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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Cūku novietne bija reģistrē-
ta, līdz ar to saimnieki saņems 
kompensāciju par zaudējumiem. 
Ir uzsāktas cūku novietņu pārbau-
des. Vispirms tiks pārbaudītas 
reģistrētās dzīvnieku novietnes. 
Arī nereģistrētās novietnēs tiks 
veiktas cūku klīniskās un labora-
toriskās izmeklēšanas. Trīs kilo-
metru rādiusā ap inficēto novietni 
ir noteikta karantīna. Tuvākās 30 
dienas Valsts policija dežūrēs uz 
ceļiem un kontrolēs gaļas un dzī-

vu cūku pārvadāšanu. Tāpat arī 
PVD ir noteicis uzraudzības zonu 
10 km rādiusā ap klasiskā cūku 
mēra skarto novietni.

Šī notikuma sakarā Dagdas 
tautas namā tika rīkots seminārs 
cūku turētājiem par klasisko cūku 
mēri, kurā aktuālo informāciju 
sniedza PVD Dienvidlatgales pār-
valdes valsts vecākais veterinā-
rais inspektors Dzintars Juškus. 

Turpinājums 2.lpp

Uzmanību — klasiskais 
cūku mēris!

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir konstatējis kla-
sisko cūku mēri mājas cūkām Dagdas novada Dagdas pa-
gasta „Miķeļos”. Mēra skartajā novietnē bija 7 cūkas, kas 
jau ir iznīcinātas.

4.jūlijā aicinām jūs uz 
lauksaimniecības un amat-

niecības  produkcijas 
tirdziņu Dagdā! 
Laipni lūgti!

Tālr. 29415291

Pagājušajā sest-
dienā, tiekoties ar 
Krāslavas novada 
domes amatperso-
nām, Zemkopības 
ministrs Jānis Dūk-
lavs (ZZS) paziņoja, 
ka uzstāsies 1. jūlijā 
valdības sēdē ar zi-
ņojumu par Āfrikas 
un klasisko cūku 
mēri, kā arī ierosinās 
ieviest ārkārtas situāciju infekci-
jas skartajā teritorijā. Šī zona var 
aptvert līdz pat 40 km no infekci-

jas vietas. Āfrikas cūku 
mēris pēc laboratoris-
kiem izmeklējumiem 
konstatēts divām meža 
cūkām Dagdas novada 
pierobežā un trijām mā-
jas cūkām Robežnieku 
pagastā. 

Vairāk par jautāju-
miem, kas tika apspries-
ti sēdē, lasiet nākamajā 
avīzes numurā. 

Valentīna SIRICA
Autores foto

Jānis Dūklavs

Jāveic visi nepieciešamie pasākumi

Pirmo reizi Latgalē - konkurss “Siera torte”!

Aglonas piedāvājums. Dagdāniete Inga Maļķeviča un viņas 
ziedošā fantāzija. 

Par to, kā šajā konkursā veicās Aglonas, Dagdas un Krāslavas saldumu meistarēm, la-
siet nākamajā numurā.

Alekseja GONČAROVA foto

IK “ALNAMI” piedāvā 
mini-ekskavatora 

pakalpojumus: ūdensvadu un 
kanalizācijas ierīkošanu. 

T. 20050580 (LMT), 
26898080 (TELE 2).

SATELĪTTELEVĪZIJAS  uzstādī-
šana, remontdarbi, apkalpošana. 
Bezmaksas Krievijas, Baltkrie-
vijas, Ukrainas, Polijas, Vāci-
jas, Itālijas kanāli. Zemas ce-
nas! Tālr. 26344829.

IEPĒRK Gailenes un mellenes
Katru dienu no 9.00 līdz 15.00

Aiz veikala “Maxima”. 
Tālr. 25286017

Saeima pēdējā lasījumā at-
balstīja Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrijas (turpmāk – VAR-
AM) priekšlikumu veikt 
grozījumus likumā „Par 
pašvaldībām”, līdz 2015. 
gada 1. jūlijam pagarinot ter-
miņu, no kura pašvaldībām 
obligāti jānodrošina domes 
sēžu ierakstīšana audio-
formātā un tā ievietošana 
pašvaldības mājas lapā in-
ternetā.

VARAM priekšlikums ie-
sniegts pēc situācijas apzināšanas 
un konsultācijām ar pašvaldībām, 
kas atzinušas, ka šādas sistēmas 
ieviešana ir saistīta ar papildus 
finanšu resursiem, ko atsevišķām 
pašvaldībām līdz šim nav izde-
vies rast. Savukārt, lai nodrošinā-
tu vienotu izpratni par šīs normas 
ieviešanu praksē, VARAM, kon-
sultējoties ar Datu valsts inspek-
ciju, plānojusi sagatavot vadlīnijas 
saistībā ar personu datu aizsardzī-
bas nodrošināšanu, kā arī audioie-
rakstu glabāšanas termiņiem.

Līdz šim bija noteikts, ka au-
dioierakstīšana un ieraksta ievie-
tošana pašvaldības mājaslapā jā-
nodrošina no šī gada 1. jūlija.

Pirmdien notika sanāksme, kurā 
instrukcijas saņēma veterināro 

inspektoru ekipāžas, kas tur-
pinās darbu aizsardzības un 
uzraudzības zonā – ņems 
paraugus un apsekos no-
vietnes. 

Sanāksmi vadīja PVD 
vecākais veterinārais inspek-
tors Dzintars Juškus: „Pēdējā 

informācija ir tāda, ka atras-
ta viena kritusi mežacū-
ka, paraugi noņemti un 
nogādāti laboratorijā, arī 
visu nomedīto mežacū-

ku paraugi tiek labo-
ratoriski izmeklēti. 
Trešdien gaidām 

ekspertus no 
E i ropas 
Savienī-
bas, kuri 
izvērtēs 
s i t uāc i -

ju, lai varētu 
pieņemt EK lē-

mumu par inficētās 
teritorijas noteikšanu.”

Novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs 

Upenieks uzskata, ka situācija 
ir ļoti nopietna, un, lai sekmīgi 
cīnītos ar bīstamo slimību, ne-

pieciešama sakoordinēta atbil-
dīgo dienestu darbība ministriju līmenī, mežacūku 

populācijas ierobežošana un pārdomāta kompensāciju   
izmaksa. 

Katru trešdienu plkst.10.00 Krāslavas novada domē sanāks ār-
kārtas situāciju komisija, lai skatītu un vērtētu reālo situāciju un atbildī-
go dienestu darbu.  Sanāksmēs drīkst piedalīties visi interesenti.

Aicinām iedzīvotājus ievērot pagaidu ierobežojošos noteikumus 
un sekot līdzi notikumu gaitai. Atgādinām, ka šobrīd uz 40 dienām Ro-
bežnieku pagastā ap slimības skarto teritoriju ir noteikta 3 km aizsar-
dzības zona un 10 km uzraudzības zona. 

Inga Kavinska

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.
Plastikāta logi: 6 kameru vācu profi-
li. Tālr. 28230237, 65621730.

Likumdošanas 
aktualitātes

Krāslavas novadā meža un mājas cūkām 
 konstatēts Āfrikas cūku mēra vīruss

05.07.2014.
Skaistas pagasta 

svētki
Skaistas ciemata estrādē
20.00 svētku koncerts

Pēc koncerta  zaļumballe. 
Spēlēs duets “Sandra”
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svarīgi, lai cūkas ir reģistrētas, jo 
tikai tad var saņem kompensāciju 
atbilstoši MK noteikumiem. Diem-
žēl ir gadījumi, kad cūku audzē-
tāji dzīvniekus nereģistrē un cieš 
zaudējumus.  

(Šobrīd jau zināms, ka Lat-
galē, netālu no robežas ar Balt-
krieviju, konstatētā dzīvniekiem 
bīstamā Āfrikas cūku mēra dēļ 
varētu ierobežotā teritorijā liegt 
audzēt cūkas. To intervijā Latvi-
jas Radio sacīja Zemkopības mi-
nistrs Jānis Dūklavs, -aut.) 

- Medniekiem nekādas 
sankcijas nav paredzētas?

 - Nav, bet, iespējams, taps 
rīkojums par pārstiprinātām meža 
cūku medībām, jo situācijas no-
skaidrošanai vajadzēs vairāk pa-
raugu. 

- Vai drīkst pārvietot liello-
pus?

- Dzīvnieku pārvietošana 3 
km un 10 km zonā ir ierobežota, 
pārvietot drīkst tikai ar veterinār- 
ārsta rakstisku atļauju. Par to in-
formēta ceļu policija, kura dežurē 
uz ceļiem. Aizliegts rīkot dažādus 
pasākumus ar dzīvnieku piedalī-
šanos un no divām jūlijā paredzē-
tajām zirgu sacensībām Dagdas 
novadā vienas noteikti tiks atcel-
tas. Domāju, palielināsies mājas 
cūku kaušana un gaļas izvešana 
radiem uz pilsētām. Policija ziņos 

arī par šādiem gadījumiem, kad 
cūkgaļa tiek vesta bez pavaddo-
kumentiem, un mēs pieņemsim 
tālākus mērus. Visticamākais 
gaļu izņemsim un iznīcināsim. 
Nevajag arī krist panikā, ja no-
vietnē viss ir kārtībā, visas prasī-
bas izpildītas, var mierīgi turpināt 
strādāt. 

- Lasot par Āfrikas cūku 
mēri, Ministru Kabineta notei-
kumos ir minēta ērce? Tā ir 
kāda īpaša?

- Tā nav tā ērce, kura piesū-
cas cilvēkiem, bet cūku ērce, kas 
ir dienvidos dzīvojoša ērce, un 
pie mums nav sastopama. 

Juris ROGA
Autora foto

Turpinājums. Sākums 1.lpp.

Kā tas īsti noticis? 
Saimniecībā saslima sivēn-

māte, tika izsaukts veterinārārsts 
ar aizdomām par sarkanguļu, trīs 
dienas ārstēja bez rezultātiem.18. 
datumā sivēnmāte nobeidzās. 
Tad tai pašā saimniecībā pēc ne-
ilga laika saslima vēl divas cūkas, 
bet jau ar klasiskām cūku mērim 
raksturīgām pazīmēm un dakteris 

ziņoja PVD. Tajā pašā dienā, 21. 
datumā, PVD speciālisti izbrau-
ca uz saimniecību un, izvērtējot 
klīniskās pazīmes, tika pieņemts 
lēmums par piespiedu nokauša-
nu divām cūkām. Tika paņemti 
asins un orgānu paraugi. 22. jūni-
jā diagnoze - klasiskais cūku mē-
ris - tika apstiprināta zinātniskajā 
institūtā, un valsts galvenais PVD 
inspektors izdeva virkni rīkojumu 
saistībā ar cūku mēra gadījumu 
Dagdas pagastā. 22. jūnija vaka-
rā slimības skartās cūkas tika no-
galinātas un iznīcinātas. PVD in-
spektori uzsākuši asins paraugu 
ņemšanu 3 km aizsardzības zonā 
ap skarto punktu, tiklīdz būs pa-
beigts darbs šajā zonā, tas turpi-
nāsies 10 km uzraudzības zonā. 

Situācija attīstās. Ir noņemti 
paraugi divām mājas cūkām, kas 
nobeigušās Dagdas pagastā un ir 
izmestas krūmos. Cūkas svaigas, 
laboratorijas rezultātu semināra 
dienā vēl nebija. Arī robežsargi 
ziņoja par atrastām meža cūkām 
pierobežā, arī tām tika paņemti 
paraugi. Iespējams, ka uz kartes 
būs vēl kāds cūku mēra skartais 
punkts un teritorija paplašināsies.

 

Kas jāņem vērā?
Turpinājumā valsts vecākais 

veterinārais inspektors parādīja 
ilustrētu prezentāciju par slimības 
pazīmēm un citiem jautājumiem.

Klasiskais cūku mēris Dag-
das novada teritorijā iepriekš tika 
konstatēts 2012. gada nogalē 
Svariņu pagastā, kad klasiskais 
cūku mēris tika konstatēts me-
žacūkām un pēc tam arī mājas 
cūkām Piedrujas pagastā divās 
saimniecībās. Tika noteikta kla-

siskā cūku mēra inficētā teritorija, 
kurā jau divi gadi notiek dažādi 
pasākumi slimības ierobežošanai 
– orālā vakcinācija, asins parau-
gu ņemšana monitorings mājas 
cūkām, pastiprināta meža cūku 
pārbaude uz klasisko cūku mēra 
slimību un virkne citu pasākumu.

PVD speciālists uzvēra, ka 
klasiskais cūku mēris ir lipīga 
infekcijas slimība, kuras akūto 
formu raksturo hemorāģiskā sep-
ticēmija, bet subakūto un hronis-
ko - plaušu un zarnu iekaisums. 
Ar cūku mēri slimo tikai mājas un 
meža cūkas. Ārējā vidē vīruss 
ir ļoti izturīgs: saldētā gaļā var 
izdzīvot vairākus gadus, sālītā 
aptuveni gadu, vēsumā glabātā 
gaļā – 2 līdz 4 mēnešus, noviet-
nēs un inficētā teritorijā – apmē-
ram gadu.  

Vīrusa inkubācijas periods 
vidēji 3-9 dienas, bet var sasniegt 
arī 20 dienas. Slimības raksturī-
gās pazīmes - augsta ķermeņa 
temperatūra (40°C), konjunkti-
vīts, kustību koordinācijas un 
centrālās nervu sistēmas dar-
bības traucējumi. Uz saslimušā 
dzīvnieka ādas - īpaši uz ausīm, 
astes, vēdera un kāju iekšpu-

sē, novērojami asins izplūdumi. 
Slimās sivēnmātes var abortēt, 
sivēni piedzimt vārgi, atsevišķos 
gadījumos - nedzīvi. Saslimšana 
parasti beidzas ar cūku nobeig-
šanos. 

Jāņem vērā, ka šīs pazīmes 
ir dažādas, var būt un var nebūt. 
Konkrētajā saimniecībā Dagdas 
pagastā klīniskās pazīmes bija 
konstatētas. Skartajos punktos 
tiek veikta dezinfekcija, arī Dag-
das pagasta novietnē primārā 
dezinfekcija tika veikta, bet pēc 
novietnes mehāniskas iztīrīšanas 
būs atkārtota dezinfekcija. Die-
nesta rīcībā ir mobilā dezinfekci-
jas iekārta, kas nodrošina kvalita-
tīvu dezinfekciju.

Lai samazinātu riskus un 
pasargātu mājas cūkas no sli-
mībām, cūkas jātur iekštelpās; 
nedrīkst pieļaut to kontaktu ar 
meža cūkām. Cūkām nedrīkst iz-
barot nomedīto mežacūku gaļas 
atliekas un virtuves atkritumus. 
Cūku novietnē nevajag ielaist 
nepiederošas personas vai arī jā-
parūpējas par vienreiz lietojamo 
apģērbu. Apģērbu, kas valkāts 
medībās, nedrīkst vilkt, dodoties 
apkopt cūkas. Pie ieejas noviet-
nēs jāizvieto dezinfekcijas paklā-
ji. Regulāri jāveic deratizācija.

Jāatceras, ka slimības ie-
rosinātāju no novietnes uz no-
vietni var pārnest ar piesārņotu 
barību, ūdeni, inventāru, apģērbu 
un transportlīdzekļiem, termiski 
neapstrādātām, cūkgaļu satu-
rošām virtuves ēdienu atliekām. 
PVD aicina mājas cūku turētājus 
sekot līdzi cūku veselības stā-
voklim un nekavējoties informēt 
veterinārārstu, ja cūkas izskatās 
neveselas vai nobeidzas. Cūku 
saslimšanas gadījumā ātra un 
atbildīga saimnieka rīcība var pa-
sargāt citas dzīvnieku novietnes 
no klasiskā cūku mēra.

Klātesošajiem tika 
izsniegts informatīvs 

materiāls un viņi varēja 
uzdot savus jautājumus. 

No mednieku puses izskanē-
ja satraukums par iespējamo Āfri-
kas cūku mēra izplatību. Izrādās, 
ka pasākumi un rīcība ir līdzīga, 
bet pret Āfrikas cūku mēra vīru-
su nav vakcīnas. Tālab ir divtik 

Uzmanību — klasiskais cūku mēris!

Īss slimības apraksts
Klasiskais CŪKU MĒRIS (KCM) 

un Āfrikas cūku mēris (ĀCM) ir ļoti 
bīstamas un neārstējamas cūku 
infekcijas slimības.

Slimību izplatīšanās galve-
nokārt notiek inficētām cūkām, 
kontaktējoties ar veselajām. Tas 
var notikt arī netieša kontakta 
ceļā ar inficētu barību, grauzē-
jiem un priekšmetiem (apģērbu, 
inventāru), kas aptraipīti ar sli-
mo cūku izdalījumiem. KCM vī-
russ no slimā dzīvnieka izdalās 
ar siekalām, urīnu, fekālijām, kā 
arī ar spermu.

Slimības raksturīgākā pazīme 
ir augsta ķermeņa temperatūra - 
virs 40 grāiem pēc celsija, kā arī 
asins izplūdumi ādā - uz ausīm, 
astes, vēdera un kāju iekšējā 
daļā.

Slimībām raksturīga ļoti aug-
sta dzīvnieku mirstība.

Izdevumus, kas rodas ar šo 
slimību apkarošanu vai profi-
laksi, sedz no valsts budžeta.

Klasiskais cūku mēris un Āfri-
kas cūku mēris ir plaši izplatīts 
Krievijas Federācijā.

Nepieciešami piesardzības 
pasākumi cūku novietnē

Neturiet cūkas āra aplokos un 
novērsiet mājas cūku iespējamo 
kontaktu ar meža cūkām!

Neizbarojiet cūkām kaušanas 
un medījumu jēlproduktus!

Nobeigušos dzīvnieku līķus 
neizmetiet mežā!

Apkarojiet grauzējus - peles un 
žurkas!

Ziņojiet veterinārārstam par 
katru saslimušo vai nobeigu-
šos cūku!

Aktuāla informācija cūku turētājiem

Pirmdienas rīts ar sauli mūs 
nelutināja, bet, satiekot apņēmības 
darboties pilnos vadītājus un zināt-
kāros bērnus, biju pārliecināta, ka 
viss izdosies. Mīļus novēlējumus un 
veiksmīgu darbošanos mums novē-
lēja Krāslavas, Dagdas un Aglonas 
novada Sarkanā Krusta pārstāve Ma-
rija Mickeviča, un radošās darbnīcas 
uzsāka savu darbību. 

Vispirms visi iepazināmies. 
Skolotāja Ludmila Buhalova („Vara-
vīksnes” skola) bija izdomājusi ori-
ģinālu veidu, kā skolēni iepazīstas, 
tajā pašā laikā uzzinot viens par otru 
ļoti daudz interesantas informācijas 
– kas garšo, rakstura iezīmes, par 
ko vēlas būt nākotnē, kāda ir katra 
karstākā vēlēšanās. Ar prieku klau-
sījos, ka bērnu vēlēšanās ir saistī-
tas ar ģimeni, vecākiem, labestību 
un sirsnību – lai visi dzīvotu mierā, 
lai vecāki dzīvotu mūžīgi, lai nebū-
tu kara... Kopā izstrādājām radošo 
darbnīcu kārtības noteikumus. Un, 

aizsteidzoties laikam pa priekšu, 
teikšu, ka problēmu ar uzvedību 
mums nebija! Skolotāja Olga Dalec-
ka („Varavīksnes” skola) – kustību ro-
taļu un spēļu nebeidzamā krātuvīte! 
Kopā ar bērniem aidā! vai nu uz aktu 
zāli, vai sporta zāli, vai arī ārā lauku-
mā – un bērnos momentā rodas jau-
ni spēki un pozitīvas emocijas!

Otrā diena pagāja mežā, sporto-
jot. Un šeit mūs kārtējo reizi ar izdo-
mu un oriģinalitāti bērnu aktivitāšu 
organizēšanā pārsteidza Krāslavas no-
vada Sociālā dienesta psiholoģe Inta 
Gribule un jaunsargu instruktors Dzin-
tars Patmalnieks. Bērni mežā ložņāja, 
rāpoja, skrēja, lēca, kāpelēja, sacen-
tās, skaļi smejās, no visas sirds kliedza 
(protams, rotaļās!), cepa ugunskurā 
desiņas un vienkārši atpūtās.  Un jāsa-
ka, ka šoreiz lietus bija mūsu sabied-
rotais, jo veiksmīgi sāka smidzināt tieši 
tajā laikā, kad bija jāsāk posties mājup-
ceļam. Visi noguruši, bet laimīgi devā-
mies ārā no meža. 

Trešā diena bija izteikti radoša 
darbošanās. Lai lielāku uzmanību va-
rētu veltīt ikvienam, skolēni tika sa-
dalīti grupās – kamēr vieni skolotāju 
Olgas un Ludmilas vadībā „ceļoja” 
ar kuģi pa jūru, tikmēr otrā grupa ar 
psiholoģi Intu un Žannu Garbrēderi 
(Bērnu un jauniešu interešu centrs) 
darināja brīnišķīgus rokdarbus – no 
plastikas veidoja zvaigznītes un puķī-
tes, ko vēlāk pielīmēja pie apglezno-
tām vienreizējās lietošanas glāzītēm. 

Ceturtajā dienā bērniem bija 
brīnišķīga iespēja doties ceļojumā pa 
pilsētu, kur kopā ar skolotājām varē-
ja padomāt un paminēt, kas kādreiz 
kurā ēkā Krāslavā ir bijis. Parkā bēr-

nus sagaidīja Krāslavas 
Vēstures un mākslas mu-
zeja speciālists Eduards 
Danovskis un novadīja ļoti 
interesantu ekskursiju... 
Atnākot atpakaļ uz skolu, 
bērni nespēja beigt stāstīt 
par brīnišķīgo notikumu. 

Pēdējā diena atnāca 
nemanot. Bija jāpabeidz 
visi darbiņi. Bet tuvojas 
taču Jāņu diena! Tas no-
zīmē, ka arī vainags jā-
nopin, telpas jāsakārto... 
„Varavīksnes”  sākum-
skolas (kur arī notika visa 
darbošanās) aktu zālē 
pulcējāmies uz noslēgu-
ma pasākumu. Uz kāp-
nēm  tika izvietota radošo 
darbu izstāde. Bērni stāstīja, rādīja, 
sauca vārdus un nosauca emocijas 

par to, kā viņiem bija veicies šajās 
dienās, un visam pāri filmas par 
notikušo ikdienā. Katram bērnam – 
apliecinājums, ka piedalījās šādās 
radošajās darnīcās, un garšīga balva.  

Bērni smaidīja, jūtās droši, actiņas 
priekā staroja... Ko vēl vairāk? 

Vismīļākās pateicības radošo 
darbnīcu vadītājiem, kā arī „Vara-
vīksnes” skolas pavārēm, kas vien-
mēr sagādāja kādu garšīgu pārstei-
gumu. Paldies Krāslavas, Dagdas un 
Aglonas novada Sarkanā Krusta vadī-
tājai Sandari Molotokai par piedāvā-
to iespēju kopā darboties ar dažādu 
skolu bērniem un pārliecināties, ka 
„Mēs visi kopā DRAUDZĪGI dzīvojam 
vienā valstī”. 

Radošo darbnīcu „Mēs visi kopā 
dzīvojam vienā valstī”  vadītāja 

Ilga Stikute

Projekts ar šādu nosaukumu un Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada Sarkanā Krusta finansiā-
lo atblstu notika Krāslavā šī gada 16.-20. jūnijā. Projekta būtība – pilnveidot bērnu saskarsmes 
spējas, vairot pozitīvās emocijas, darbojoties kopā, mācīties lietderīgi pavadīt brīvo laiku skolēnu 
brīvdienās. Tika nolemts, ka to visu var apgūt, nepiespiesti darbojoties, rotaļājoties ar bērniem, 
un tāpēc Krāslavas pamatskolas un „Varavīksnes” vidusskolas sākumklašu skolēni tika aicināti 
piedalīties radošajās darbnīcās „Mēs visi kopā dzīvojam vienā valstī”. Radošo darbnīcu program-
ma tika izstrādāta ļoti sīki, lai 25 aktīviem un jaukiem bērneļiem laiks paietu nemanot. 

“Mēs visi kopā dzīvojam vienā valstī”

Ar prieku klausījos, ka bērnu vēlēšanās ir saistītas ar ģimeni, 
vecākiem, labestību un sirsnību – lai visi dzīvotu mierā, lai 
vecāki dzīvotu mūžīgi, lai nebūtu kara... - , tad arī kārtējo rei-
zi parliecinājos, cik tomēr patiesas jūtas ir mazajās sirsniņās 
un cik gudras domas ir bērnu galviņās. 
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Ar Pēteri Murānu mēs sa-
draudzējāmies pirms piecpad-
smit gadiem. Tas gadījums, kad 
makšķernieks makšķernieku redz 
jau pa gabalu, tikai mūsu variantā 
tas ir attiecībā par neparastu fo-
togrāfu. Laimīgs ir tas, kam aiz-
raušanās ir kļuvusi par  darbu. 
Mūsdienās audzināt trīs bērnus 
– riska darbs, bet Pēteris un Ine-
se  vecāku pienākumus pilda ar 
prieku. Sanāk, ka mana drauga 
sievai ar pedagoģiju jānodarbo-
jas gan skolā, gan mājās. Un, 
skatoties uz Murānu ģimenes ba-
gātību, es nejauši atcerējos kāda 
klasiķa teikto: „Bērni – zemes 
dzīvie ziedi.” Bet, lūk, pierunāt 
draudzīgo ģimeni fotografēties, 

tas izrādījās sarežģīts uzdevums, 
izlīdzēja vien profesionālā soli-
daritāte. Arī negaidītais ciemiņš 
pieklauvēja tieši nelaikā, kad 
visi pieci jau devās svinēt Līgo. 
Ātrās sarunas laikā uzzināju, ka 
pirmais diploms Pēterim – par 
celtnieka arodu. Darba stāžs tika 
uzsākts, remontējot un būvējot 
ceļus, deviņdesmitajos gados 
– smagi strādāja kokzāģētavā. 
Bet paralēli nodarbojās ar foto-

grāfiju, ar ko nodarboties sāka 
vēl skolas gados. Pirmā fotoka-
mera – tēva dotā „FED-3”, bet 
kad jau pēc dienesta parādījās 
personīgā naudiņa, tad tika rea-
lizēts jaunības sapnis un noprkta 
spoguļkamera „Zenīts – 12”. Lūk, 
tad arī nopietni pievērsās savam 
hobijam, kas vēlāk arī kļuva ar 
viņa profesiju. Tajā, ne pavisam 
vienkāršajā, laikā viņu nenobai-
dīja ne fotomateriālu deficīts, ne 
sarežģītais un dārgais kartiņu 
veidošanas process. Divdesmit 
gados Pēteris apguva krāsaino 
fotogrāfiju veidošanas pamatus, 
patstāvīgi apguva slīdu izgatavo-
šanas noslēpumus.

Kad saprata, ka bez foto- 
grāfijas vairs 
nespēs dzīvot, 
tad 1997. gadā 
noriskēja - atklā-
ja Dagdā salonu 
„Minolta”.  Stu-
dēja, patstāvīgi 
mācoties, bet 
noslēpumaina-
jā fotogrāfijas 
pasaulē iekļūt 
viņam palīdzē-
ja meistari no 
D a u g a v p i l s 
Anatolijs Kivriņš 
un Viktors Sa-
včenko. Katru 
dienu nodarbo-
joties ar izvēlēto 
amatu, Pēteris 
nopietni sāka 

aizrauties ar fotoainavu. Visu-
augstākais deva iespēju viņam 
redzēt un sajust Latgales dabas 
neatkārtojamo skaistumu. Tā, 
pavisam nemanot, sāka krāties 
mākslinieciskas dabas uzņēmu-
mi, un fotogrāfs no Dagdas jau 

sāka aizdomāties par  
savu pirmo profesio-
nālo izstādi, bet bija 
finansiāla problēma. 
Jo aizraušanās ar 
fotogrāfiju – nav lēta 
nodarbošanās, īpaši 
deviņdesmitajos un 
nulles gados. Pārva-
rēt naudas deficītu 
palīdzēja kāds gadī-
jums, kad jau iepriekš 
minētajā 2000. gadā 
Dagdā tika atklāta iz-
stāžu zāle, bet pilsē-
tas mērs Janīna Tu-
kiša, it kā ielūkojoties 
mākslinieka dvēselē, 
piedāvāja materiā-
lu palīdzību pirmās 
personālās ekspozī-
cijas organizēšanai. 
Radošo domu spārnots, Pēteris  
izstādīja septiņdesmit 50x70cm 
izmēra gleznas! Ar bijušā mēra 
„vieglo roku” arī aizsākās dagdā-
nieša mākslas ceļš. Paplašinot 
savu radošo klāstu, Pēteris sāka 
strādāt vietējā televīzijā „Ezerze-
me”, apguva videooperatora ie-
maņas, kas noderēja arī darbam 
fotoateljē. Pareizi saka, ka talan-
tīgs cilvēks vienmēr ir veiksmīgs. 
Kas attiecas uz māksliniecisko 
darbību, tad Murāns savas iz-
stādes atklāja ne tika Dagdā, bet 
arī Krāslavā, Aglonā, Daugavpilī 
un Preiļos. Un visur sajūsmas 
pilnas skatītāju atsauksmes un 
fotomākslas cienītāju pozitīvie 
vērtējumi. Ainavas žanrs jopro-
jām paliek nemainīgs, bet tagad 
Pēteris jau domā izmēģināt sa-
vus spēkus arī fotoreportāžas 

žanrā. Radoša personība, viņš 
arī kāzu un jubileju fotografēša-
nas laikā  cenšas pielietot savu 
īpašo skatījumu uz attiecīgajiem 
notikumiem. Svinību laikā cilvēki 
kļūst atbrīvoti, patiesi, kas arī ļauj 
uzmanīgajam fotogrāfam saskatīt  

konkrētā cilvēka raksturu vai arī 
saskatīt interesantu  ainu. Veik-
smīgo fotouzņēmumu kartotēka 
paplašinās, un mēs, protams, 
kādreiz ieraudzīsim pie-
prasīto mākslinieku arī 
fotožurnālista iemieso-
jumā. 

Straujajā tehnolo-
ģiju attīstības laikmetā 
dzīve ir pārvērtusies tā, 
ka šodien gandrīz katrā 
ģimenē ir ne vien pri-
mitīvs fotoaparāts, bet 
arī vadošo japaņu firmu 
vissarežģītākās kame-
ras. Vai līdzīga „Nikon”, 
„Canon” un „Pentaksu” 
pārbagātība netraucē 
Dagdas privātā salona 
īpašniekam? 

Uz manu provoka-
tīvo jautājumu senais 
paziņa atbildēja šādi: 
„Fotoaparatūras mas-
veidīgā izpaltīšana, pro-
tams, samazina piepra-
sījumu. Bet, kā arī pirms simts 
gadiem, lielas ģimenes svinības 
nav iedomājamas bez profesio-
nāla fotogrāfa klātbūtnes. Tā ka 
bez maizes kumosa es nepalik-
šu, bet pieprasījums pēc kvalitatī-
vas fotogrāfijas un videoreportā-
žas vien mobilizē. Klienta vēlmes 

– man tas ir likums, un vienmēr 
esmu gatavs izpildīt pat visnegai-
dītāko, īpaši jaunlaulāto izteikto, 
iegribu. Viss sākas ar ģimeni, bet 

mākslinieciskajam foto uz sienas, 
kā arī videofilmai vai slīdšovam 
vajag stiprināt laulības saites. 
Tāds ir mans radošais kredo!”

Mīlams darbs, brīnišķīga ģi-
mene – kas gan vēl laimei ir va-
jadzīgs?!

Aleksejs GONČAROVS

Divas laimes receptes

Fotoaparatūras masveidīgā izpaltīšana, protams, samazina pie-
prasījumu. Bet, kā arī pirms simts gadiem, ģimenes lielas svi-
nības nav iedomājamas bez profesionāla fotogrāfa klātbūtnes. 

Vēl viena laba ziņa atlidoja uz mūsu redakciju: šodien vie-
nam radošam cilvēkam, īstam dagdānietim, ir apaļa jubileja. 

“Vasaras saulgrieži ir īpašs 
laiks, kad cilvēks un daba saplūst 
vienotā veselumā, kad ikviens zā-
les stiebriņš, ikviena ūdens lāse 
ir spēcinošas enerģijas un dzīvī-
bas pilni,” uzsver Dagdas folklo-
ras kopas “Olūteņi” vadītāja Inta 
Viļuma. “Šajā laikā vāktie augi ir 
visaromātiskākie un iedarbīgākie. 
Īpašā maģija piemīt trejdeviņu 
ziedu vainagam. Trejdeviņu ziedu 
vainags ir tādi dažādi ziedi, kurā 
likts zieds aiz zieda, kas sakārtoti 
vairākās kārtās. Ja vainagā iepīti 
daudzi un dažādi ziedi, tas dod 
spēku un enerģiju. Šāds vainags 
simbolizē arī bagātību (ne tikai 
naudas ziņā, bet arī tradīciju – tas 

simbolizē cilvēka iekšējo bagā-
to garu, izkopto iekšējo pasauli). 
Šādu vainagu var uzpīt tikai tāda 
meitene, kura nav bijusi slinka – 
kura ir apstaigājusi pļavas, lauk-
malas, mežmalas un tur savākusi 
puķes! Atsaucoties aicinājumam, 
daudzi uz pasākumu bija atnākuši 
ar saviem ziediem, bet tiem, ku-
riem tādu līdzi nebija, pasākuma 
organizatori bija sarūpējuši visda-
žādākās lauku puķes, lai sanāktu 
krāšņs vainags sev vai arī kādam 
dāvināšanai.”

Ar vasaras saulgriežu dzies-
mām pasākumu atklāja Dagdas 
folkloras kopa “Olūteņi”. Neskato-
ties uz nemīlīgajiem laika apstāk-

ļiem, TDA „Dag-
da” iepriecināja 
skatītājus ar raitu 
dejas soli. Sēl-
pils amatierteātra 
“Ore” aktieri lika 
dzīvot līdzi E. Zā-
lītes lugas “Bīs-
tamais vecums” 
p e r s o n ā ž i e m . 
Kad saule tu-
vojās rietam un 

Līgo dienas atskaņas no Dagdas
Kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, ar īpašām 
dziesmām, dejām, trejdeviņu ziedu vainagiem un uguns 
iedegšanas rituālu, Dagdā svin vasaras saulgriežus. Gada 
īsākajā naktī Dagdas novada Folkloras centrs piedāvāja 
sajust saulgriežu burvību, izdzīvojot senās tradīcijas un 
ieražas - vainagu vīšanu, tautasdziesmu dziedāšanu, 
dančus, saules pavadīšanas un uguns rituālus, kā arī 
īpašo saulgriežu cienastu.

migla lēnām cēlās 
pāri laukiem, līgo-
dziesmām skanot, 
visi devās iekurt 
vasaras saulgriežu 
ugunskuru. Ar pu-
tojošu alus kausu 
un ķimeņu sieru, 
ar īpašo saulgriežu 
zupu, dziesmām un 
dejām pie uguns-
kura pavadīta gada 
īsākā nakts, kas ir 
latviešu populārā-
kie svētki. Saulgrie-
žos, tērpjoties 
latviešu senajos 
tautas tērpos, dzie-
dot spēka dziesmas, dejojot īpa-
šas dejas, mēs izjūtam vienotību 
ar mūsu senčiem, mūsu saknēm, 
kas ļauj mums būt stipriem un iz-
prast savu dzīves gājumu, pārņe-

mot senču pieredzi un gudrību. 
Sirsnīgs paldies tiek sacīts 

visiem, kuri palīdzēja pasākuma 
tapšanā un, protams, pašdarb-
niekiem – Dagdas folkloras kopai 

“Olūteņi”, TDA “Dagda” un Sēlpils 
amatierteātra “Ore” aktieriem!”

Juris ROGA
Dagdas novada Folkloras 

 centra arhīva foto
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Jaunu tēmu meklējumos mūsu avīze martā dziļi Latgalē, Semeš-
kos, atrada senindiešu mācības, kas pārvalda cilvēka psihi un fiziolo-
ģiju, atbalstītājus. Īstens rīdzinieks Aleksandrs Lahtionovs un Siguldas 
iedzīvotāja Dana bez mazākās nožēlas Jūrmalu nomainīja pret ezeru 
novadu, kur arī papildināja pasaulē populārās mācības atbalstītāju 
rindas. Pagājušajā nedēļā mūsu svētīto zemi apmeklēja indiešu ārsts 
Ratans Singks, ar kuru laulātais Lahtionovu pāris tikās svēto govju 
zemē. Robežnieku tautas namā viesis no tālās Indijas pasniedza ķer-
meņa un dvēseles harmonijas, veselīga dzīvesveida stundas, atklājot 
patiesi cilvēciskas laimes un ilgdzīvošanas noslēpumus. 

Tautas medicīnas „Ajurvēda” semināra klausītāju vidū bija arī krā-
slaviešiem labi pazīstamie ārsti Valentīna un Nikolajs Havekini – jogas 
atbalstītāji, kas kopā ar Lahtionoviem apmeklēja Indiju. 

Aleksejs GONČAROVS

Mūžīgās jaunības noslēpumi

Skolas gaitas sāka Okras 
astoņgadīgajā skolā, tolaik tajā 
mācījās ļoti daudz bērnu. Atzīmes 
skolniecei bija vidējas, lielākās 
grūtības sagādāja matemātika 
un fizika. Bet brālis ne tikai šajos 
priekšmetos bija ļoti gudrs, palī-
dzēja arī māsai, tiesa, viņš mēdza 
pakaitināt, un reizēm bija jāiejau-
cas mātei. Toties literatūra Eleo-
norai padevās lieliski, viņa daudz 
lasīja un šo īpašību saglabāja 
ilgus gadus. Abonēja “Ezerzemi” 
un arī tagad ir lietas kursā par no-
tikumiem rajonā, pateicoties citu 

acīm. Pateicoties maņām, viņa 
pati sapratusi, ka rajona avīze kļu-
vusi biezāka. Kad skolas laiks bija 
galā, vajadzēja domāt par profe-
siju.

“Manā jaunībā mājās spe-
ciāli piegādāja bukletiņus, no 
kuriem bija iespējas izvēlēties to 
vai citu arodu,” atceras Eleonora. 
Mans onkulis aicināja mācīties 
par stjuarti, bet mamma sacīja: 
“Tu ko, gribi nosisties lidmašīnas 
katastrofā?” Nepalaida. Vienā no 
bukletiem māte ieraudzīja Ogres 
pilsētas 43. profesionāli tehnis-
ko skolu, kas gatavoja adītājas 
Ogres trikotāžas kombinātam un 
sacīja: “Pamēģini šeit!” Ne es ko 
zināju par šo profesiju, ne dar-
bu, bet mācījos cītīgi, pabeidzot 

izglītības iestādi, uzreiz saņēmu 
augstāko pakāpi, sāku strādāt, un 
kaut kā iepatikās tas, ko darīju.”

Bet, laikam ritot, Eleonora sa-
prata, ka nav piemērota pilsētas 
dzīvei. Tante aicināja palikt Rīgā, 
taču neklausīja arī viņu un pēc as-
toņiem gadiem atgriezās dzimtajā 
pusē. Lauku meitene ļoti skuma 
pēc mājām, ziedu pilnām, smaržī-
gām pļavām, kurās rasainajā rītā 
patīkami brist basām kājām. Viņa 
saprata, ka bez dabas klātbūtnes 
dzīve nav tik koša un piepildīta. 
Darbu atrada sakarniekos Rēzek-
nē, sarežģīto nosaukumu atceras 
aptuveni – vissavienības televīzi-
jas un maģistrālo līniju tehniskais 
punkts. Darbs, kā saka, kaulus 
nelauza – apkalpoja stalažas ar 

aparatūru, sekoja drošinātājiem, 
lai tie vienmēr būtu kārtībā, seviš-
ķi negaisa laikā, atbildēja uz te-
lefona zvaniem un pati informēja 
augstākstāvošas instances, kādā 
kārtībā ir uzticētais objekts. Nebija 
grūti pildīt darba pienākumus, bet 
grūti bija strādāt diennakts režī-
mā. 

“Objekti, kuri bija manā pār-
ziņā, vēl tagad ir satopami un at-
gādina cementētus uzkalniņus, uz 
kuriem rakstīts NUP un klāt cipars 
– neapkalpojamie signāla pastipri-
nāšanas punkti pazemē,” turpina 
Eleonora. “Pēc Rēzeknes iekār-
tojos Dagdā KROSā, kur man 
piedāvāja darbu, kādu laiku pa-
strādāju, pēc tam Dagdas arodvi-
dusskolas vadība uzaicināja mani 
strādāt par komendanti un šajā 
darbavietā iesākās mana slimnīcu 
epopeja. 45 gadu vecumā saslimu 
ar tuberkulozi, tā rezultātā sākās 
sarežģījumi ar acīm. Ap 47 gadu 
vecumu sāka pasliktināties redze. 
Slimība strauji progresēja, kādu 
laiku kreisā acs vēl redzēja, bet 
tā kā slodze uz to bija liela, kreisā 
tīklene plīsa, un kopš 48 gadu ve-
cuma dzīvoju pilnīgā tumsā.”
Turpinājumu lasiet nākošajā numurā.

Bez acu gaismas…
Redzes invalīdes Eleonoras Kozlovskas bērnība un sko-
las gadi ritēja Krāslavas rajona Vecokras pusē, ciematā 
Užaniški, kuru zina retais. Eleonora saka, ka ļaudis 
pieraduši vienkāršāk – Vecokra. Ģimenē auga divi bērni – 
Eleonora un par sešiem gadiem vecāks brālis Ivans, kurš 
jau miris, bet dzīvojot strādāja par sakarnieku. Ar šo pro-
fesiju ir saistība arī manai sarunbiedrei, tiesa, sākumā viņa 
apguva pavisam ko citu.  

Ar Irinu Lukjanecu mūsu ceļi 
krustojās kādā no Krāslavas veika-
liem. Saprotot, ka šī sieviete ir Ki-
jevas iedzīvotāja, nespēju palaist 
garām izdevību iepazīties ar viņu 
tuvāk. Par to, kas pēdējā laikā notiek 
Ukrainā, mēs uzzinām visbiežāk no 
internetvietēm un televīzijas. Bet 
fakti, kas iegūti, tā sakot, no pirma-
jām rokām, ir lielākas uzticības vērti. 
No fotografēšanās mana sarunbied-
re zināmu iemeslu dēļ atteicās. 

– No sākuma, lūdzu, padalie-
ties iespaidos par Krāslavu. Ja pa-
reizi sapratu, šurp Jūs braucat ne 
tikai tāpēc, lai apciemotu savu mā-
muļu, bet gan arī lai atpūstos mūsu 
„zilo ezeru” novadā?

– Es atbraucu katru gadu. Un 
Jums ir taisnība – ne tikai, lai apcie-
motu savu māmiņu. Vietas jums te 
tiešām ir brīnišķīgas. Krāslava – ļoti sa-
kopta un mīļa pilsētiņa. Blakus ir upe, 
mežs. Šeit dzīvo atsaucīgi un draudzīgi 
cilvēki. Bet būtu vēl daudz labāk, ja 
vien veikalos un tirgū cenas „nekostu”.

– Cik sen Jūs dzīvojat Kijevā?
– Nu jau vairāk nekā trīsdesmit 

gadus, kopš 1977. gada. Kopš tā lai-

ka, kad kļuvu par Kijevas inženiera-
viācijas institūta studenti. Atbraucu 
uz Kijevu no Ventspils, šeit arī appre-
cējos, piedzima meita. Te dzimušas 
arī manas divas mazmeitiņas.

– Vai Kijeva ir mainījusies pēc 
notikumiem Eiromaidānā?

– Tīri vizuāli nē. Ārpus Eiromaidā-
na pilsēta kāda bija, tāda arī palika. Ja 
nu vienīgi tūristu ir kļuvis krietni mazāk.

– Sarežģīta situācija Ukrainas 
ekonomikā izveidojās jau līdz noti-
kumiem Eiromaidānā. Tas ir jūtams 
arī Kijevā – apkalpojošā sfērā, vei-
kalu preču sortimentā, sabiedriskā 
transporta darbībā un medicīnas 
iestādēs?

– Man šķiet, ka nē. Viss palika 
kā iepriekš, tiesa, cenas, var teikt, „uz-
skrullētas”! Un nav vairs jūtams tik ie-
rastais mierīgums un dzīves nosvērtība. 
Kaut gan, ja jāsaka pavisam godīgi, tas 
vairs nebija jūtams arī labu laiku pirms 
Eiromaidāna. Pēdējos gados uz Kijevu 
traucās cilvēki no visiem valsts nostū-
riem. Un tas ir saprotams, jo dzīves 

līmenis galvaspilsētā vienmēr ir bijis 
augstāks salīdzinājumā ar citām pilsē-
tām un provincēm.  Taisnība, ekono-
miskā situācija arī nebija vairs tik sta-
bila kā, teiksim, pirms desmit gadiem. 
Bija jūtams, ka dzīve kļūst arvien dār-
gāka, bet lielākās sabiedrības daļas 
ienākumi palika diezgan pieticīgi.

– Vai galvaspilsētas ielās Jums 
nācās satikt „Labējā sektora” pār-
stāvjus? Kas tie par ļaudīm?

– Satiku. Un teikšu godīgi – 
šādas tikšanās neatstāj patīkamus 
iespaidus. Nu, ko gan sajustu Jūs, 
sieviete, ja satiktu desmit vai arī div-
desmit jaunus cilvēkus, ģērbtus mel-
nā maskēšanās apģērbā un ar mas-
kām uz sejas, turklāt bruņotus? Tas 
atgādina „atdzīvojušos kadrus” no 
kādas asa sižeta filmas. Un līdzīgas 
tikšanās, protams, nevar neizsaukt 
nekādas emocijas, īpaši sievietēm, 
cilvēkiem gados un bērniem. Redzot 
„Labējā sektora” pārstāvjus, bija 
skaidrs, ka tie ir labi apmācīti puiši, 
kuri pakļaujas kaut kādiem tikai vi-
ņiem noteiktiem likumiem un kārtībai.

– Vai tā ir taisnība, ka pēc no-
tikumiem Eiromaidānā krievvalo-

dīgie ir nokļuvuši, maigi izsakoties, 
neapskaužamā situācijā? Kurš ne-
runā ukraiņu valodā, tas automā-
tiski tiek ieskaitīts kategorijā „mas-
kaļ” („krievs”)? 

– Pēc novērotās situācijas Ki-
jevā es tā vis neteiktu. Vai ir iespē-
jams cilvēkiem pavēlēt atteikties no 
valodas, kurā desmitiem gadu notika 
mācības vispārizglītojošās skolās un 
mācību iestādēs? Arī man dzimtā va-
loda ir krievu, kaut gan mūsu ģime-
nē visi brīvi pārvalda ukraiņu rakstu 
un sarunvalodu. Visu gadu laikā, ko 
esmu nodzīvojusi Kijevā, nekad ne-
esmu pamanījusi, ka „bloķēšanas 
akmens” cilvēku attiecībās var būt 
valoda. Domāju, ka arī šodien šī 
problēma vairāk uztrauc atsevišķus 
politiķus, kuri cenšas salikt „akcen-
tus” tā, kā, pirmkārt, tas ir izdevīgi 
viņiem pašiem. Bet Kijevas vienkār-
šie iedzīvotāji uztraucas par pārtikas 
preču un pakalpojumu cenu kāpu-
mu. Piebilstot, ka algas un pensijas 
ir palikušas iepriekšējā līmenī. Un, 

protams, par to, ka valsts austrumu 
daļā notikumi ir pārauguši pilsoņu 
karā un tiek izlietas cilvēku asinis.

– Par to, ka Ukrainas austru-
mos tiek lietas cilvēku asinis, pārdzī-
vo visi normālie cilvēki. Kā arī kopu-
mā par situāciju jūsu valstī. Vai Jums 
nav bailes par Ukrainas nākotni?

– Protams, ka bail. Vēl jo vairāk 
tādēļ, ka ilgi gaidītā izlīgšana nepie-
nāk. Un kādā virzienā situācija var 
mainīties rīt – neviens nezina. Bet 
vislielākās bailes ir par bērniem un 
mazbērniem.

– Kijevas iedzīvotāji ar balsu 
vairākumu par pilsētas mēru ievē-
lēja pasaulē slaveno sportistu, po-
litiskās partijas „Udar” („Trieciens”) 
līderi Vitāliju Kličko. Viņš arī Jums 
simpatizē?

– Godīgi sakot, nē. Ļoti cienu 
šī cilvēka sasniegumus sportā un 
viņa vēlmi uzlabot dzīvi Ukrainā. Bet 
esmu viens no tiem cilvēkiem, kas ar 
neuzticību noraugās uz līdzīgiem ek-
sperimentiem. Manuprāt, katram jā-
nodarbojas ar savu darbu. Slavenam 
sportistam, kam ir beigusies sportis-
ta karjera, protams, nav jāslēpjas no 
cilvēkiem, bet viņam arī nav jātiecas 
iekļūt politikā, bet gan tajā jomā, 
kurā viņš var dot reālu labumu. Pie-
ņemsim, kļūt par labu treneri.

– Bet kādas ir Jūsu domas par paš-
reizējo prezidentu Pēteri Porošenko?

 – Tas nav svarīgi, ko es domā-
ju. Svarīgi ir tas, ka visi viņa centieni 
normalizēt stāvokli valstī pagaidām  
nav devuši nekādu rezultātu un kat-
ru dienu turpina līt asinis.

– Paldies par atklāto sarunu. No-
vēlu Jums pacietību un ticību labajam! 

Valentīna SIRICA

Bailes par bērniem un mazbērniem

..Kijevas vienkāršie iedzīvotāji uztraucas par pārtikas preču 
un pakalpojumu cenu kāpumu. Piebilstot, ka algas un pen-
sijas ir palikušas iepriekšējā līmenī. Un, protams, par to, ka 
valsts austrumu daļā notikumi ir pārauguši pilsoņu karā un 
tiek izlietas cilvēku asinis.

“Dagne” īstenos projektu 
“Dabas vides izglītības no-
metne “Dabas draugs, dar-
bosimies kopā!”

Projekts tika iesniegts valsts 
budžeta programmas “Vides 
aizsardzības fonds” konkursam 
un ir atbalstīts. Projekta īsteno-
šanas rezultātā Dagdas novada 
JIC, Alejas ielā 11a, no 4. līdz 8. 
augustam tiks organizēta dabas 
vides izglītības nometne bērniem 
un jauniešiem. Nometnē piedalī-
sies 20 dalībnieki — bērni (8-14 
gadi), kuri ir JIC dabas pulciņa 
apmeklētāji, un 5 brīvprātīgie jau-
nieši, kuri tiks iesaistīti nometnes 
aktivitāšu vadīšanā.

Nometnes organizēšanai 
plānots saņemt Vides aizsardzī-
bas fonda finansējumu – EUR 
1366, Dagdas novada pašvaldī-
bas līdzfinansējumu — EUR 456.

www.dagda.lv

Mūsu projekti
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“Informāciju, ka varēšu strā-
dāt projektā man personīgi pazi-
ņoja pagasta pārvaldes vadītājs 
Aivars Trūlis,” stāsta jauniete. “Uz 
darbu devos 10. jūnijā un visu at-
vēlēto laiku strādāju galvenokārt 
pagasta labiekārtošanā. 

Tieši šodien darba pagasta 
teritorijā nebija, tālab esmu bib-
liotēkā, kur palīdzu bibliotekārei 
grāmatu un preses izdevumu 
krājuma sakārtošanā. Vēl es 
veidoju pagasta afišu Līgo svēt-
kiem. Šobrīd arī ļoti daudz darba 
mājās, jo tētis pārcieta operāciju, 
un nevarēs kādu laiku strādāt ar 
pilnu atdevi.”

Anastasija uzaugusi Kon-
stantinovas pagastā, var sacīt, 
dziļos laukos. Skolas gaitas sāka 
Konstantinovas sākumskolā, 
Dagdas vidusskolā mācās kopš 
7. klases. Līdz skolas autobusam 
viņai jāmēro divi kilometri kājām, 
bet šobrīd uz darbu viņa nestei-
dzoties mēro kādus 4-5 kilomet-
rus uz vienu pusi un pēc darba 
tikpat daudz atpakaļ. 

Anastasija izrādījās gana 
noslēgta meitene, nācās piepūlē-
ties, lai viņa atvēros, bet kad to 
izdevās panākt, ieguvu kārtējo 
pierādījumu tam, ka ar mūsdienu 
jaunatni var lepoties un nav tā, 
ka viņi visi sapinušies globālajā 
tīmeklī un dienām lūkojas moni-
tora ekrānā. Anastasija, piemē-
ram, mīl lasīt grāmatas un lasa 
ļoti daudz. Savukārt, tas, ko viņa 
bez žēlastības svītro no savas 
dienaskārtības, ir izklaides. 

Anastasija: “Daži man saka 
– tu esi no cita laikmeta! Tusiņi 

nav domāti man, jo tā ir laika tē-
rēšana. 7. klasē biju Gots – sub-
kultūra, kuras atbalstītāji ģērbjas 
melnā, krāsojas melnā, tik āda 
balta. Šī aizraušanās beidzās tajā 
brīdi, kad garderobē sāka pietrūkt 
drēbju, ko uzvilkt. Man nepatīk iz-
klaides, bet patīk lasīt grāmatas. 
Tas nācis kaut kā nemanot, jo 
manā dzīvesvietā nebija un nav 
citu izklaižu, kaut kā brīvais laiks 
bija jāaizpilda. Kaimiņos ir gados 
veci ļaudis, nav vienaudžu, ar 
ko kontaktēties. Tā arī sāku lasīt 
grāmatas. Vairāk mani saista psi-
holoģiska satura literatūra. Kļūst 
vieglāk saprast cilvēkus un tajā 
šīs grāmatas tiešām palīdz. Psi-
holoģijas grāmatas es sāku lasīt 
, jo kad es sāku mācīties Dagdas 
vidusskolā, man nebija draugu, 
bet pateicotie tām, man tagad  ir 
labākā draudzene  Santa. Lab-
prāt sportoju – volejbols un bad-
mintons ir manas iecienītākās 
sporta spēles.” 

Anastasija ir arī kinomāne, 
skatās dažādas filmas, bet vairāk 
iecienījusi tieši fantastiku. Māksli-
niece pēc sirds aicinājuma savus 
pirmos bērnības gadu zīmēju-
mus, kas tapuši Konstantinovas 
bērnudārzā, neatceras, toties 
prasmes un iemaņas krājušās, 
krājušās un šobrīd izkristalizēju-
šās vienā virzienā – Anastasija 
galvenokārt zīmē personāžus un 
portretus Manga stilā. Kas tas ir? 
Enciklopēdijā rakstīts, ka Manga ir 
vārds japāņu valodā, kas nozīmē 
komiksus jeb „grafiskās noveles”, 
un ārpus Japānas tas attiecas uz 
tieši tajā veidotajiem darbiem. Pēc 

No cita laikmeta…
Dagdas novada pašvaldība ir piešķīrusi finansējumu 
vairākiem jauniešu nodarbinātības projektiem, tādejā-
di kopumā novadā vasarā tiks nodarbināti 182 jaunieši. 
Starp viņiem ir arī Dagdas vidusskolas 11. a klases skol-
niece Anastasija Sisojeva –  čakla un vispusīgi attīstīta 
jauniete. Par iespēju strādāt vasarā jauniete uzzināja no 
mammas. Kā ikvienam jaunam cilvēkam, arī Anastasijai 
gribējās nopelnīt savu naudiņu un viņa uzrakstīja inter- 
neta mājaslapā pieteikumu.

Diānai Kosarevskai ir tikai 
pieci gadiņi, bet viņai jau ir astma. 
Tā kā invalīdi brālībā “Nema” var 
iestāties tikai sasniedzot pilnga-
dību, tad Diānu biedrībā pārstāv 
viņas māmiņa Svetlana Kosa-
revska, kura visādi atbalsta biedrī-
bu un tās aktivitātes. Lūk arī talan-
tu dienai Svetlana izgatavoja un 
piedāvāja izlikt skatītāju apskatei 
savus rokdarbus – gleznas. Pār-
svarā tie bija ziedi, lauku puķes, 
bet vienā arī kuģītis. Svetlana 
pastāstīja, ka viņai ļoti gribējās 
iemācīties zīmēt, un reiz šo sapni 
izdevās realizēt. Aptuveni pirms 
gada Dagdā darbojās mākslas 
studija Aļonas Savickas vadībā un 
Svetlana veiksmīgi pabeidza šos 

kursus un jutās kā jau-
nā māksliniece.

Atgriežamies pie 
mazās Diānas – talan-
tu dienas pasākumā 
meitenīte braši devās 
uz skatuvi un nodzie-
dāja jauku dziesmiņu, 
izsaucot sirsnīgus ap-
lausus. Būtībā meitene 
paveica nelielu varoņ-
darbu, jo ārsti aizlie-
guši viņai apmeklēt 

bērnudārzu un jebkādus lielus sa-
biedriskus pasākumus, jo šim bēr-
nam ir nepieciešama ļoti tīra vide.  

“Sveta caur sava bērna 
problēmu atnāca pie mums uz 
biedrību,” stāsta brālības “Nema” 
vadītāja Mārīte Zariņa. “Meklē-
jām kopīgas intereses, sākām 
sadarboties, un bērns tika atvests 
uz mūsu telpām, kur labi iejutās. 
Šeit mums ir bagāts rotaļlietu 
klāsts bērniem, Sveta atnāk ie-
priekš visu perfekti iztīra un sa-
kārto, lai viņas mazā meitiņa šeit 
justos labi. Mūs ļoti iepriecināja 
tik atsaucīga, strādīga un tīrīga 
mamma. Viņa te kā pionieris, ie-
saistās visos darbos, brīvprātīgi 
piesakās nomazgāt logus, uzkopt 

grīdas un tādu veselu cilvēku nav 
daudz, kuri palīdz mūsu biedrī-
bai. Jā, var sacīt, ka viņai pašai 
svarīgi, lai bērns dzīvotu tīrā vidē, 
bet ieguvēji ir visi.

Kad Svetlana iestājās bied-
rībā, uzzinājām, ka viņa arī labi 
dzied, dejo, ir ļoti radoša sievie-
te. Savukārt mazā Diāna mūs 
pārsteidza ar to, ka ļoti ātri uz-
sūc informāciju no apkārtējiem. 
Rokdarbu darbnīcā mēs bieži 
dziedam. Neiedomājāmies, mūs 
klausoties, bērns arī pats apguvis 
šīs dziesmas un klusām dungo lī-
dzi. Un apguva tās tik labi, ka bija 
gatava nodziedāt uz skatuves. 
Dziedāja viņa kopā ar skolotāju 
Aiju Utkinu, kura māca invalīdus 
dejot un pati dejo ar Aivaru. Sko-
lotāja palīdzēja bērnam justies 
drošāk uz skatuves.”

Svetlana: “Es jau gadu esmu 
brālībā “Nema”, var sacīt pārstā-
vu sava jaunākā bērna intereses, 
jo viņa nevar būt biedrs. Neskato-
ties uz visiem aizliegumiem, bēr-
nam gribas būt aktīvam, gribas 
priecāties par dzīvi. Ziniet, kad 
es šeit ieraudzīju Aivaru ratiņ-
krēslā, citus cilvēkus, sapratu, ka 
neviens nedrīkst čikstēt. Tu taču 
visu vari, tikai pašam savā galvā 
jābūt skaidrībai. Lūk, arī mana 
Diāna pirmo gadu dzīvo bez slim-
nīcām, viņas veselības stāvoklis 
uzlabojas un paldies Dievam! 
Varbūt tā ir tikai sakritība, bet 
varbūt tieši tajā noslēpums, ka 
bērnam palīdzēja šīs jaunās ak-
tivitātes, kuras mums piedāvāja 
brālība “Nema”. Meita man saka: 

“Pieliptu pie Mārītes un neatliptu!” 
Bet viņa man ir ļoti izvēlīga cilvē-
kos un bērnu neapmānīsi. Kad es 
ieraudzīju, kā viņi šeit dzīvo, sa-
pratu, ja pats neradīsi sev pozitī-
vu auru, tad tādas tev arī nebūs. 
Visiem vecākiem, kuri saskāru-
šies ar bērna invaliditāti, iesaku – 
visiem spēkiem centieties izrau-
ties ar bērnu no četrām sienām. 
Tas jāizdara noteikti, lai pavērtos 
cerība. Kad manam bērnam uz-
lika diagnozi, kā tagad atceros, 
ka acis bija platas no bailēm un 
pati sava bērna baidījos. Ne jau 
uzreiz sapratu, ka visupirms va-
jag mainīt savu attieksmi. Esmu 
vientuļā māte, man jāparūpējas 

arī par pašas mammu, kura ir 
invalīde, un daudz kas cits jāpa-
spēj.  Atnāku uz brālību, visu kā 
ar roku noņem. Mārītes labais 
vārds ļoti palīdz, ļoti!  

Savukārt Mārīte uzsver Svet-
lanas bezgalīgo cilvēkmīlestību 
un piebilst: “Patiesībā ikkatra mā-
miņa, kura audzina bērnu-invalī-
du, piepildīta ar milzu pacietību, 
jo tā viņas skolojusi pati dzīve. 
Tikai nedrīkst pieļaut, ka pelēcīgā 
dzīves rutīna paliek par smagu 
un nedrīkst ļaut tai sevi pievarēt. 
Jāpārvar sevi, jāiet pie cilvēkiem 
caur visiem nevaru un negribu.”

Juris ROGA
Autora foto

Otrā pasaules kara japāņi pārņē-
ma amerikāņu komiksa ideju un 
izveidoja to par sava veida literāri 
grafisku žanru-mangu. Salīdzi-
not ar Rietumu komiksiem, man-
gas tiek zīmētas daudz plašākai 
mērķauditorijai un nereti skar jau-
tājumus, kas Rietumos mēdz būt 
rezervēti „nopietnākiem” mākslas 
veidiem. Galvenokārt uzmanība 
tiek pievērsta vienam centrālajam 
tēlam, ar kuru var kaut kādā mērā 
identificēties un just līdzi viņa pār-
dzīvojumiem.

“Mani aizrauj austrumu val-
stu kultūra,” uzsver jauniete, ku-
ras vecākiem ar to nav nekādas 
saiknes: mamma – latviete, tētis 
–  baltkrievs. Abi lauksaimnieki, 
nodarbojas ar piena lopkopību. 
Ģimenē Anastasija nav viena. 
Viņai ir vecākā māsa Līna, ve-
cākais brālis Jānis un jaunākais 
brālis Žanis, 8. klases skolnieks, 
kurš labprāt dzied un spēlē ģitā-
ru. Vecākie bērni dzīvo un strādā 
Rīgā, Līnai ir ģimene un četrga-
dīga meitiņa Agnija, kura bieži 
viesojas lauku mājās. Visi kopā 
tiekas reti, jo ir grūti dabūt brīv-
dienas visiem vienā laikā un at-
braukt.  

Anastasijas vecākiem nav al-
gota darba, viņi pārtiek no nelielās 
saimniecības. Laukos darba gana 
un bērniem nākas daudz palīdzēt 
tētim un mammai. Anastasija māk 

visus lauku darbus – gan sievie-
šu, gan vīriešu rokām paredzētos. 
Viņa ir norūdīta un spēcīga jaunie-
te, tai pašā laikā viņai nav svešs 
nekas sievišķīgais. Viņa mīl ilgāk 
pakavēties pie spoguļa, skaisti 
sapucēties. Viņa dzied un spēlē 
klavieres, ģitāru, akordeonu, spē-
lējusi skolas ģitāristu ansamblī un 
dziedāja skolas korī. No visa vis-
tuvāk sirdij ir tieši mūzika, jo galu 
galā arī zīmēšanas talants nav 
iespējams bez mīlestības uz mū-
ziku. Vai šī mīlestība pāries aug-

stākā pakāpē? 
“Sapņi ir lieli, bet 

konkrēti es neko pagaidām neat-
klāšu, vienīgi pateikšu, ka tiem ir 
saistība ar mūzikas jomu,” turpina 
sarunbiedre. “Zīmēju vairāk sa-
vam priekam, zīmējumus nekur 
neizstādu un īpaši nevienam neiz-
rādu, ar mūziku ir savādāk. Starp 
citu, arī jaunākais brālis kopā ar 
mani dziedāja ģitāristu ansamblī, 
mēs visi tajā dziedam, un visi 
spēlējam kādu instrumentu. Tikai 
abiem vecākajiem bērniem nav tik 
izteiktu muzikālu dotību, lai gan 
mūsu tētis jaunībā spēlēja vokā-
li instrumentālajā grupā un šajā 
pusē tā bija ļoti populāra grupa. 
Bet mans vectētiņš dziedāja Balt-
krievijā operā. Diemžēl nevienu 
no saviem vectētiņiem es neatce-
ros, visi nomiruši.”

Vārdu sakot, gēni negāja 
zudumā. Anastasijai ir divas vec-
māmiņas: viena dzīvo Baltkrievi-
jā, otra – Aulejas pusē. Meitene 
nekad nav bijusi Baltkrievijā, 
turienes radi brauc ciemos uz 
Latviju. Piemēram, uz meitenes 
tēta jubileju atbrauca viņa brāļi. 
Regulārus kontaktus ar Baltkrie-
vijas radiem ģimene uztur caur 
skype. Anastasija vispār ārpus 
Latvijas izbrauca tikai vienu rei-
zi, vēl mācoties 8. klasē, kad 
ar skolēniem ceļoja uz Lietuvu. 
Ceļot viņai gan gribētos, bet nav 

finansiālu iespēju – problēma, ar 
kuru mūsdienās saskaras turpat 
visi bērni no lielām ģimenēm. Bet 
tas meitenei netraucē priecāties 
par dzīvi un gūt jaunus un jaunus 
panākumus. Gandrīz aizmirsu 
pateikt, ka Anastasija labi mācās: 
gadā zemākā atzīme bija piecas 
balles, bet augstākā 10 balles trīs 
priekšmetos.  

Anastasija: “Ceļojums uz 
Lietuvu iespiedās atmiņā ar 
kādu pārdzīvojumu, kura dēļ ne-
izgulējos. Turp brauca skolēni 

Mūsu jaunatne

no dažādām skolām, viens otru 
nepazinām. Viesnīcā meitenes 
izmitināja atsevišķi no zēniem, 
bet viņi ieskrēja mūsu istabā un 
izsmidzināja kaut kādu smirdīgu 

dezodorantu. Tā mēs ilgi sēdē-
jām laukā pie viesnīcas…” 

Anastasijas ģimenē visi sa-
zinās krieviski, par latviešu valo-
das zināšanām meitene pirmām 
kārtām pateicas skolai. Taču arī 
viņa pati iegulda lielu darbu, lai 
apgūtu un pilnveidotu vairākas ci-
tas valodas – angļu, vācu, krievu, 
lietuviešu, latgaliešu. 

“Skolā sarunājos latviski, ar 
vecmāmiņu Aulejā – latgaliski, 
bērnībā, skatoties multenes bez 
tulkojuma, apguvu lietuviešu va-
lodu, kuru labi saprotu, tikai ru-
nāt tajā man ir ļoti grūti. Šobrīd 
pašmācības ceļā caur internetu 
cenšos iemācīties korejiešu un 
japāņu valodu. Man ir neliels 
sapnis –  aizbraukt uz Dienvid-
koreju.” Pavisam drīz, augus-
ta vidū, Anastasija svinēs savu 
dzimšanas dienu. Jauniete saka, 
nebūs lielu svinību, apsveiks tikai 
tuvinieki. Meitene cer, ka jaunā-
kais brālis, kurš prasmīgi gatavo, 
uzceps kādu pārsteiguma torti vai 
interesantas kūkas. 

Juris ROGA
Autora foto

Daži man saka – tu esi no cita laikmeta! Tusiņi nav domāti 
man, jo tā ir laika tērēšana.

Māmiņa un viņas meitenīte
Tuvojas noslēgumam rakstu cikls par talantu dienas „Ko 
es varu, to es daru!” Dagdas novada cilvēkiem ar invalidi-
tāti. Šajā reizē stāsts par māmiņu un slimu meitiņu, kuras 
kopā uzņēma likteņa triecienu un visiem spēkiem cīnās par 
atveseļošanos. Mamma stāsta, ka arī vecākais dēls Dmi-
trijs, kurš mācīsies 9. klasē, pārdzīvo par savu māsiņu, un 
novēl ātrāku izveseļošanos. 
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Laika periodā no 20.06.2014. 
līdz 27.06.2014. Krāslavas iecirknī ti ka 
reģistrēti  67 noti kumi. Būti skākie:
•	 20. jūnijā Bērziņu pagasta c. Pore-

čje no mājas pagalma ti ka nozagts 
mopēds WONJAN WJ50. Pēc kāda 
laika braucamais ti ka atrasts, iz-
meklēšana turpinās. 

•	 22. jūnijā no fermas Indras pagastā 
ti ka nozagta aita. Tika uzsākts kri-
minālprocess, noti ek izmeklēšana. 

•	 25. jūnijā policijai ti ka paziņots par 
kādu sievieti , kura 18. jūnijā Krās- 
lavā ienāca mājās pie paveciem 

cilvēkiem un stādoti es priekšā kā 
sociālais darbinieks, palūdza uzrā-
dīt lielā nomināla naudas bankno-
tes, kurām pārrakstī ja numurus. 
Pēc tam sieviete palūdza parakstī t 
kādu dokumentu un aizgāja. Tika 
noskaidrots, ka viņai nebija ne-
kāda sakara ar sociālo dienestu. 
Policija lūdz būt piesardzīgiem, 
visos gadījumos, kad ienāk ne-
pazīstamas personas lūgt uzrādīt 
dokumentus, nekādā gadījumā 
nerādīt naudas glabāšanas vietas 
nepiederošām personām un par 
līdzīgiem gadījumiem nekavējo-
ti es ziņot policijai. 

Televīzijas programma

Lieliskus detektī vus mēs zinām 
diezgan daudz – Šerlohs Holms, 
Erkils Puaro, komisārs Megrē, mis 
Mārpla... Bet viņi visi – literāro dar-
bu varoņi, savu radītāju – Konans 
Doils, Kristi , Simenons – iztēles aug-
lis. Reāli eksistējošo detektī vu, kas 
par leģendu kļuva jau savas dzīves 
laikā, vidū, šķiet, ti kai Alans Pinker-
tons ir pati esi nestandarta personība 
un ģeniāls „pēdu dzinējs”. 

Vispopulārākās izmeklēšdanas 
aģentūras nākamais pamatlicējs 
piedzima Skoti jā. Alana tēvs, Glazgo 
policijas seržants, gāja bojā, pildot 
savus ti ešos pienākumus – politi sko 
nekārtī bu laikā apsargājot 
valsts kasi. Jau 15 gadu 
vecumā jaunais Pinker-
tons apguva mucenieka 
iemaņas un sāka pelnīt 
naudu. Kad Alans pa-
augās, viņu ieinteresēja 
revolucionāras idejas, kā 
rezultātā viņš sāka darbo-
ti es „čarti stu” kustī bā, kas 
pieprasīja labākus apstāk-
ļus manufaktūru strād-
niekiem. Pinkertons sevi 
pierādīja kā labs orators 
un organizatotrs. Viņa de-
dzīgās runas un ar katru 
dienu pieaugošā autori-
tāte piespieda valdībai pievērst savu 
īpašo uzmanību jaunajam dumpinie-
kam. 1842. gadā, uzreiz pēc precī-
bām ar Džoanu Kerfri, jaunā ģimene 
bija spiesta bēgt no Skoti jas uz ASV. 

Ceļš uz Jauno Pasauli nebija 
gluds. Netālu no Jaunskoti jas salām 
kuģis cieta neveiksmi, viss Pinker-
tonu īpašums noslīka.  Līdzko jaun-
laulāti e ti ka krastā, viņi sadūrās ar 
vietējiem agresīvajiem indiāņiem, 
kurus ieinteresēja Džoanas sudraba 
gredzens. Alans bija gatavs cīnīti es 
par sievas īpašumu līdz galam, bet 
sieva lūdzās vīru nespītēt liktenim 
viņu nākamo bērnu labad. Alans pa-
devās... Bet neaizmirsa...

Amerikā jaunā ģimene nokļuva 
pilsēti ņā Dandi, netālu no Čikāgas, 
kur nebija neviena mucenieka un ce-
nas šai produkcijai bija ļoti  augstas. 
Alans Pinkertons sāka nodarboti es 
ar labi zināmo amatu, kas izrādījās 
arī ienesīgs. Bet Pinkertona ti rgotāja 
daba pieprasīja jaunus piedzīvoju-
mus. Sākumā pārliecināts verdzības 
preti nieks Alans palīdzēja izbēguša-
jiem no verdzības dienvidos pārcel-
ti es uz Kanādu, bet šī nodarbošanās 
drīz vien viņam sāka apnikt. Palīdzē-
ja kāds gadījums. 

Kādā, nenozīmīgā dienā Pir-
kentona ti rgotavā ienāca vienkārši, 
pircēji. Samaksāja par trim lielām 
mucām, paņēma preci un aizgāja. 
Viss kā vienmēr. Tikai vakarā, kad 
pārskaitī ja naudu, Pinkertons pa-
manīja, ka viņam ti ka samaksāts ar 
viltotām naudaszīmēm. Spītī gais, 
stūrgalvīgais un ekonomiskais skots 
samierināti es ar to nekādi nevarēja. 
Mucenieks izseko klientus – viltotās 
naudas īpašniekus - un visu informā-
ciju nodeva vietējam šerifam. Lieta 
bija diezgan skaļa, jo noziedzīgajā 
shēmā bija iesaistī ti  daudzi ierēdņi, 

kā arī paši policisti . Dānijas mucenie-
ka detektī va spējas radīja lielu iespai-
du vietējos iedzīvotājos. Pinkertonam 
bija piedāvāts pildīt šerifa palīga pie-
nākumus uzreiz divos apgabalos. 

Katrā iecirknī savi likumi, savi 
noziedznieki. Šķērso robežu – un tu 
atkal esi godīgs pilsonis, bet kaimi-
ņos esošā iecirkņa šerifs nebūt nav 
ieinteresēts tajā, lai palīdzētu kolē-
ģiem. Jāpiebilst, ka policistu jopro-
jām absolūti  pietrūkst. Vienā vislie-
lākajā policistu brigādē ASV, Čikāgā, 
vien... 12 civēku. Bet noziegumu bija 
vairāk nekā pieti ekami.  ASV ekono-
miskā augšupeja un liberālie likumi 

piesaistī ja milzum 
daudz avantūristu 
un noziedznieku. 
Banku, pasta kanto-
ru aplaupīšana no-
ti ka prakti ski katru 
dienu. Tam visam 
klāt nāca nevaldāmā 
korupcija, tajā skaitā 
arī  policijā. Bet me-
todes cīņai ar nozie-
dzību bija primitī vas. 
Iedomājieti es vien, 
nekāda kartotēka 
policijā neti ka ie-
viesta. Lai policisti  
spētu orientēti es 

noziedzīgajā pasaulē, viņiem ti ka or-
ganizētas „cietumnieku parādes”: li-
kuma kalpi apmeklēja cietumus, kur  
viņiem ti ka parādīti  noziedznieki, kas 
izcieta sodu, lai „kruķi” atcerētos to 
sejas. Pēc četru gadu bīstama un 
neiedomājami smaga darba Alans 
Pinkertons aizgāja no valsts dienesta 
un atklāj privāto detektī vu aģentūru. 
No šī brīža sākas vispopulārākā de-
tektī va leģendārais ceļš. 

Ņemot vērā visas policijas ne-
pilnības, Alans savas aģentūras dar-
bu organizēja tā, lai tas būtu efektī vs 
un ātrs. Darbā viņš pieņem ti kai pro-
fesionāļus. Pirmo reizi noziedznieku 
meklēšanai Pinkertons izmanto ja 
fotogrāfi jas, ārējā izskata apraks-
tus, izveidoja kartotēku. No saviem 
darbiniekiem viņš pieprasīja pilnīgu 
pašatdevi, mērenību alkohola un ta-
bakas lietošanā, nevēlēšanos spēlēt 
azartspēles, pareizu valodu un godī-
gu atti  eksmi pret aģentūru. Un vēl 
viens dzelzs likums valdīja aģentūrā: 
nekāda sakara ar laulības šķiršanas 
procesiem. Uzņēmējdarbības repu-
tācija – pirmām kārtām!

„Pinkertona nacionālās detektī -
vu aģentūras” pirmās lietas bija sais-
tī tas ar naudas viltotājiem. Drīz vien 
pie skotu mucenieka pēc palīdzības 
ieradās dzelzceļu vadība. Ceļojums 
ar vilcienu tolaik bija briesmu pilns 
– noziedznieki apzaga pasažierus, 
pasta vagonus... Pinkertona aģentus 
dēvēja par „pinkiem”, viņi iekļuva 
bandās, darbojās aizsegā, izstrādāja 
viltī gas operācijas. Savas darbības 
pirmo desmit gadu laikā aģentūra 
ti ka galā ar lielākajām noziedznieku 
bandām. Starp vispazīstamākajām – 
700 tūkstošu dolāru, kas ti ka nozagti  
pasta vagonā, atrašana, kā arī pret 
prezidentu Linkolnu vērstās  sazvē-
restī bas atklāšana. Pēc prezidenta iz-

glābšanas par aģentūras darbību no-
pietni sāka interesēti es ASV valdība. 
Pilsoņu kara laikā Pinkertona aģenti  
pildīja Ziemeļu slepenā dienesta, iz-
lūkdienesta un ASV preti zlūkošanas 
dienesta lomu. 

Pēc kara „pinki” nodarbojās ne 
ti kai ar valdības delikātajiem pasūtī -
jumiem, bet pildīja arī lielo korporā-
ciju pasūtī jumus. Mēļoja, ka Pinker-
tons mainīja savus revolucionāros 
uzskatus un devās pēc „Garā” dolāra 
utt . Daļēji tā bija taisnība. Ir zināms, 
piemēram, ka „pinki” pildīja kādas 
naft as ieguves kompānijas, kas atra-
dās Krievijas impērijas teritorijā, uz-
devumus – organizēja diversijas naf-
tas atradnes vietās Baku. Turklāt viņi 
to darīja ti k meistarīgi, ka nekāda sa-
karība ar viņiem tā arī neti ka atrasta, 
bet ti kai pēc daudziem gadiem savos 
memuāros par to pastāstī ja viens no 
Alana Pinkertona aģenti em. 

Starp detektī viem bija arī sie-
vietes. Sākumā savu palīdzību Pinker-
tonam piedāvāja atraitne Keita Urona, 
kuras vīru nogalināja kāds laupītājs, 
bet vēlāk ti ka nodibināta fi rmas īpašā 
nodaļa, kurā dienēja ti kai sievietes. 
Līdz ar vīriešiem viņas izsekoja slep-
kavas, organizēja slēptuves un iekļuva 
bandās. ASV valsts policijā sievietes 
parādījās vien pēc 40 gadiem. 

Daudz ti ka runāts par to, ka 
Pinkertona aģenti  ir pārlieku nežē-
līgi un neizvēlīgi savās metodēs, ka 
bieži vien viņiem pašiem, izsekojot 
slepkavas, ir nācies pārkāpt likumus. 
Tikai viens piemērs: kad ti ka aiztu-
rēts bīstamas bandas vadonis Džessi 
Džeims, „pinki” viņa mājā pa logu ie-
meta bumbu. Sprādziena laikā bojā 
gāja Džessi jaunākais brālis, bet viņa 
mātei ti ka norauta roka. Paša no-
ziedznieka šajā laikā mājās nebija...  
Sarežģiti  laiki, grūti  un bīstami... Ie-
spējams, ka citādi nemaz arī nevarē-
tu. Džessi Džeims zvērēja nogalināt 
Pinkertonu un visu savu atlikušo dzī-
vi viņu „medīja”, bet detektī vs palika 
nenotverams. 

Alans Pinkertons nomira 1884. 
gadā Čikago savā mājā. Viņa nāves 
iemesls, kā tas visbiežāk ir, bija ne-
jaušība. Pastaigas laikā visā pasaulē 
visslavenākās detektī vu aģentūras 
īpašnieks, noziedzīgās pasaules 
bieds, prezidenta glābējs paklupa un 
pārkoda mēli. Šķiet, sīkums un blē-
ņas. Bet šis sīkums izraisīja gangrēnu 
un detektī va nāvi... 

1908. gadā, kad ASV ti ka no-
dibināts Federālais izmeklēšanas 
birojs (FIB), tam par piemēru ti ka 
ņemta „Pinkertona nacionālā detek-
tī vu aģentūra”...

Pēc tēva nāves viņa darbu turpi-
nāja dēli, tad mazbērni, mazmazbēr-
ni, bet mazmazmazbērni uzskatī ja 
par labāku ģimenes lietu pārdot lie-
lai Zviedrijas fi rmai par prāvu samak-
su – 384 miljoniem dolāru. Pinkerto-
na aģentūra darbojas vēl joprojām. 
Joprojām uz aģentūras emblēmas 
dižojas nekad neaizmiegošā acs un 
devīze – „Mēs nekad neguļam!”

 
Andrejs JAKUBOVSKIS

Foto no interneta

TREŠDIENA, 2. jūlijs

LTV-1
5.00 Etnosi
5.30 Laikmeta formula
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Melns. Sarkans. Zelts
7.00 Rīta Panorāma
8.35,15.15 Mīlas viesulis
9.30 Radām novadam
10.30,19.35 Izmisušie vecāki
11.20,12.50,15.00 Top-Shop 
11.35 Vienas vasaras zieds
12.20 Es - savai zemītei
13.10 Vai Rīga jau gatava? 
13.30 Pasaules vēsture
14.30 Mans zaļais dārzs
16.15 Muks
16.40 Negantais Henrijs
17.10 Sveika, Robij!
18.00,23.55 Ziņas
18.50 100 g kultūras
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lott o
21.20 Tēvs Brauns 
22.10 Mf. Fotogrāfi ja ar sievieti  un 
mežakuili
0.10 Zebra
0.25 Kinotēka
0.55 Mf. Tracis ap trīnīšiem
 
LTV-7

5.00,9.30,16.15 PK Futbolā
5.45 Vai Rīga jau gatava? 
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 1.20 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
6.35 Visas durvis vaļā
7.05 Piezīmes uz albuma lapām
7.40 Automoto raidījums 
8.00 Jūrā un krastā
8.20 Nedēļas apskats
8.40 Brīvdienu ceļvedis
9.00 Projekts Nākotne
13.20,20.05 Globalizācija 3000
13.50, 18.05 Bezvēsts pazudušie. 
Seriāls 
14.45 SeMS 
15.20, 23.35 Mežonīgās sirdis. 
Seriāls 
17.05 Džosera piramīdas noslēpumi
19.00 Šodien
19.35 Īrija ar Džeimsu Nesbitu
20.35 Zinātniskās fantasti kas pravieši
21.25 Ekstrēmie izaicinājumi
22.15 Makšķerēšanas noslēpumi
22.45 Pēdējais liecinieks

LNT
5.00,15.40 Ģimenes drāmas
5.45 Kristī gā programma 
6.10,4.20 Zīlniece
6.45,4.10 Šodien novados

7.00,2.40 900 sekundes
9.00,20.35,2.15 Galileo 
9.35,14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Sieviešu pasaule
11.55 Viesnīca Grand Hotel
13.00,19.00 1001 Nakts
14.00,17.50,20.00 LNT ziņas
14.35,1.20 Runāsim atklāti 
16.50, 18.00 Mīlestī ba nekad 
nebeidzas
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Vegasa
23.10 Mf. Varenā sirds
4.50 Bernards

TV3
5.00,2.30 Mīlestī bas sirdspuksti  
5.40,11.50 Laimīgi kopā
6.35 Redakai
7.00,13.20 Spēka reindžeri samuraji
7.25,12.55 Smurfi 
7.50,0.10 Simpsoni 
8.50 Mf. Bāgātī bu salas bērni-1
10.50 Kobra 
13.55 UgunsGrēks 
15.05,1.40 Alkas pēc laimes
16.05,20.20,3.20 Viņas melo labāk 
16.40 Voroņini
17.50,0.40 Radu būšana
19.00,3.45 TV3 Ziņas
19.30,4.15 Bez Tabu

21.00 Virtuve
22.10 Reiz sensenos laikos 
23.15 Citplanēti ešu iebrukums

TV3+
5.35,17.50,0.55 Māja 2
6.20 Simpsoni
7.05,14.30 Ekstrasensu cīņas
8.00 6 kadri
8.30 Amerikas smieklīgākie video
9.00 Slēgtā skola
11.10,15.35 Comedy Women
12.15,18.55 Jaunkundze-zemniece
13.25,19.55 Interni
16.40 Laimīgi kopā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
23.00 Radio aukle. Baiļu skaņa
 
TV5
5.00,1.20 Mūzika
7.15,13.30 Pats sev režisors
8.05,12.20 Kremļa kursanti 
9.05,19.00,22.25,0.40 Mūsu tēma
9.50,12.05 Top-shop
10.05,16.50 Samara
11.05,17.50 Maskava. Trīs stacijas
14.20 6 kadri
14.50,19.50 Kruķis
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
22.40 Mf. Pirmo reiz precējusies

 
PBK
4.00 Mf. Pati esi Jūsu...
5.35 Mūzika
6.00 Labrīt
9.00,11.00,14.45,17.00,0.45 Ziņas
9.30 Kontrolpirkums
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Mf. Sekta
13.45 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
15.55,4.30 Moderns spriedums
17.50 Precamies
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15 Departaments. Seriāls
23.10 Politi ka
0.10 Euronews
1.15 Mf. Aizvainojums
2.50 Mf. Tur ir klusi

RenTV Baltic
6.00 Manas brīnišķīgās...
6.45,14.10 Multf ilmas
7.04,19.39 Laika ziņas
7.05 Kāzu laiks
8.00,15.25 Ģimenes drāmas
9.00,19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Nosvērti  un laimīgi
13.35 Skatī ti es visiem!
14.30,18.30 Drošs līdzeklis

Alana Pinkertona, visu laiku labākā detektīva, piemiņas diena
1. jūlijā Ir iemesls!

Krimināls, notikumi

P�����n���e� �ū�� la�īt��� ���k��!

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!

Cenas norādītas fi ziskām personām.
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Šīs sacensības ir ļoti 
prestižas. Pirmo vietu ie-
guvējiem tiek piedāvāts 
septembrī pārstāvēt Lat-
viju jauniešu sacensībās 
Polijā. 

Kaut 1. vietu ieguvēju 
mūsu komandā nebija, 
jaunie sportisti no Krās- 
lavas uzradīja ļoti labus 
rezultātus. Jāpiezīmē, ka 
konkurence vairākās dis-
ciplīnās bija  pat vairāk 
nekā 60 dalībnieki. 

2003.g.dz imušaj iem 
bronzas medaļu tāllēkša-
nā izcīnīja Daniela Tim-
ma ar personisko rekordu 
4,01 m. Bronzas medaļa 
arī Rinaldam Timmam 
bumbiņas mešanā – 
42,43m. Piekto vietu 
augstlēkšanā izcīnīja 
Ronalds Murāns – 1,29 
m un 5. vieta bumbiņas 
mešanā Gabrielai Mala-

hovskai – 32,80 m, kā arī  
5. vieta lodes grūšanā (2 
kg) – 8,97m Sabīnei Ho-
lošinai 2002. g. dz. mei-
teņu grupā.

18.-19. jūnijā norisinājās 
Valmieras spēles 2014 2. 
kārta, kur piedalījās U-16, 
U-18 un U-20 sportisti. 
Sacensībās piedalījās 
spēcīgākie Latvijas spor-
tisti, kā arī vieglatlēti no 
Igaunijas.  

U-16 vecuma grupā 
meitenēm 2. vietu šķēpa 
mešanā izcīnīja Katrīne 
Tračuma, kura pirms fi-
nāla metieniem bija tikai 
ceturtā, viņas rezultāts 
33.12m, 6. vieta Agijai 
Bebrišai – 27,85m. Vēl 
šajās sacensībās –  6. 
vieta augstlēkšanā Alīnai 
Ņikitinai – 1,45m.

Raitis TIMMA

14.00,17.50,20.00 LNT ziņas
14.35 Runāsim atklāti
15.40,5.00 Ģimenes drāmas
16.50, 18.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
21.10 Glābiet mūsu ģimeni
23.00 Mf. Blēži
1.10 Mf. Zem baltajām burām
5.45 Bernards

TV3
6.10,11.50 Laimīgi kopā
6.35 Redakai
7.00, 13.20 Spēka reindžeri samu-
raji
7.25,12.55 Smurfi
7.50,0.50 Simpsoni 
8.50 Mf. Bagātību salas bērni-3
10.50 Kāsla metode
13.55 UgunsGrēks 
15.05,1.40 Alkas pēc laimes
16.05,20.20,3.15 Viņas melo labāk 
16.40 Bens un Keita
17.10 Voroņini
18.20 Zentas brīvdienas
19.00,3.40 TV3 Ziņas
19.30,4.10 Bez Tabu
21.00 Mf. Izdzīvošanas skola
23.05 Mf. Mazbudžeta aģents
2.25,5.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 Saikne

TV3+
6.20 Simpsoni
7.05,14.30 Ekstrasensu cīņas
8.00 6 kadri
8.30 Amerikas smieklīgākie video
9.00 Slēgtā skola
11.10,15.35 Comedy Women
12.15,18.55 Jaunkundze-zemniece
13.25 Interni
16.40 Laimīgi kopā 
17.50,1.50 Māja 2
19.55 Mf. Mazais Stjuarts
21.45 Labrīt. 
0.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
2.35 Zaicevs+1
 
TV5
7.15,13.30 Pats sev režisors
8.05,12.20 Kremļa kursanti
9.05,19.00,22.25 Mūsu tēma
9.50,12.05 Top-shop
10.05,16.50 Samara
11.05,17.50 Maskava. Trīs stacijas
14.20 6 kadri
14.50 Kruķis
18.50 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
22.40 Mf. Brīvlaiks
0.30 Mūzika

PBK
6.00 Labrīt
9.00,11.00,14.45,17.00 Ziņas 
9.30 Kontrolpirkums

CETURTDIENA, 3. jūlijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Melns. Sarkans. Zelts
7.00Rīta Panorāma
8.35,15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Tēvs Brauns 
10.30,19.35 Izmisušie vecāki
11.20,13.00,15.00 Top-Shop 
11.35 Savējie
13.15 17. Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki 
16.15 Muks
16.40 Negantais Henrijs
17.10 Sveika, Robij!
18.00,23.05 Ziņas
18.50,1.20 100 g kultūras
20.30 Panorāma
21.15 Musketieri
22.15 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
23.20 Tango
1.05 Vai Rīga jau gatava? 
5.00 Etnosi
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 1.45 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
6.35 Visas durvis vaļā
7.05 Piezīmes uz albuma lapām
7.40 Biznesa klase
8.00 TV Mozaīka

8.20 Laiks uzņēmējiem
8.40 Vārds uzņēmējiem
9.00 Pie stūres
9.30,16.15 PK Futbolā
13.20,20.05 Projekts Nākotne
13.50,18.05 Bezvēsts pazudušie 
14.45 SeMS 
15.20,0.00 Mežonīgās sirdis 
17.05 Olimpiskie zelta mirkļi
19.00 Šodien
19.35 Īrija ar Džeimsu Nesbitu
20.35 Kāpēc mēs pērkam?
21.40,5.00 Ātruma cilts
22.10,5.30 Makšķerē ar Olti
22.40 Motociklisti
23.10 Zinātniskās fantastikas pravieši

LNT
6.10 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00,3.00900 sekundes
9.00,20.40,4.30 Galileo 
9.35,14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Zem baltajām burām
12.00 Dzintara dziesmas
13.00,19.00 1001 Nakts
14.00,17.50,20.00 LNT ziņas
14.35,2.15 Runāsim atklāti
15.40,5.00 Ģimenes drāmas
16.50,18.00Mīlestība nekad nebeid-
zas
20.35 Basketbols TV
21.15 Dzīves krustcelēs
22.15 Mf. Šķiršanās amerikāņu stilā
0.25 Mf. Negaidīts pavērsiens
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10,11.50,5.40 Laimīgi kopā
6.35 Redakai
7.00, 13.20 Spēka reindžeri samu-
raji
7.25,12.55 Smurfi
7.50,0.20 Simpsoni 
8.50 Mf. Bagātību salas bērni-2
10.35 Virtuve
13.55 UgunsGrēks 
15.05,1.50 Alkas pēc laimes
16.05,20.20,3.25 Viņas melo labāk 
16.40 Voroņini
17.50,0.55 Radu būšana
19.00,3.50 TV3 Ziņas
19.30,4.20 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Pārkers
2.40,5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.20 Simpsoni
7.05,14.30 Ekstrasensu cīņas
8.00 6 kadri
8.30 Amerikas smieklīgākie video
9.00 Slēgtā skola
11.10,15.35 Comedy Women
12.15,18.55 Jaunkundze-zemniece
13.25,19.55 Interni
16.40 Laimīgi kopā 
17.50,1.15 Māja 2
21.00 Zaicevs+1
22.00 Mf. Nejēdzīga aizsardzība
0.10 Pokers

PBK
6.00 Labrīt
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 1.20 
Ziņas
9.30 Kontrolpirkums
9.55 Dzīvo vesels!
11.40 Mf. Labākā vasara mūsu mūžā
13.50 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
15.55,4.45 Moderns spriedums
17.50 Precamies
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15 Departaments
23.15 Mf. Maija lietus
0.50 Euronews
1.30 Zvaigžņu lietus
2.00 Mf. Izklaides večiem
3.25 Mf. Jūras stāsti
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.40,14.10 Multfilmas
6.59,19.39 Laika ziņas
7.00 Kāzu laiks
7.55,15.25 Ģimenes drāmas
9.00,19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Nosvērti un laimīgi
13.20 Skatīties visiem!
14.30,18.40 Drošs līdzeklis
16.30 Nemelo man!
20.45 Reāla virtuve
21.50 Kara noslēpums
5.50 Manas brīnišķīgās...

ONT

7.00 Mūsu rīts
8.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00,21.00, 22.50 Ziņas
9.05, 11.05 Mf. Ej un skaties
12.10, 13.05, 16.15 Kara eņģelis. 
Seriāls
16.50 Pilsēta-varonis
18.15 Laika atskaite
18.50 Mf. Apustuļu pēdas
21.30 Raidījums
23.00 Koncerts

Baltkrievijas TV 1
7.25 Mf. Karā dodas tikai veci ļaudis
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Mf. Oficieri
10.55 Vilku vasara. Seriāls
17.45 Karš iekš kara
18.15 Mf. Kartupeļu prjaņiki
20.10 Viņi dziedāja par Tēvzemi
20.45 Panorāma
21.30 Raidījums
23.00 Katjuša. Uzvaras balss
23.30 Mf. Brestas cietoksnis
1.45 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.10, 9.10, 11.20, 14.15, 17.15, 
21.05, 23.00 Raidījums
7.35 Mākslas filma
9.05, 20.55 TV barometrs
9.35, 11.45, 14.40, 17.40 Iznīcinātā-
ji. Seriāls
21.00 KENO
21.30 Raidījums
23.25 Teniss

PIEKTDIENA, 4. jūlijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Province
6.30 Melns. Sarkans. Zelts
7.00 Rīta Panorāma
8.35,17.10 Alpu dakteris 
9.30 Dzintara puse
10.30 Izmisušie vecāki
11.20,13.15,16.05 Top-Shop 
11.35,1.55 Mūsu Čārlijs 
13.30 Balss pavēlnieks
15.15 Vai Rīga jau gatava? 
15.35 Vides fakti
16.25 Luijs
16.40 Negantais Henrijs
18.00,23.10 Ziņas
18.50 Rīga 2014
20.30 Panorāma
21.15 Kultūras dīvāns
21.30 Inspektors Lūiss
23.25 Musketieri
0.25 Daudz laimes 
1.25 Laikmeta formula
5.02 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
6.35 Visas durvis vaļā
7.05 Pašattīrošās ēkas
7.20 Rūpes par tevi
7.40 Aktualitātes
8.00 Biznesa klase
8.20 Tādas lietas
8.40 Attīstības kods
9.00 Labākais no Euromaxx
9.30, 16.25, 18.45, 22.45, 5.15 PK 
Futbolā
13.20,2.25 Pie stūres
13.50,17.15 Bezvēsts pazudušie
14.45 SeMS 
15.20 Mežonīgās sirdis 
16.15 Rīga 2014
18.10 Šodien
21.05 Anekdošu šovs 
21.45 Eiropa koncertos
1.05 Ekstrēmie izaicinājumi
1.55 Pasaules stāsti
2.55 Īrija ar Džeimsu Nesbitu
3.50 SeMS 
4.10 Pekina 2008

LNT
6.10,4.20 Zīlniece
6.45,4.45 Šodien novados
7.00,2.50 900 sekundes
9.00,20.35 Galileo 
9.35 Basketbols TV
9.40,14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Šķiršanās amerikāņu stilā
12.05 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
12.35 Karamba!
13.00,19.00 1001 Nakts

16.25 Nemelo man!
20.45 Reāla virtuve
21.50 Lielie noslēpumi
0.50 112
 
ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30,1.00 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. Prelūdija skūpstam

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10,19.40,0.20 Zona X
9.10, 22.20 Diversants
11.05, 20.00 Ceļā uz sirdi
12.10 Mistiskie stāsti
13.10 Marijas sirds
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Pēdas
16.25 Ģimenes melodrāmas

17.35 Baltkrievijas laiks
19.20 Speciālā reportāža
21.00 Panorāma
21.45 Viņi dziedāja par Tēvzemi
0.05 Aktuāla intervija
0.55 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts
9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Pagātnes ēnas
10.05 Baltkrievu virtuve

10.40 Izmeklēšana
11.35 Superintuīcija
12.40 Prāta vētra
13.10 Reāli puikas
14.20 Universitāte. Jaunās kopmītnes
15.25 Reportieris
16.15 Mākslas filma
18.55, 21.35 Sveiciens no Katjušas. 
Seriāls
20.50 Futbols
21.25 Sportloto 5 no 36, KENO
23.30 Gribu nokļūt televīzijā!
23.35 Teniss

10.00 Dzīvo vesels!
11.40 Mf. Labākā vasara mūsu mūžā
13.50 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
15.55,4.40 Moderns spriedums
17.55 Precamies
19.00,5.30 Jūrmala
20.00 Laiks
20.40 Brīnumu lauks
21.45 Mats matā
0.45 Euronews
1.30 Mf. Inkognito no Pēterburgas
3.05 Mf. Mēs no džeza

RenTV Baltic
6.40,14.00 Multfilmas
6.54,19.39 Laika ziņas
6.55 Kāzu laiks
7.50,15.20 Ģimenes drāmas
8.50,19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Nosvērti un laimīgi
13.10 Skatīties visiem!
14.20,18.35 Drošs līdzeklis
16.25 Nemelo man!

20.45 Reāla virtuve
21.50 Pasaules noslēpumi
23.00 Dievu ēdiens
0.00 Reportieru stāsti
0.25 Bokss
0.50 Iedomājieties tikai
1.15 112

ONT
7.00 Mūsu rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Mf. Alpu balāde
10.45 Valsts robeža
16.10 Mans dēls - Andrejs Krasko
17.10 Mf. Mačs
21.00 Mats matā
23.50 Mf. Labākie plāni

Baltkrievijas TV 1
7.20, 9.10 Mf. Vecmāmiņa stāvoklī
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
11.00 Mana patiesība
12.10 Tulks. Seriāls

15.15 Reģionālās ziņas
16.30 Karš iekš kara 
17.05 Vējš sejā. Seriāls
21.00 Panorāma
22.10 Viņi dziedāja par Tēvzemi
22.50 Futbols 
0.55 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.30 Iznīcinātāji. Seriāls
10.35, 21.30 TV barometrs
10.40 Mf. Leģenda Nr.17
13.10 Autobatls
13.40 Div ar pus pavāri
14.15 Sveiciens no Katjušas. Seriāls
17.50 Reportieris
18.50 Futbols
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.35 Karsts ūdens
22.00 Futbols RIO-2014
22.45 Mf. Piemānīt visus
0.30 Teniss

Vieglatlētika

Visprecīzākais laiks — Krāslavā. 
Alekseja GONČAROVA foto

Objektīvā – smaids

27. maijā Valmierā norisinājās „Valmie- 
ras spēles 2014” 1. kārta visjaunākajiem 
vieglatlētiem – 2001. gadā dzimušajiem  un 
jaunākiem. 
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LAIKA ZIŅAS
02.07. 03.07. 04.07.

+14... +24 +16... +25 +17... +25

D      1m/s R     5m/s DR    7m/s

Reklāma un sludinājumi

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas ce-

nas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

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

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

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

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

PĀRDOD

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĒRK

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

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

Izdevēja-SIA“LER8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma,sludinājumi-tālr.65681464
Fakss-65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā rīta avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.
Laikrakstaredaktore
Redaktoresvietniece
Žurnālistukolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

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

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

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

43 EUR/m³

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

Tālr. 27827666.

PATEICĪBA

Mēs, Kozindas Nikodima 
radi, pateicamies par viņa iz-
glābšanu Krāslavas slimnīcas 
ķirurgam Česlavam Aprupam, 
par viņa lielo profesionalitāti 
un prasmi.

Genovefa, Arvīds, Irīna, 
Romualds Daugavpilī

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

SIA “AIBI” aicina darbā 
 Inešos kautuves vadītāju, 
kautuves darbiniekus. Labs 
atalgojums. Dzīvesvieta. Tālr. 
29478728.

BEZĶĪLAS 
AIZDEVUMI
Aizņemieties atbildīgi, 

izvērtējot savu spēju atdot 
aizdevumu.

Тālr.28609904,20292842.

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 
kārto zemes plānus, meža 
taksācijas un ZG. Augstas 
cenas, samaksa tūlītēja. Tālr. 
29131196;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
zemes īpašumus. Platībai 
nav nozīmes. Samaksa uzreiz 
skaidrā naudā. Tālr. 20631111;
mikroautobusus VW, MERCEDES, 
FORD; kravas mašīnas MAN, 
MERCEDES, VOLVO, SCANIA; 
hidromanipulatorus. Tālr. 
26016534.

Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019;
zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918.

Vēlos īrēt māju Krāslavā. Tālr. 
22102220.
Vajadzīgs kokvedēja šoferis. Tālr. 
29240070.
Sieviete meklē darbu. Varu pie-
skatīt bērnus vai vecus cilvēkus. 
Ir pieredze. Tālr. 27104520.
Sieviete palīdzēs saimniecībā, 
telpu uzkopšanā, apkops vecus 
cilvēkus. Apzinīga un akurāta. 
Tālr. 22102220.
IK “Lija L” sniedz transporta pa-
kalpojumus (zeme, grants, grau-
di). Līdz 25 tonnām. No 25 līdz 
35m3. Auto pacēlāja pakalpojumi 
– 18m. Tālr. 29455509.
Santehniķa pakalpojumi. Tālr. 
25426499.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.

2-istabu dzīvokli Vienības 65. 
Tālr. 26024532;
“VW Passat B4”(dzinēja defekts). 
Tālr. 28856463;
“VW Passat Variant” – 1,8 (1990., 
benzīns, ķiršsarkans, jauna TA). 
Tālr.26454683;
“AUDI 80 B4 Avant” - 1992., ben-
zīns/ gāze. Tālr. 28787119;
kombainu “CLAAS Consul”. Tālr. 
26707713;
lietos diskus (alumīnija, ar rie-
pām, 205x50x15) AUDI 80. Tālr. 
26217084;
skapi, dīvānu, žurnālu galdiņu, 
lietotus. Tālr. 29931929;
malkas griežamo agregātu ar 
motoru ZID. Tālr. 29883461;
skrituļslidas (36-40 izm.). Labā 
stāvoklī. Tālr. 29453287;
darba zirgu (12 gadi). T. 26214153;
govi (2.laktācija). Tālr. 27882740;
melnraibu govi (atnesīsies jūlijā). 
Tālr. 25258191;
grūsnu teli no labas, pienīgas 
govs (atnesīsies jūlijā). Tālr. 
22432933;
teli (atnesīsies augustā). Tālr. 
28760896;
aplecinātu teli (raibu), atnesīsies 
novembra beigās, Ūdrīšu pagas-
tā. Tālr. 29864964;
telīti (melnraiba, 5 nedēļas); ap-
sēklotu teli (LB). Tālr. 25981500;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29134527;
auzas (c. Šķaune). T. 26021757;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
malku (smalka). Tālr. 29883267; 
malku. Skaldītu un klučos. Tālr. 
29128690;
malku. Tālr. 29189194.

Ar mūžiem tāpat kā ar 
svecēm — 
Deg, kamēr nenopūš vējš.

Kad egļu smarža atver 
durvis mūžībai un atnāku-
šo sāpi izraud sveces esam 
kopā ar skolotāju Irēnu Del-
veri pavadot mūžībā audžu-
dēlu.
  Izvaltas 

pamatskolas skolotāji

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997, 29485520, 

29996309, 26373728, 
26393921.

JURIDISKIE PAKALPOJUMI 
Dagdā, Daugavpils ielā 8

Tālr. 28336951

Iepērk
gailenes un mellenes
Bijušajā mežsaimniecībā 

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

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS. 
Augstas cenas. Strādājam 

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. 

Tālr. 28644159

Krāslavas stils

Ievas MAĻINOVSKAS foto

PLASTIKĀTA LOGI un DURVIS.
Plastikāta logi: vācu 6 kameru pro-
fili. Atlaides līdz 40%! METĀLA
DURVIS. T. 28675525, 65621730.

Dārzā novīst zieds pēc 
zieda,  
Cilvēks aiziet viņiem līdz.  
Un bezgala skumjš un 
vientuļš  
Kādā mājā atnāk rīts.

Nav mūsu spēkos mazināt 
zaudējuma sāpes. Izsakām 
dziļu līdzjūtību Mihailam 
Žuravskim un viņa ģimenei 
sakarā ar vistuvākā cilvēka 
- tēva zaudējumu.
SIA “Nordserviss” kolektīvs

Nav tādu vārdu, ar ko 
izsmelt bēdas  
No sirdīm, kas sāpēm pieli-
jušas.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Mihailam Žuravskim 
sakarā ar tēva nāvi.

Invalīdu biedrība “Stariņš”

Izsakām dziļu līdzjūtību Vi-
jai Bārtulei sakarā ar māsas 
nāvi.

Deju kolektīvs “Senči”

Katoļu Baznīca
3. jūlijā – Sv. Apustuļa Toma 

svētki.
11. jūlijs – Sv. Benedikta, aba-

ta, Eiropas aizbildņa svētki.
15. jūlijs – Sv. Bonaventūra, 

bīskaps un Baznīcas mācītājs.
16. jūlijs – Vs. Jaunava Marija 

Karmela kalna Dievmāte
22. jūlijs – Sv. Marija Magda-

lēna.
23. jūlijs – Sv. Brigitas, ģime-

nes mātes, vēlāk klostermāsas, 
Eiropas līdzaizbildnes svētki.

25. jūlijs – Sv. apustuļa Jēkaba 
svētki.

26. jūlijs – Sv. Joahims un Sv. 
Anna, Vs. Jaunavas Marijas ve-
cāki.

27. jūlijs – Rīgas Metropolijas 
dievnamu iesvētīšanas gadadie-
na (lieli svētki).

29. jūlijs – Sv. Marta.
31. jūlijs – Sv. Ignācija, no Lo-

jolas priestera, jezuītu ordeņa di-
binātāja piemiņa.

Pareizticīgo Baznīca
6. jūlijs – Vladimiras Dievmā-

tes ikonas piemiņa.
7. jūlijs – Jāņa Priekšteča 

dzimšana (lieli svētki).
9. jūlijs – Tihvinas Dievmātes 

ikonas piemiņa.
12. jūlijs – Pirmapustuļu Pēte-

ra un Pāvila svētki.
18. jūlijs – Sv. mūka Sergija 

Radonežska pīšļu atgūšana.
21. jūlijs – Kazaņas Dievmātes 

ikonas piemiņa.
24. jūlijs – Apustuļiem pielīdzi-

nātās lielkņazienes Olgas piemi-
ņa.

28. jūlijs – Apustuļiem pielīdzi-
nātā  lielkņaza Vladimira piemi-
ņa.

Vecticībnieku Baznīca
7. jūlijs – Jāņa Priekšteča 

dzimšana (lieli svētki).
Līdz 11. jūlijam – Pētera ga-

vēnis.
12. jūlijs – Virsapustuļu Pētera 

un Pāvila svētki.
21. jūlijs – Kazaņas Dievmātes 

piemiņa.
Evaņģēliski luteriskajā 

Baznīcā
22. jūlijs – Sv. Marija Magda-

lēna.
25. jūlijs – Sv. Jēkabs vecākais 

– apustulis.

Labklājības ministrija atgā-
dina, ka palielināsies gan kopša-
nas pabalsta apmērs pieauguša-
jiem, gan valsts sniegtais atbalsts 
cilvēkiem ar invaliditāti, kuri sa-
ņem valsts sociālā nodrošināju-
ma pabalstu.

Pabalsts cilvēkam ar in-
validitāti pēc 18 gadu vecuma, 
kuram nepieciešama kopšana, 
būs 213,43 eiro (Ls 150). Tā-
dējādi materiāli sniedzot lielāku 
atbalstu cilvēkiem ar ļoti smagu 
invaliditāti, kā arī pielīdzinot pa-
balsta apmēru bērna ar invalidi-
tāti kopšanas pabalsta apmēram. 
Tas nozīmē, ka cilvēkam ar ļoti 
smagu invaliditāti, kuram ne-
pieciešama nepārtraukta īpaša 
kopšana, sasniedzot 18 gadu ve-
cumu, valsts atbalsts paliks līdz-
šinējā 213,43 eiro jeb 150 latu 
apmērā ik mēnesi.

Pabalsta apmērs paaugstinā-

sies gandrīz 13 tūkstošiem cilvēku. 
Savukārt valsts sociālā no-

drošinājuma pabalsts cilvēkiem 
ar I invaliditātes grupu katru mē-
nesi būs 83,24 eiro (Ls 58,50), 
cilvēkiem ar II invaliditātes grupu 
- 76,84 eiro (Ls 54), cilvēkiem 
ar I invaliditātes grupu kopš bēr-
nības - 138,73 eiro (Ls 97,50), 
cilvēkiem ar II invaliditātes grupu 
kopš bērnības - 128,06 eiro (Ls 
90).

Lai gan kopumā valsts so-
ciālā nodrošinājuma pabalsta 
apmērs nav mainīts, cilvēkiem ar 
I grupas invaliditāti, kuri saņem 
valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu, pabalsta apmēram pie-
mēros noteiktu koeficientu 1,3, 
savukārt ar II grupas invaliditāti 
– koeficientu 1,2. Cilvēkiem ar III 
grupas invaliditāti valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsts paliek 
līdzšinējā apmērā.

No 1. jūlija 

Liturģiskais kalendārs jūlijā

LM informēpalielināsies pabalsti 
cilvēkiem ar invaliditāti

PĀRDOD 
akordeonu “Weltmeister” 

(80 basi); lietotu ledusskapi 
“Snaige” labā stāvoklī. 

Tālr. 26137047


