
•	 Latvijas eksprezidents Guntis Ulma-
nis uzskata, ka patlaban izskanējuši 
vairāku cienījamu cilvēku uzvārdi saistībā 
ar Valsts prezidenta vēlēšanām, taču, viņaprāt, reālākais pre-
tendents uz augsto amatu ir kādreizējais ārlietu ministrs un Lat-
vijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš.

•	 Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs (SC) neiebilst pret 
ieceri noteikt, ka velosipēdisti pa ietvi varēs braukt tikai izņē-
muma gadījumos.

•	 Latvijas Māsu asociācija vērsīsies tiesībsargājošajās iestādēs 
saistībā ar iespējamu asociācijas naudas līdzekļu un mantas 
nelikumīgu un nelietderīgu izlietojumu. Kā teikts paziņojumā 
medijiem, revīzijas komisija, pārbaudot asociācijas finanšu un 
mantas stāvokli, konstatējusi, ka grāmatvedības uzskaitē nav 
ievērotas normatīvo aktu prasības skaidrās naudas kases ope-
rāciju darījumos un nav nodrošināta grāmatvedības dokumen-
tu izstrāde un noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

•	 No 1. maija līdz 27. septembrim katru sestdienu un svētdienu, 
kā arī svētku dienās Rīgā vasaras sezonu atsāks 1909. – 1910. 
gada elektriskā tramvaja vagona modelis – Retro tramvajs. 
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I Auni kojas, laksteigola!

Pavasarīgs sveiciens no Šķaunes                               Skatītāju simpātiju balvas ieguvēji - Mākoņkalna folkloristi 

Alekseja GONČAROVA foto

Latvijā

•	 Turpmāk valsts un pašvaldību institūcijām būs pienākums reģis-
trēt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vakanču portālā atklā-
tus konkursus uz brīvajām darbavietām. Šāda rīcība nepieciešama, 
lai nodrošinātu efektīvāku valsts atbalstu bezdarba gadījumā un 
NVA datu bāzēs vienkopus būtu pieejama informācija par publiskajā 
sektorā pieejamajām brīvajām darbavietām. 

•	 Bezdarbnieka statusu būs tiesības saņemt tikai tiem cilvēkiem, 
kuri ir izpildījuši pienākumu un deklarējuši savu dzīvesvietu. 
Minētā prasība attieksies arī uz tiem cilvēkiem, kuri ir saņēmuši 
uzturēšanās atļaujas. Līdz šim praksē bezdarbnieka statusu varē-
ja iegūt cilvēki, kuri bija saņēmuši uzturēšanās atļaujas, bet nebija 
deklarējuši savu dzīvesvietu Latvijā. 

•	 Minētie grozījumi paredz, ka reģionālās mobilitātes veicināšanas 
pasākumā turpmāk cilvēki varēs piedalīties neatkarīgi no tā, vai 
strādā pie darba devēja publiskajā vai privātajā sektorā. Šobrīd at-
balstu reģionālajai mobilitātei var saņemt tikai komersantu nodarbi-
nātie darbinieki.

2015. gada 31. martā NVA uzskaitē bija 86604 bezdarbnieki. 
Grozījumi vēl jāpieņem Saeimā.

Likumdošanas aktualitātes
Precizēs nosacījumus 

bezdarbnieku iesaistei pasākumos
Labklājības ministrija (LM) pilnveidojusi bezdarbnieka un 
darba meklētāja statusa iegūšanas nosacījumus, kā arī ie-
saistes nosacījumus atsevišķos aktīvajos nodarbinātības 
un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos. To 
paredz otrdien, 28. aprīlī, valdībā apstiprinātie Grozījumi Bez-
darbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. 

 9. maijā plkst. 10.00 kritušo 
Padomju karavīru brāļu kapos 
(Grāfu Plāteru ielā, Krāslavā) no-
tiks sapulce par godu 70. Uzva-
ras gadadienai 2. Pasaules karā.

Orgkomiteja

LAUKIEM BŪT!
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Krāslavas nodaļa aicina 

jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jaunie-
šiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākums Krāslavas nodaļā tiek īste-
nots ceturto gadu, aktivitātes mērķis – lauku jauniešu aktivizēšana, kom-
petenču attīstība un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā 
dzīvē. Pasākuma ietvaros jaunieši tiks apmācīti apzināt ideju, to analizēt, 
izstrādāt attīstības plānu, tiks informēti par iespējām piesaistīt ES Lauku 
attīstības programmas un DNB bankas finansējumu.

Tiek aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri vēlas 
mācīties un uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos, kā arī darbo-
ties lauku attīstībā vai tās sabiedriskās dzīves pilnveidošanā, īstenojot sa-
vas idejas. Pasākums iedalīts vairākos posmos: informatīvā diena, piecas 
mācību dienas, individuālā sadarbība un konkurss ar naudas balvām. Pēc 
biznesa plāna izstrādāšanas jaunietis saņem sertifikātu par programmas 
apgūšanu.

 Jaunieši tiek aicināti 8. maijā plkst. 10.00 Skolas ielā 7, Krāslavā (3. stāvā, 
zālē) uz informatīvo dienu, kura noslēgsies ar dalībnieku atlasi mācībām.

Jauniešiem dalība pasākumā ir bez maksas.
Pieteikties līdz 7. maijam: Terēze Brazeviča, mob. tālr. 26320141, 656 81102;

e-pasts tereze.brazevica@llkc.lv; 
vai LLKC Krāslavas nodaļā Skolas ielā 9, Krāslavā.

Autoskola “AUTO-MADARA” 
uzņem “B” kategorijas autova-

dītāju kursos.
Sapulce 7. maijā, plkst. 15.00

Dagdā, Ezera 3.
Tālr. 29427803, 29455509.

Tas jau ir kopš gadsimtiem 
ieviests argumentētu apsvērumu 
dēļ. Tad, kad ir tūkstošiem cilvēku, 
kuri nāk pie Dievgalda, ir sarežģīti 
dot katram arī Kristus asinis, līdz ar 
to tika pieņemts tāds lēmums. Tas 
nav risināms Latvijas līmenī, tas ir 
Vatikāna kompetencē. Teologi par 
to ir daudz diskutējuši un nonākuši 
pie slēdziena, ka tur, kur ir Kunga 
miesa, ir arī Kunga asinis. Tas, kurš 
saņem tikai Kunga miesu, nesaņem 
mazāk. Viņš saņem integrālu Kunga 
klātbūtni - miesu, vienīgi tā zīme ir 
mazāk izteiksmīga, bet kvalitāte ir 
tāda pati.

Anastasija Stankeviča savas 
garās dzīves laikā nekad nav izbrau-
kusi ārpus Latvijas robežām, tāpēc 
jautā, vai visās kristīgajās baznīcās 

netiek dotas Kristus asinis, vai ir iz-
ņēmumi?

Ir izņēmumi. Tad, kad es mācī-
jos garīgajā seminārā, mūs iepazīsti-
nāja ar Polijas bīskapu konferences 
instrukciju, kur tika skaidrots, kādos 
gadījumos ticīgajiem var iedot arī 
Kunga asinis.

Arī Latvijas baznīcās?  
Latvijas baznīcās tādas instruk-

cijas nav, bet tas tiek praktizēts, pie-
mēram, klostera kopienās, rekolekci-
ju dalībniekiem vai tad, kad ir Svētā 
Mise mazākā grupā. Dažās draudzēs 
tas tiek darīts arī ikdienā, piemēram, 
jauniešu Svētā Mise ir zem divām zī-
mēm - gan Kunga miesas, gan Kunga 
asinīm.  

Tas nav tā, ka no biķera dod 
dzert, tam ir paredzēts speciāls 

trauks un tas notiek caur iemērk- 
šanu. Kad Aglonā tūkstošiem cilvēku 
iet pie Dievgalda, tehniski to realizēt 
būtu ļoti sarežģīti. Pastāv risks Kunga 
asinis izliet, un tā jau būtu profanā-
cija.

Skolniece, 11 gadi - kāpēc visās 
baznīcās ir attēlots krusts, kurā re-
dzama vardarbība pret Dieva dēlu 
Jēzu, bet maz vai nemaz nav attē-
lots no Jēzus un Dieva labajiem dar-
biem, kas aprakstīti Bībelē?

Ja mēs lasām Evaņģēliju un Jau-
no derību, tur, tāpat kā Krusta ceļā, 
redzam, ka caur savu Svēto krustu 
Viņš atpestī pasauli. Dziļākais no-
slēpums bija tieši pie krusta. Krusts 
mums atgādina, ko mēs darām, kad 
grēkojam. Kādi ir grēka augļi. Tas ir 
atgādinājums, pirmkārt, par grēka 
sekām, otrkārt, ka tomēr Jēzus mir-
dams paņēma grēku uz sevi un mūs 
atbrīvoja. Tā ir sava veida ticības sin-
tēze.

Turpinājums 5. lpp.

Uz Aglonas novada iedzīvotāju jautājumiem atbild Romas Katoļu 
Baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs

Jūsu uzvārda māsa Stankeviča Anastasija no Šķeltovas pagasta savā 92 
gadu jubilejā jautāja, kāpēc Svētās Mises laikā tiek runāts par Kristus 
miesu un asinīm, taču dievkalpojuma laikā ticīgajiem tiek dota tikai 
Kristus miesa, bet Kristus asinis - tikai priesteriem?

Laikraksts “Ezerzeme” par skandalozo 
Kopdzīves likumu ir runājis vairākkārt. Un tāpat 
kā lielākajai sabiedrības daļai, to māc bažas, ka 
zem Kopdzīves likuma ierosinātāju un atbalstī-
tāju propagandiskajiem skaidrojumiem par tā 
neizbēgamo nepieciešamību, kas vienlaicīgi ap-
liecinās arī Latvijas valsts progresīvo un Eiropeis-
ko domāšanu, slēpjas cits mērķis - legalizēt vien-
dzimuma partnerattiecības. 

Iniciatīvas autors ir politiķis Juris Pūce un 
100 personas, kuras Latvijā ir labi pazīstamas 
un vērā ņemamas personības. Viņu vadībā 
ir uzsākta parakstu vākšana par Kopdzīves li-
kuma pieņemšanu Latvijā. Ja izdosies savākt 
nepieciešamos 10 000 parakstu, iniciatīva tiks 
iesniegta Latvijas Republikas Saeimā, kurā ar 
balsojumu būs jāizlemj vai Latvijā jāievieš Kop-
dzīves likums, kā to tikai ar divu balsu pārsvaru 
izdarīja Igaunija, vai tomēr nav jāievieš.  Šobrīd 
ir savākti jau vairāk nekā 4 340 paraksti un šī 
straujā parakstu iesniegšana ir mazliet pieri-
musi.

Parakstu vākšanas iniciatīvu grupa uzska-
ta, ka Satversmes 110. pants liek valstij aizsar-
gāt jebkuru ģimeni un bērnu, taču valsts aizsar-
dzība šobrīd nav pieejama nelaulātiem pāriem 
- valsts dažādā veidā apgrūtina šo pāru dzīvi un 
rada necilvēcīgas situācijas, kuras šie pāri nevar 
atrisināt, minot dažāda veida piemērus. 

Turpinājums 3.lpp

Kopdzīves likums 
nedrīkst nonākt 

pretrunā ar kristīgām 
pamatvērtībām

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsiet. 
Būs laime tad, ja pratīsiet to dot. 

Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsiet, 
Vien dodot citiem, varat laimi gūt.

Sirsnīgi sveicam 
zelta kāzu jubilejā 

Nelliju un Timofeju ČUMIKUS!

Dēli ar ģimenēm, mazdēli, mazmeita un mazmazmeita
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Izvalta ir bagāta ar kul-
tūras tradīcijām. Daudzvei-
dīgo svētku kaleidoskopā 
Jurģu diena ir visjautrākā. 
Šoreiz man radās iespaids, 
ka skolas plašā aktu zāle 
bija par šauru visiem pa-
sākuma dalībniekiem. Vis-
tuvāko viesu vidū - Auleja, 
Ūdrīši, Kombuļi, Skaista, 
Šķeltova, Kalnieši, Indra, 
bet bija arī pārstāvji no Dau-
gavpils novada – kolektīvs 
no Naujenes un pašdarbnie-
ku desants no Kalupes, kas 
ieradies Izvaltā, pateicoties 
Monikas Lipšānes centie-
niem. Kaut gan karjeras ap-
svērumu dēļ viņa nomainīja 
Krāslavu pret Daugavpils 
novadu, dzimtene tik vien-
kārši nelaiž vaļā. 

Pasākuma daudzveidī-
gos numurus pieteica kon-
certa vadītājas - Zepka un 
Nutella. Bet kur pazudusi 
Zoļa? Var uzdot jautājumu  
mūsu uzmanīgie lasītāji. 
Varu atklāt noslēpumu - ilg-
gadējā Zepkas draudzene ir 
dekrēta atvaļinājumā! 

Kamēr mūsu jaunat-
ne vēl ir pārdomās, vecākā 
paaudze jau rīkojas, lai uz-
labotu demogrāfisko situāci-
ju. Vai tā ir Latgales pēdējā 
cerība?..

Par progresu mūsu 
novadā arī rūpējas vecāka 
gadagājuma cilvēki. „Bu-
ranovas vecmāmiņu” uz-
stāšanās Izvaltas festivālā 
– nostāda to vienā līmenī 
ar Eirovīzijas konkursu! Un 
tikai tad, kad apklusa vētrai-
nās un ilgstošās ovācijas, 
noskaidrojās, ka īstenībā 
tās ir nevis Buranovas, bet 
Ūdrīšu vecmāmiņas – fol-
kloras kopa „Rudzutaka” 
jaunā ampluā.

Pasākuma saimniece 
Anastasija Platace pieņēma 
apsveikumus un dāvanas. 
Bet vakara vadītājas iekūlās 
ķezā, kad izsauca uz skatu-
ves Jurus un Georgijus, bet 
neizgāja neviens cilvēks. 
Taču Zepka un Nutella iz-
kļuva no šīs neveiklās situā-
cijas un uzaicināja bailīgo 
gaviļnieku sievas, māsas 
un bērnus. Apbalvošana ar 
piemiņas medaļām notika 
atbilstoši Eiropas līmenim.

Ievēroju, ka skatītāji 
ļoti silti uzņēma dejotāju ko-
mandu no Indras. Senioru 
priekšnesums bija vienkārši 
izcils, bet polka „Serjoža” 
Ilonas Kangizeras iestudē-
jumā burtiski uzspridzināja 
zāli. Ar jaunu potenciālu iz-
cēlās Izvalta un Šķeltova, un 
tas liecina par to, ka Latgalei 
tomēr ir nākotne!

Senajos laikos saimnie-
ki Jurģu dienā cienāja strād-
niekus ar sautētiem kāpos-
tiem, bet, pieņemot cilvēkus 
darbā, lielāku uzmanību 
pievērsa tiem, kas nesū-
dzējās par apetīti. Tāpēc es 
arī palūdzu papildporciju, 
lai mani biežāk aicinātu uz 
Izvaltu. Un arī tāpēc, ka 
šis karstais ēdiens bija tik 
gards, ka nenoēsties. 

Paldies! Jūs esat īsti 
darba rūķi, kas sniedz lielu 
ieguldījumu mūsu novada 
kultūras dzīvē! 

Aleksejs GONČAROVS

Jurģi Izvaltā

Auleja Izvaltai - aktuāla dāvana, lai piedalītos pavasara talkās.

Skolas kvartets - balles rota.

Izvaltas šarms.               Muzikāls sveiciens no Šķeltovas

Lūk, tādas ir Buranovas vecmāmiņas.

Bezbēdīgās Nutella un Zepka.

Indra turpina pārsteigt un priecēt.

23. aprīlī Saeima trešajā galīgajā 
lasījumā pieņēma grozījumus Mikrouz-
ņēmuma nodokļa likumā, kas kardināli 
maina pastāvošo regulējumu. Kā izriet 
no Saeimā pieņemtajiem grozījumiem, 
tad pašu būtiskāko grozījumu daļu, tas 
ir, nozares, kurās nevarēs piemērot 
mikrouzņēmuma nodokli, noteiks Mi-
nistru kabinets. Ņemot vērā iepriekš 
publiski izskanējušos Saeimas Bu-
džeta komisijas priekšsēdētāja Kārļa 
Šadurska paziņojumus, kurš šos gro-
zījumus ir iniciējis, var droši paredzēt, 
ka juristi, grāmatveži, konsultanti un 
citas šobrīd nezināmas nozares būs šo 
„nelabvēlīgo” nozaru skaitā, jo MK kon-
trolē tas pats politiskais spēks, kurš pa-
nāca konkrēto grozījumu pieņemšanu.

Latvijā tūkstošiem cilvēku strādā 
jurisprudences, grāmatvedības un kon-
sultāciju jomā, kas ir izvēlējušies maksāt 
mikrouzņēmuma nodokli. Šajās nozarēs 
ir nelieli ražošanas izdevumi, kas padara 
mikrouzņēmuma nodokli par panesamu 
un ļauj no ienākumiem nomaksāt pilnīgu 
visus nodokļus, neveicot sarežģītu un 
dārgu grāmatvedības uzskaiti. 

Mikrouzņēmuma nodoklis ir nodok-
ļu režīms, kas veicina nodokļu maksā-
šanu, nevis savas likmes izmēra dēļ, jo 
pāris procentpunkti no nelielā apgrozī-
juma absolūtos skaitļos, ir paciešama 
summa, bet nodokļa režīma vienkāršī-
bas, uzskatāmības un prognozējamī-
bas dēļ. Tas ļauj precīzi plānot savus iz-
devumus un akumulēt līdzekļus laicīgai 
nodokļu nomaksai. Savukārt, pie neliela 
apgrozījuma sarežģītā un neprognozē-
jamā nodokļu uzskaites sistēma rada 
objektīvu pamatu un saimniecisku ne-
pieciešamību optimizēt izdevumus, kas 
ilgtermiņā mazina valsts nodokļu ieņē-
mumus, bet uzņēmēju novirza „pelēka-
jā” saimnieciskās darbības zonā.

Likums šādā redakcijā rupji pārkāpj 
LR Satversmi. Nedodot tiesības izvēlē-
ties nozares, kurās nevarēs piemērot 
mikrouzņēmuma nodokļu režīmu, Mi-
nistru kabinetam tiek pārkāpta Saeimas 
kompetence likumdošanas jomā, kas ir 
noteikta Satversmes 64. pantā. 

MK ir tiesības pieņemt ārējus nor-
matīvus aktus tikai lai precizētu vai papla-
šinātu likumdevēja gribu, kas skaidri un 

noteikti pausta pašā likumā. Apstrīdētajā 
Mikrouzņēmuma nodokļa likuma redak-
cijā šāda pilnvarojuma nav. Ir deleģētas 
neierobežotas beznosacījuma tiesības 
kardināli lemt par likuma piemērojamību. 

To savā tiesiskajā nihilismā varētu 
salīdzināt ar grozījumiem Kriminālliku-
mā, kur Ministru kabinetam tiek deleģē-
tas tiesības piešķirt imunitāti konkrētām 
amatpersonām par kukuļņemšanu vai 
liegt tiesības, piemēram, uz apelāciju 
konkrētām personām vai to grupām.

Ja Saeima ir nolēmusi noteikt no-
zaru sarakstu, kurās nevarēs piemērot 
kādu nodokļu režīmu, tad šim saraks-
tam būtu jābūt iekļautam pašā likumā. 
Lai vēlētājs skaidri redzētu, kādas inte-
reses deputāts pārstāv un kādus solīju-
mus pilda. Jo visi politiskie spēki pirms 
vēlēšanām solīja saglabāt mikrouzņē-
muma nodokļa regulējumu, nevis iznī-
cināt to. Šobrīd tas tiek darīt, slēpjoties 
aiz MK algoto ierēdņu mugurām. 

Tādā veidā tiek pārkāpts Satvers-
mes 1. pantā noteiktais fundamentālais 
princips, ka Latvija ir neatkarīga demo-
krātiska republika, jo demokrātija nav 
iedomājam bez varu dalīšanas. Taču 
konkrētā likumprojekta pieņemšanas 
gaita skaidri pierāda to, ka politiskais 
spēks var mēģināt šo varu uzurpēt.

Nosakot nozares, kurām var tikt pie-
mērots vai nepiemērots mikrouzņēmu-
ma nodoklis, tiek pārkāpts Satversmes 
91. pantā noteiktais vienlīdzības princips. 

 Ar negodprātīgiem nodokļu 
maksātājiem ir jācīnās administratī-
vām metodēm, veicot kontroles pa-
sākumus, jo likumā ir tieši aizliegtas 
minētās shēmas. Savukārt sociālais 
budžets un konkrētās personas lab-
klājība, sasniedzot pensionēšanās 
vecumu, ir atkarīga no valsts taut-
saimniecības attīstības, kuru kon-
krētie grozījumi ietekmē negatīvi, jo 
veicina „ēnu” ekonomiku un palielina 
bezdarbu.

Tāpēc aicinu visus, kurus skar šis 
jautājums, sekot manam piemēram, 
un vērsties pie Latvijas Valsts prezi-
denta, lūdzu nodot otrreizējai caurlū-
košanai šos likuma grozījumus.

Mag. iur. Reinis BĒRZIŅŠ, 
mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs

Mēs – ģimene, mēs – skola, mēs 
– valsts un pašvaldību institūcijas, 
mēs – sabiedrība. Ar šādu devīzi 24. 
aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijā noti-
ka seminārs „Domā – Mācies – Dari”, 
kas tika organizēts projekta „Mācā-
mies un darām kopā” ietvaros un kura 
tēma bija vecāku, skolēnu un peda-
gogu sadarbības iespējas, uzlabojot 
zināšanu kvalitāti un pilnveidojot pras-
mes pilsoniskajā līdzdalībā. Pasāku-
mā piedalījās skolotāji no novada iz-
glītības iestādēm – PII „Pienenīte”, PII 
„Pīlādzītis”, Indras vidusskola, Krā-
slavas pamatskola, Krāslavas Bērnu 
un jauniešu centrs, Krāslavas Valsts 
ģimnāzija –, kā arī kultūras darbinieki, 
sabiedrības pārstāvji un skolēnu ve-
cāki. Nodarbības vadīja lektore Aus-
ma Pastore, kura meistarīgi apvienoja 
teoriju ar praksi, dalījās personīgajā 
pieredzē un prasmīgi iesaistīja disku-
sijā ikvienu klātesošo.

Kā atzina semināra dalībnieki, 
izaicinājumi skolas, ģimenes, institūci-
ju un sabiedrības sadarbībai ir bijuši 
aktuāli vienmēr. Šoreiz jebkura prob-
lēma tika analizēta no dažādiem skatu 
punktiem, izskanot reizēm pat pret-
runīgiem viedokļiem. Taču visiem ir 
zināma atziņa, ka tieši strīdos dzimst 
patiesība un jebkuras situācijas risinā-
jums rodams, vien runājot vienam ar 
otru, uzklausot un sadzirdot vienam 

otru, piekāpjoties un vienojoties. Ne 
velti lektore piedāvāja situācijas, kad 
katrs no dalībniekiem varēja iejusties 
kā skolotāja, tā arī skolēnu vecāka 
lomā, lai mēģinātu izprast problēmu 
no dažādiem skatu punktiem un rast 
piemērotu risinājumu, kas būtu labvē-
līgs bērnam.

Dalībnieki semināru novērtēja kā 
ļoti saturīgu un izglītojošu, kas atsau-
ca atmiņā daudzas aizmirstas, bet no-
derīgas un allaž aktuālas lietas. Lūk, 
dažas no atziņām, ko teikuši pasāku-
ma dalībnieki: „Cilvēka dzīvē ir daudz 
un dažādi notikumi, un vienmēr jārod 
kāds risinājums, vienošanās. Paldies 
par jaunām idejām un pieredzi!” „Guvu 
pārliecību par to, ka darbojos pareizā 
virzienā un līdzīgas raizes nodarbina 
arī citu kolēģu prātus. Ļoti patika se-
minārā valdošā gaisotne un lektores 
darba stils. Paldies par optimisma 
un pozitīvisma devu!” „Vērtīgs pasā-
kums. Daudz jaunu teorētisko lietu 
bija pasniegts ar praktisku ievirzi. Pro-
fesionāla lektore. Perfekta pasākuma 
organizācija.” 

Semināra dalībnieku vārdā gribu 
pateikties lektorei Ausmai Pastorei par 
augstu profesionalitāti un biedrības „At-
tīstība” vadītājai Ingai Leikumai par uz-
aicinājumu līdzdarboties šajā projektā.

Ingrīda GRIŠĀNE, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas metodiķe

Seminārs „Domā – Mācies – Dari” 

Par mikrouzņēmuma nodokli
 un Satversmes pārkāpšanu



2015. gada 5. maijs 3

Maijs tiek uzskatīts par ak-
tīvās tūrisma sezonas sākumu. 
Latgalē tūrisma nozare veiksmī-
gi attīstās un ik gadu ceļotājiem 
tiek piedāvātas jaunas iespējas 
dažādot atpūtu. Jāpiebilst, ka arī 
vietējie iedzīvotāji tiek aicināti iz-
mantot šos novados esošos pie-

dāvājumus. 
Jaunās tūrisma sezonas gai-

dās apciemoju Dagdas novada 
tūrisma informācijas centru. Tā 
darbinieces Oksana un Diāna, 
protams, neatteicās no sarunas. 
Informēt par tūrisma nozarē no-
tiekošo Dagdas novadā - tas ir 
viņu pienākums. Dagdas TIC 
organizē savus pasākumus un 
labprāt aktīvi piedalās pilsētā un 
novadā rīkotajos. Vislielākie brīv-
prātīgie atbalstītāji ir Dagdas jau-
niešu iniciatīvu centrs un biedrība 
“Patria”. Aivars Arnicāns nekad 
neatsaka palīdzīgu roku.   

Tūrisma speciālistes atzīst, 
ka sezonas sākumu jau izjūt. Tū-
risma informācijas centru jau ir 
apmeklējuši ne tikai vietējie ceļo-
tāji, bet arī ārvalstu viesi. 

Dagdas novada pazīsta-
mākie tūrisma objekti  ir muzejs 
„Andrupenes lauku sēta”, Jaun-
domes vides izglītības centrs un 
ekspozīciju zāle, kā arī vides un 
izglītības centrs „Ķepa”.  Taču lai 
piesaistītu aizvien lielāku skaitu 
ceļotāju, jāveido jauni tūrisma 

piedāvājumi.  Jaundomē tiks pie-
dāvāts laivu maršruts pa „Ežeze-
ru”, tiesa, tam jāpiesakās laicīgi 
–  vismaz 3 nedēļas pirms plā-
notā brauciena. „Ķepā” izveidota 
jauna  pastaigu meža taka, kurā 
ir iespēja vērot  bebru apdzīvotās 
vietas.  Andrupenes lauku sēta 

valdzina ar savu senatnīgo no-
skaņu. Šogad ceļotājus priecēs 
keramikas ceplis. Lai gan Dag-
das novadā nav sava keramiķa, 
cepļa atklāšana notiks jau pa-
visam drīz – 23. maijā, Tūrisma 
Rallija ietvaros. 

Ir izveidoti vairāki jauni auto/
velo maršruti. Tajos ietverti inte-
resantākie novada objekti. Ce-
ļotājiem ir iespēja tos apmeklēt 
maršruta ietvaros, izvēloties tikai 
sev tīkamākos vai arī nopērkot 
kopēju biļeti visu objektu apmek-
lējumiem. Tas ir arī finansiāli iz-
devīgāk. Kopējā biļete nopērka-
ma Dagdas TIC. 

Izveidoti šādi maršruti: marš-
ruts „Ežezers” (Dagdas pilskalns – 
Ezernieki – Andzeļi – Dagdas pils-
kalns = 36 km), maršruts „Ķepa” 
(Dagda – Asūne – Neikšāni – 
Porečje – Svarinci – Dagda = 64 
km), maršruts „Dagda” (Dagdas 
pilsēta = 6 km), maršruts „Laukos” 
(Dagda – Andrupene – Konstanti-
nova – Dagda = 73 km, maršruts 
„Aplis pa Dagdas novadu” (Dagda 
– Andrupene – Jaundome – Ezer-

nieki – Šķaune – Porečje – Neik-
šāni – Asūne – Dagda = 122 km). 
Maršrutu garums ir ļoti dažāds, 
tāpēc jebkurš velo braucējs varēs 
izvēlēties sev pieņemamāko mar-
šrutu. Dagdas TIC telpās atrodas 
„Dagdas aktīvā tūrisma punkts”. 
Te jau otro gadu tiek piedāvāta 
velosipēdu un nūjošanas nūju 
noma. Velo nomas pakalpojumus 
aktīvi izmanto pilsētas vietējie ie-

dzīvotāji. 
Tiem, kuriem 

negribas mīties ar 
velosipēdu, Dagdu 
būs iespēja apskatīt, 
braucot zirga pajūgā 
vai droškā. Pirmais 
izbrauciens notika 
jau šonedēļ.  Pirmie 
laimīgie bija Dag-
das pirmklasnieki. 
Bet lielajām grupām, 
kas ekskursiju pie-
teiks laicīgi, divos 
Dagdas apskates 
objektos jaunieši iz-
spēlēs vēsturiskus 
notikumus. 

Šobrīd Dagdas 
TIC ir apskatāma 
izstāde “Dagda laiku 

lokos” (Dagdas vēsturiskais ap-
skats). Tās tapšanā lielu artavu 
ieguldījuši dagdānieši, kuri lab-
prāt padalījās ar Dagdas sena-
jām fotogrāfijām.

Jau minēju, ka tūrisma no-
zares attīstībā iesaistās jaunieši. 
Aprīļa beigās, projektu nedēļas 
ietvaros, tūrisma centrā viesojās 
vairāki Dagdas vidusskolas sko-
lēni, lai paši varētu izveidot jau-
nus tūrisma maršrutus. Izveidotie 
maršruti tiks izanalizēti un, ja tie 
būs izdevušies, realizēti dzīvē. 

Oksana un Diāna aizdomā-
jās pirms atbildēt uz manu jau-
tājumu – ar kādām problēmām 
tūrisma nozarē saskaras Dagdas 
novads? Viss esot kārtībā, tikai 
ēdināšanas segments vāji attīs-
tīts. Paēst var, taču jāpiesakās 
laicīgi. Tas tūristiem sagādā ne-
ērtības. 

Dagdas novada tūrisma pie-
dāvājumi kļūst daudzveidīgāki un 
interesantāki. Lai Jums daudz 
viesu, Dagda!

Inga PUDNIKA

Dagdā gaida viesus

Solvita Plivča jau gandrīz 20 
gadus strādā par Dagdas Tautas 
nama pasākumu organizatori. 
Neskatoties uz lielo darba piere-
dzi, Solvita pirms katra pasāku-
ma jūt satraukumu. 

Viņa uzskata, ka kultūra nav 
viena cilvēka radīta, tā ir sena kā 
dzīve. Un cilvēki visu laiku ir vei-
dojuši savu dzīvi tā, lai viņiem ir 
ērti. Laikam ejot, arī kultūrā ir iz-
maiņas, no senčiem  aizgūtais at-
sijājas, paliekt tas, kas mūsdienu 
cilvēkam ir aktuāls, saprotams un 
pieņemams. Solvita saka, ka šo-
brīd kultūras darbinieki ir kā tādi 
meistaru triki – nemitīgi jāizdomā 
kaut kas jauns, lai cilvēku ievili-
nātu kultūras namā, jācīnās ar 
modernajām tehnoloģijām un in-
formācijas gūzmu, kas gāžas pār 
cilvēkiem. Runājot par mūsdienu 
cilvēku kultūrā, Solvita uzskata, 
ka viņš ir tā kā starp diviem grāv-
jiem. Vienā pusē – tradicionālā 
kultūra, kurā cilvēks tā īsti negrib 
iesaistīties, bet otrā – augstā kul-
tūra, kurā būt cilvēkam nav ne 
pa spēkam, ne pa kabatai. Taču 
mūsu cilvēki ir pieradināti visu 
saņemt par velti. Tas nozīmē, ka 
kultūras dzīve balstās uz paš-
darbnieku koncertiem. Uz māks-
linieku koncertiem cilvēki nenāk, 
jo tas ir dārgi.

Solvita atzīst, ka ir grūti izvei-
dot pašdarbības kolektīvus. Vie-

niem trūkst pārliecības par to, ko 
dara, citiem – motivācijas. Ir grūti 
saturēt kolektīvus. Taču, neskato-
ties uz to, Dagdas novadā darbo-
jas deju kolektīvi, vokālie ansam-
bļi, folkloras kopas. Ir cilvēki, kuri 
gan dzied, gan dejo, gan dzeju 
lasa. Tie, pēc Solvitas domām, 
arī ir īstie kultūras cilvēki. 

Enerģiskā Solvita ir vokālā 
ansambļa „Solversija” vadītāja. 
Kolektīvā ir 16 cilvēki, visi pilnīgi 
dažādi. Viņus vieno mūzika. Tā 
„Solversijas” dalībniekus tik ļoti 
aizrauj, ka viņi ir gatavi nākt uz 
mēģinājumiem un dziedāt līdz pat 
23.00. Ja kādam ir kolektīvs jā-
pamet, uzsākot studijas vai kādu 
citu iemeslu dēļ, ir samērā grūti 
atrast citu dalībnieku. Dziedātāji 
par saviem līdzekļiem šuj un pār-
šuj tērpus. Fanātisms – savādāk 
pateikt nevar!

Jautāju – kur „Solversijai” 
vislabāk patīk uzstāties? Solvita 
ilgi nedomā: „Dagdā! Sava ska-
tuve ir vismīļākā. Savi skatītāji 
vislabākie. Un sava pilsēta vis-
skaistākā!”

Kādi tad pasākumi ir šovasar 
plānoti skaistākajā pilsētā – Dag-
dā? Protams, Annas dienas! Sol-
vita ar nožēlu atceras pagājušā 
gada notikumus, kad nācās atcelt 
visus pasākumus. Jau viss esot 
bijis sarūpēts... Šogad kultūras 
darbinieki pagājušā gada nebū-

šanas centīsies kompensēt ar 
skaistiem svētkiem jūlija pēdējā 
nedēļā. Svētku programma vēl 
tiek papildināta, taču jau tagad ir 
zināms, ka svētki ilgs teju nedēļu. 
Lielie viesmākslinieki, kuri uzstā-
sies svētku nedēļas piektdienā, 
šogad būs Otra puse un Antra 
Stafecka. Bet sestdienā notiks 
lielais koncerts un zaļumballe.

16. maijā dagdānieši un tu-
vējo novadu iedzīvotāji tiek ai-
cināti uz Starptautisko bērnu un 
jauniešu mūzikas, deju, dziesmu, 
mākslas un modes teātra festivā-
lu „Apskauj mani, māmuliņa”.

20. jūnijā – Latgales senioru 
deju svētki.

Par citiem pasākumiem se-
kojiet afišām!

Lai emocijām bagāta vasara!
Inga PUDNIKA

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Piemēram, partneris, kura nelau-

lātais dzīvesbiedrs cietis negadījumā, 
nedrīkst pieņemt nepieciešamos me-
dicīniskos lēmumus sava dzīvesbiedra 
vietā. Nelaulāts dzīvesbiedrs nesaņem 
sava partnera kopšanas tiesības invali-
ditātes gadījumā. Nelaulāti dzīvesbiedri 
nesaņem nodokļu atvieglojumus, ne-
var mantot, nesaņem atbalstu no valsts 
vai pašvaldības dzīvesbiedra bojāejas 
gadījumā. Šo un līdzīgu apstākļu iespai-
dā valsts nedrīkst radīt šķēršļus Latvijas 
pilsoņiem tikai tāpēc, ka tie nav izvēlē-
jušies vai šobrīd nemaz nevar laulāties 
ar saviem dzīves partneriem u.c.

Daudzi oponenti uzskata, ka, iz-
pētot Latvijas Satversmi un Latvijas li-
kumus, nav saskatīti šķēršļi divu cilvēku 
dzīvošanai un atbildības uzņemšanos 
vienam pret otru, ko paredz jau esošie 
likumi un normatīvie akti. Cilvēki var 
slēgt ne tikai laulību, bet arī laulības 
līgumus, kā arī diviem cilvēkiem, kuri 
nav stājušies laulībā, ejot pie notāra, 
noslēgt saimnieciska rakstura līgumus 
par mantisko attiecību sakārtošanu, 
rīcības uzņemšanos dažādās situācijās 
otra cilvēka vietā utt., ko kā piemērus 
propagandē Koplīguma likuma ievieša-
nas piekritēji.

Nekas jau nebūtu peļams Kop-
dzīves likumā, tajā tik tiešām ir daudz 
arī pozitīvu momentu, kas varbūt arī 
atvieglotu nelaulāto pāru kopdzīvi, ja 
neņem vērā, ka šajā likumprojektā, 
definējot jēdzienu ģimene, tiktu pie-
minēts, ka to ģimenes jēdzienu arī šajā 
partnerību kontekstā veido tikai viena 
sieviete un viens vīrietis, taču likums 
paredz ne tikai tā saucamās “bezgre-
dzenu civillaulības”, bet arī viendzi-
muma sakaru legalizēšanu. Šī likuma 
aizstāvji neatlaidīgi uzstāj, ka runa nav 
par viendzimuma laulību ieviešanu. 
Patiešām, tā vien liekas, viendzimuma 
pāru attiecības tiks apzīmētas ar citu 
terminu (“partnerattiecības”), taču pēc 
būtības tas nozīmē, ka tiks izveidota pa-
ralēla struktūra, kas juridiski ir ļoti tuva 
laulības jēdzienam. 

Kā atzīst Eiropas Kopienu tiesas 
tiesnesis Egils Levits, Eiropas Cilvēktie-
sību tiesas praksē ir manīts, ka, ievie-
šot valstī partnerattiecību regulējumu, 
pastāv risks, ka vēlāk šādas attiecības, 
tai skaitā viendzimuma laulības, tiktu 
pielīdzinātas laulībām. Cilvēktiesību 
tiesā izveidojusies tāda judikatūra – ja 
tiek pieņemts partnerattiecību likums, 
tad vēlāk uz diskriminācijas aizlieguma 
pamata tas noved pie viendzimuma 
laulību atzīšanas. 

Taču daudziem Latvijas sabiedrī-
bas pārstāvjiem arī Kopdzīves likuma 
regulējuma ieviešana liek aizdomāties 
par nākotnē iespējamo partnerattiecī-
bu likuma ieviešanu un viendzimuma 
laulību legalizāciju, kas grautu jau tā 
sašķobījušos izpratni par ģimeni un tās 
vērtībām.  

Laikraksta “Ezerzeme” redakcija 
vēlējās noskaidrot, kāda ir baznīcas 
nostāja šajā jautājumā, tāpēc aicinā-
jām uz sarunu Romas katoļu baznī-
cas Rīgas arhibīskapu  metropolītu 
Zbigņevu Stankeviču.

“Ja runājam par partnerattiecību 
legalizāciju, tad, protams, tas ir absolūti 
nepieņemami, jo ir pretrunā ar mūsu 
Satversmi, kura atbalsta ģimenes tradi-
cionālo modeli – viena vīrieša un vienas 
sievietes savienību. 

Ja runājam par Kopdzīves likumu, 
manuprāt, tā ieviešana izšķīdinātu pašu 
ģimenes jēdzienu un pavērtu durvis cil-
vēku bezatbildībai. Ja vēlies uzņemties 
atbildību par otru cilvēku, tad, lūdzu, 
stājies laulībā. Nav jau problēma to 
kaut vai civillaulībā dzimtsarakstu no-
daļā noslēgt, bet, ja vēlas iegūt statusu 
kopdzīvei, tad iznāk pēc principa - stā-
ties laulībā nevēlos, atbildību uzņem-

ties nevēlos, bet privilēģijas saņemt 
vēlos.

Jāskatās, lai tas nav slēpts mēģi-
nājums ieviest viendzimuma partnerat-
tiecību legalizāciju. Gadījumā, ja vairāki 
pensionāri ekonomisku apsvērumu dēļ 
izlemtu kopā īrēt dzīvokli un viņiem 
tiktu piešķirtas kādas īpašas tiesības uz-
ņemties saistības vienam attiecībā pret 
otru, tā kaut kādā ziņā varētu būt dzī-
ves atvieglošana. Taču tā nedrīkst būt 
pretrunā ar pamatvērtībām. Jāskatās, 
lai, paverot šīs Kopdzīves likuma durti-
ņas, neiespraucas tas, kas ir pretrunā ar 
mūsu Satversmi un dievišķo atklāsmi. 
Jo Dievs ir skaidri pateicis, ka viņš ir ra-
dījis cilvēku kā vīrieti un sievieti, un krie-
viski ir tāds teiciens ”trecevo ņe dano”. 

Respektīvi - cilvēka identitāte ir 
vai nu vīrietis, vai sieviete, tas ir Dieva 
plānā. Ja kādam indivīdam ir šī iekšējā 
sašķeltība, tad tas nozīmē, ka Dieva plā-
nā kaut kas ir izkropļots. 

Konkrētā cilvēka vai arī visas cilvē-
ces grēka dēļ - piemēram, piesārņotās 
vides iespaidā, kas ietekmējis cilvēka 
ģenētiku un hormonālo sistēmu, ir 
izkropļota sākotnējā programma. Tas 
var būt arī psiholoģiskas vai fiziskas var-
darbības, ģimenes locekļu savstarpējo 
attiecību rezultāts. Tam var būt ļoti 
daudzi iemesli.

Visus šos iemeslus var apvienot 
vienā kategorijā - tas ir cilvēku grēks, 
kurš ir triecies pret konkrētā cilvēka 
identitāti un sašķaidījis vai vismaz sa-
šūpojis to, nopietni ievainojot. Svarīgi 
apzināties to, ka viendzimuma partner- 
attiecības mēs nevaram legalizēt kā 
laulību vai kā citādi atzīt par ģimeni, tas 
ir kļūdaini. Dievam ir spēks un vara at-
jaunot šo identitāti, ja cilvēks Viņu lūdz 
to izdarīt un ja viņš pats cīnās par to. 
Lūk, tas ir svarīgi. 

Līdz ar to rezumējot, Kopdzīves 
likums nedrīkst nonākt pretrunā ar kris-
tīgām pamatvērtībām.”

Paldies par interviju!
Atgriežoties pie sabiedrības vie-

dokļiem, kas pausti viedokļu izklāstos 
dažādos sociālajos tīklos, tiek secināts, 
ka daudziem ir uzskats, ka Kopdzīves 
likuma ieviešanas mēģinājums ir neiz-
devušās partnerattiecību likuma ievie-
šanas turpinājums, kurā it kā aizstāvot 
ģimenes tiesības, kuras neslēdz laulību, 
slēpjas viendzimuma partnerattiecī-
bu legalizācijas mēģinājums. Jo tiem 
pāriem, kuros partnerattiecības veido 
viena sieviete un viens vīrietis valsts ne-
liedz noslēgt laulību gan baznīcā Dieva 
priekšā, gan kā alternatīvu dzimtsaraks-
tu nodaļā, līdz ar to nekādā veidā neie-
robežo to tiesības uzņemties atbildību 
likuma priekšā, gan kad otrs cilvēks 
nokļuvis uz slimības gultas, gan arī tad, 
kad nāves gadījumā jāsaņem pabalsts 
pašvaldībā. Citas kopdzīves situācijas 
un atbildības uzņemšanos ir iespējams 
sakārtot ar esošo likumu palīdzību. Iz-
ņemot vienu - viendzimuma partnerat-
tiecību atzīšanu un legalizēšanu. 

Ja Kopdzīves likums tiks pieņemts, 
tā vien šķiet, ka tas izslēgs arī šo vienīgo 
izņēmumu. Tas liek aizdomāties par to, 
ka šis likums vairāk aizstāvēs nevis tos 
cilvēkus, kuri nevēlas uzņemties atbil-
dību, stājoties likumīgā laulībā, kuru 
neviens valsts likums neaizliedz, bet 
gan vairāk aizstāvēs tieši viendzimuma 
partnerattiecības, kuras, nav izslēgts, 
drīzumā, izmantojot šo Kopdzīves liku-
mu, atradīs ceļu uz viendzimuma laulī-
bu reģistrēšanu.

Tāpēc pirms atbalsti ar savu pa-
rakstu Kopdzīves likuma ieviešanu Lat-
vijā, rūpīgi pārliecinies ar visiem PAR 
un PRET argumentiem. Esi atbildīgs 
sava lēmuma pieņemšanā!

Ar Kopdzīves likuma projektu 
vari iepazīties portālā manabalss.lv. 

Elizabete VIĻUMA

Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stanke-
vičs uzsver, ka Kopdzīves likums nedrīkst nonākt pretrunā ar kristīgām 
pamatvērtībām

Kopdzīves likums nedrīkst nonākt 
pretrunā ar kristīgām pamatvērtībām
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Atklājot novada 7.-9. klašu 
skolēnu erudīcijas konkursu, kas 
veltīts Latvijas Republikas Neat-
karības atjaunošanas 25. gada-
dienai, Krāslavas novada centrā-
lās bibliotēkas direktore Valentīna 

Magidas uzsvēra: „Latvijas vēstu-
re nav melnbalta vai tikai sarkana 
un brūna. Tā ir daudzkrāsaina.”

Bibliotēkā ieradās sešas ko-
mandas, kas gribēja piedalīties 
konkursā „Kā tas viss bija...”. Ro-

bežnieku pamatskolas pārstāv-
ji pievērsa skatītāju uzmanību 
savai komandai ar trīs minūtes 
garo prezentāciju. Tad sākās zi-
bensturnīrs - 45 jautājumi un 30 
sekundes vienai atbildei. Tiesneši 
– Krāslavas novada domes Izglī-
tības un kultūras nodaļas izglītī-
bas speciāliste Lidija Ostrovska, 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja pārstāve Baiba Matve-
jenko, un bibliotēkas lasītavas 
darbiniece Viktorija Slesare.

Konkursa jautājumu vidū bija 
arī visai sarežģīti – piemēram, 
par latviešu vikingiem un par Kur-
zemes hercogistes kolonijām.

Spilgtu uzvaru izcīnījusi Krās- 
lavas Varavīksnes vidusskolas 
9. klašu komanda, kas ieguva 

37,5 punktus: Alek-
sandra Andruko-
viča, Aleksandrs 
Silibitkins, Artūrs 
Rudaks, Dmitrijs 
Šveds un Sergejs 
Švābe. Galvenā 
balva - ekskursija 
pa dzimto novadu! 
Diplomu par otro 
vietu ar rezultātu 
32,5 punkti ieguva 
ģimnāzisti – Rai-
monda Grišāne, 
Samanta Sozvir-
ska, Emīls Stivriņš, 
Rihards Misjuns un 
Rihards Plociņš. 
Krāslavas pamat-

skolas komandas locekļus – Arīnu 
Galilejevu, Rūtu Maksimovu, Intu 
Trunoviču, Ēriku Silovu un Evelīnu 
Saksoni -  no uzvaras šķīra tikai 
pus punkts. Robežnieku pamat-
skolas erudīti un divas Indras ko-
mandas saņēma pateicības.

Konkursa organizatori izsa-
ka sirsnīgu pateicību vēstures 
skolotājiem: Ļubovai Juhņevičai, 
Allai Stavro, Ludmilai Kairānei, 
Irēnai Kriviņai, Aleksandram Ka-
denecam un Viktorijai Nalivaiko. 

Aleksejs GONČAROVS

Erudīcijas konkurss 
bibliotēkā

Erudīti no Varavīksnes vidusskolas. 

Tie, kuri pievērš uzmanību 
pasākumiem Krāslavā, kas sais-
tīti ar dejām, noteikti jau pazīst 
efektīgo meiteni Aleksandru Mi-
hailovu. Mūsu lasītāji var uzdot 
jautājumu – kuru 
deju virzienu ap-
gūst šī talantīgā 
meitene? Visus, 
kuri ir pieejami 
mūsu pilsētā. 
Saša labprāt 
dejo tautas de-
jas, austrumu un 
sporta dejas. 

Vēl bērnu-
dārzā meitene 
sāka apmeklēt 
latviešu tautas 
deju nodarbības. 
Uzsākusi mācī-
bas Krāslavas 
pamatskolas pir-
majā klasē, Saša 
turpināja dejot 
skolotājas Intas 
Beikules vadībā. 
Pašlaik viņa mā-
cās jau sestajā 
klasē un jopro-
jām dejo latviešu 
tautas deju kolektīvā.

Kad Aleksandrai palika 9 
gadi, viņa sāka apgūt austrumu 
dejas. Tā bija viņas māmiņas 
Ilonas iniciatīva, jo viņa pati 
kādu laiku labprāt nodarbojās 

ar vēderdejām. Jau 
pēc pusgada jaunā 
dejotāja pārsteidza 
ar savu rezultātu 
gan mammu, gan 
pasniedzēju Olgu 
Malinu - uzstājoties 
Latvijas čempionātā 
ar solo priekšnesu-
mu, meitene ieguva 
2.vietu. Rīgas kon-
kursā „Dārglietu lā-
dīte” Aleksandra iz-
cīnījusi divas pirmās 

vietas. Nesen meitene atgriezās 
no sacensībām, kur piedalījās 
trīscīņā, demonstrējot trīs dejas, 
krāslaviete ieguva pirmo vietu 

un galveno bal-
vu – „Grand Prix”. 
Tie, kas kaut reizi 
apmeklējuši deju 
studijas „Malika” 
koncertus, vien-
kārši nevarēja 
nepamanīt šo 
trauslo meiteni, 
kas dejo tik gra-
ciozi, ka aprakstīt 
ar vārdiem nav ie-
spējams.

Pagā juša jā 
gadā, kad Krās- 
lavā tika atvērta 
Aleksandra Bogi-
niča deju skolas 
filiāle, Aleksandru 
uz turieni atkal 
aizveda māmi-
ņa. No sākuma 
meitene baidījās, 
ka netiks galā 
(tik daudz deju!). 
Mamma kādu lai-

ku centās pierunāt meitu, bet, kad 
Aleksandra tomēr uzdrīkstējās, 
tad drīz vien viņa bija sajūsmā 
par sporta dejām. Jau pirmajās 
sacensībās viņa ar savu partneri 
Ričardu Škagali ieguva 2.vietu. 

Deju nodarbībās lielākā daļa citu 
meiteņu uzskata Sašu par parau-
gu, bet viņas treneris 
priecājas par savu ta-
lantīgo audzēkni. 

Uz jautājumu - 
„Vai ir dejas virziens, 
kas patīk visvairāk?” 
- Saša ar apmulsušu 
smaidu atbildēja, ka 
pašlaik īpaši saisto-
šas viņai šķiet sporta 
dejas, tāpēc ka viņai 
patīk skolotājs, ar kuru 
vienmēr ir jautri. 

Aleksandra sapņo 
kļūt par horeogrāfi, un 
mamma atbalsta vi-
ņas centienus. „Ja vi-
ņai piemīt šīs prasme, 
darīsim visu, lai tās 
attīstītos,” saka Ilona. 
„Lai viņa cenšas, tad 
redzēsim, kas iznāks.” 

Sašai nav va-
ļasprieka, kas nebūtu 

saistīts ar dejām. Jo visu 
savu brīvo laiku viņa vel-
ta dejas mākslai. „Reizēm 
mājās es labprāt zīmēju, 
ziemā man patīk slidot, 
taču to visu nevar salī-
dzināt ar dejām,” apgalvo 
meitene. „Skolā es mācos 
normāli - neesmu teicam-
niece, taču neesmu arī 
no sliktākajiem. Mīļākās 
stundas - krievu valoda 
(kā svešvaloda), sociālās 
zinības un vizuālā māks-
la.” 

Mājās Sašai ir sava 
„Goda plāksne”, kur ir iz-
vietoti dažādi diplomi un 
medaļas. Pilnīgi iespē-
jams, ka pēc kāda laika 
Krāslavā parādīsies jauna, 
talantīga horeogrāfe. No-
vēlēsim, lai Aleksandras 
sapnis obligāti piepildās!

Natālija ZDANOVSKA

„Sapņoju kļūt par horeogrāfi”
15. aprīlī Krāslavas pamat-

skolas pirmo klašu skolēnu ko-
manda Madonas sporta hallē 
piedalījās projektā „Sportland 
pirmie soļi basketbolā”, kas ir 
Latvijas 1. klašu skolēnu sporta un 
prāta spēles, sacensības radošos 
un fiziskos uzdevumos, kas saistī-
ti ar basketbolu.  

Sacensību gaitā katrai ko-
mandai bija iespēja izmēģināt 
desmit posmus. Divi no tiem bija 
prāta uzdevumi par basketbolu 
un slaveniem Latvijas basketbo-
listiem, pārējie saistīti ar fiziskām 
prasmēm. Mūsu pirmklasnieki aiz-
raujoši, radoši un veikli pildīja vie-
nu uzdevumu pēc otra un ar lielu 
nepacietību gaidīja apbalvošanas 
brīdi, kur mūsu skolas komandu 
nosauca kā sesto no deviņām pie-
teiktajām otrajā pusfinālā. Dāvanā 
katrs saņēma basketbolista ekipē-
jumu - basketbola bumbu, krekli-
ņu, personīgo ūdens pudeli spor-
tam un atpūtai, atslēgu piekariņu, 
bet skolai mēs atvedām septiņas 
basketbola bumbas, vērtīgu grā-
matu par basketbola vēsturi Lat-
vijā ”Latvijas basketbola valsts-
vienības: 90 spēles 90 gados”. 

Gribu pateikties visiem, kuri 
atbalstīja mūsu skolas pirmklas- 
nieku komandas piedalīšanos 
šajā projektā: sporta skolas bas-
ketbola nodaļas trenerim R. Tim-
mam, Daugavpils Universitātes 
studentam R. Kokinam, sporta 
skolas administrācijai, pirmo kla-
šu skolēniem, viņu vecākiem, 
īpašs paldies Emīla un Lauras 
mammām I. Grišānei un S. Petro-
vičai, klašu audzinātājām A. Tei-
višai un I. Krutei, skolas adminis-
trācijai, Krāslavas pilsētas domei, 
kas  nodrošināja mūsu braucienu 
ar autobusu.

N. RAUDIVE, Krāslavas pamat-
skolas sporta skolotāja

“Ašie un brašie”

Sports

Ikdienas skrējienā ir ļoti svarīgi zināt un atcerēties Latvijas 
vēstures nozīmīgākos posmus un notikumus. Bez pagātnes 
izpratnes nav iespējams prognozēt nākotni. Viņas Majestāte 
Vēsture...

Komandu prezentācijas fragments. 

Ģimnāzisti ir pārdomās. 

Erudīti no Krāslavas pamatskolas.
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Jautājums - atbilde

Katoliskās Baznīcas katehismā teikts, ka varu 
kalpot ticīgajai tautai katoļu Baznīcā piešķir ar Or-
dinācijas sakramentu trijās pakāpēs: episkopātā, 
prezbiteriātā un diakonātā (KBK, nr. 1593).

“Bīskaps saņem Ordinācijas sakramenta pil-
nību, kas viņu iekļauj bīskapu kolēģijā un dara par 
viņam uzticētās Baznīcas galvu. Bīskapi kā apus-
tuļu pēcteči un bīskapu kolēģijas locekļi ir līdzdalīgi 
apustuliskajā atbildībā un visas Baznīcas sūtībā, 
pakļaujoties Romas pāvesta, Sv. Pētera pēcteča, 
autoritātei” (KBK, nr. 1594).

Bīskaps (lat.episcopus < gr. episkopos - uz-
raugs) - pāvesta iecelta augstākā bīskapijas (epar-
hijas jeb diecēzes) amatpersona.

Metropolīts (gr. mētropolitēs) - bīskaps, kas 
pārvalda metropoliju (Baznīcas provinci, ko veido 
vairākas bīskapijas), arhibīskaps (lat. archiepisco-
pus) - vecākais bīskaps.

Sufragāns (lat. suffraganeus < suffragani - at-
balstīt, palīdzēt) - metropolītam vai arhibīskapam 
pakļauts diecēzes bīskaps. 

Titulārbīskaps, titulārarhibīskaps (lat. tituls 
- goda nosaukums) - bīskaps vai arhibīskaps, kas 
iecelts vairs nepastāvošajam Baznīcas apgabalam. 
Latvijā šāds goda nosaukums ir piešķirts bīskapam 
emeritus Jānim Cakulam - Tinistas titulārbīskaps.

“Priesteri ir vienoti ar bīskapiem priesterības cie-
ņā un tajā pat laikā ir atkarīgi no tiem sava pastorā-
lā pienākuma izpildē; viņi ir aicināti būt par rūpīgiem 
bīskapa līdzstrādniekiem; ap savu bīskapu viņi veido 
prezbitēriju, kas kopā ar bīskapu uzņemas atbildību 
par atsevišķo Baznīcu. No bīskapa viņi saņem uzde-
vumu rūpēties par kādu draudzi vai pildīt kādu kon-
krētu ekleziālu pienākumu” (KBK, nr. 1595).

Priesteri var būt nominēti dažādiem Baznīcas 
kalpojuma amatiem.

Prāvests ir vadošais Baznīcas amats, atbildī-
gais konkrētas draudzes gans. 

Dekāns (lat. decanus < decem - desmit) - ga-
rīdznieka amats, kam pakļauti vairāku draudžu prā-
vesti.

Vikārs (lat vicarius - vietnieks, aizstājējs) - prā-
vesta palīgs; garīdznieks, kas aizvieto augstāku 
amatpersonu. Kristus vikārs ir pāvests. Šo titulu 
iedibināja Inocents III (1198 - 1216), kas ir Sv. Pē-
tera pēctecis ar Kristus vikāra autoritāti. “Vicar ca-
pitular” pārvalda diecēzi bīskapa nāves gadījumā. 
“Vicar apostolic” ir priesteris, kas palīdz bīskapam 
diecēzes aprūpē.

Piemēram, priesteris, Rodions Doļa ir Krāsla-
vas draudzes vikārs, prāvesta Eduarda Voroņecka 
palīgs. Priesteris Andris Kravalis ir vienlaikus Rīgas 
Marijas Magdalēnas draudzes prāvests un arī Rīgas 
arhidiecēzes ģenerālvikārs, arhibīskapa Zb. Stanke-
viča palīgs.

Vairāki katoļu priesteri ir nozīmēti kalpot par ka-
pelāniem. Kapelāns (lat. cappellanus) - palīgpries-
teris; priesteris, kas aprūpē kādu īpašu kontingentu 
(slimnīcu, skolu, cietumu utt.). Piemēram, Mihails 
Sivickis - Daugavpils Sv. Pētera ķēdēs un Arendo-
les draudzes prāvests, vienlaikus arī Daugavpils 
dekanāta dekāns, Daugavpils pašvaldības policijas 
un J. Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas 
kapelāns.

“Diakoni ir ordinēti kalpotāji Baznīcas kalpoša-
nas pienākumiem; viņi nesaņem ordinēto priesterī-
bu, taču ordinācija piešķir tiem svarīgus pienākumus 
Dieva Vārda, dievišķā kulta, pastorālās pārvaldes 
un labdarības kalpošanā; šie uzdevumi viņiem jāpil-
da sava bīskapa pastorālajā uzraudzībā” (KBK, nr. 
1596).

“Vārdu priesteris (lat. sacerdos) šodien lieto, 
apzīmējot bīskapus un priesterus, bet ne diakonus” 
(KBK, nr. 1554).

Baznīckungs ir novecojis garīdznieka apzīmē-
jums. Savukārt garīdznieks ir iesvētīts reliģiska kul-
ta kalpotājs, arī mācītājs. 

Tā ka draudzes vikāru var uzrunāt gan par 
priesteri, gan baznīckungu, garīdznieku vai mācī-
tāju. Cienot priesterus, kuri pilda bīskapa, dekāna, 
prāvesta pienākumus, uzrunāsim viņus vārdā, kam 
ir augstāks amata apzīmējums - ekselence, dekān-
tēvs, prāvests, kaut gan visi viņi joprojām ir priesteri.

Sagatavoja Genovefa KALVIŠA
Izmantoti e avoti  - Katoliskās Baznīcas Katehisms; Kato-

ļu Baznīcas vēsture, Henriks Trūps, 1992.; Katoļu rokasgrā-
mata, prof. Aleksis Rubulis.

Priesterības kalpojumam 
ir trīs pakāpes

Kāda Krāslavas Romas katoļu draudzes ticīgā 
aizrādīja, ka draudzes vikāru nedrīkstot uz-
runāt par priesteri, bet gan par baznīckungu. 
“Vai tas tā ir patiesībā?” - man jautāja viena no 
šīs grupas ticīgajām sievietēm.

Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Dievs ziedoja un upurēja savu 

vienīgo dēlu Jēzu par cilvēku grē-
kiem, lai liktu saprast cilvēkiem, ka 
jādzīvo citādāk nekā līdz Jēzus pie-
dzimšanai… Kas ir būtiski mainījies 
pasaulē un cilvēkos 2000 gadu lai-
kā? Kāpēc cilvēki tomēr nav sapra-
tuši vai sadzirdējuši Dievu? 

Lai arī Rietumu civilizāciju, kura 
līdz šodienai ir vadošā pasaulē, 
mēdz  saukt par postkristīgu, tomēr ir 
jāņem  vērā tas, ka cilvēktiesības, bez 
kurām mēs vairs nevaram iedomāties 
mūsu sabiedrību, sakņojas kristīgajā 
atklāsmē. Pamatā ir bibliska patiesība, 
ka cilvēks radīts pēc Dieva attēla un 
līdzības, no tā izriet cilvēka cieņa, dzīvī-
bas vērtība. Kristus nomira par visiem, 
arī par lielāko grēcinieku, tas nozīmē, 
ka grēcinieks arī ir vērtīgs un viņam ir 
cieņa. Nevienā citā civilizācijā tas tā 
nav. Līdz ar to šis vēstījums ir kļuvis par  
ANO cilvēktiesību deklarācijas un citu 
līdzīgu dokumentu būtisku sastāvdaļu. 
Tas tomēr pamazām pārveido visas cil-
vēces apziņu. Ja Kristus nebūtu atnā-
cis, tā visa vienkārši nebūtu.

Ja Dievs ir radījis cilvēku pēc 
savas līdzības, kāpēc viņš savās rīcī-
bās un dzīves situācijās ir tik kropls? 

Jo viņam ir dota brīva griba. Ja 
viņam nebūtu dota brīva griba, viņš 
būtu kā robots. Dievs, kurš mīl cilvē-
ku, dod cilvēkam brīvību un šo brīvību 
neatņem nekādā situācijā. Viņš nekad 
nepaņem atpakaļ šo dāvanu. Un no tā, 
kā cilvēks izmanto šo dāvanu, ir atka-
rīgs, kas sanāk. Dievs, ļaudams šo brī-
vību izmantot ļaunumam, cilvēkam dod 
iespēju mācīties no savām kļūdām.

Jaunietis, 17 gadi. Man ir skais-
ta balss, ir arī aicinājums kļūt par 
priesteri. Man nav pieņemams katoļ-
ticības celibāts, kuru es uzskatu par 
bezjēdzīgu. Kāpēc pareizticīgajiem, 
luterāņiem ģimenes netraucē sludi-
nāt Dieva vārdu, bet ir kā šķērslis 
katoļticības sludināšanai. Vai drī-
zumā katoļticībā atbrīvosies no šīs 
prasības?

Šeit ir redzams sava veida ste-
reotips, kurš ļoti izkropļotā veidā attē-
lo, kas ir katoļticība un, kas ir celibāts. 
Katoļticībā neviens netiek piespiests 
dzīvot celibātā, tas ir īpašs aivinājums.  
Katoļi tiek aicināti stāties laulībā un 
dibināt ģimeni, tas nav šķērslis Evaņ-
ģēlija sludināšanai, jo uz to ir aicināts 
ikviens ticīgais, to iespēju robežās, kas 
viņam ir. Kas attiecas uz garīdzniekiem 
un priesterību, tad priesteris katoliskajā 
baznīcā tiek uztverts kā persona, kas ir 
Kristus vietā, pārstāv Jēzu Kristu, kurš 
nebija precējies. Viņš Dieva valstības 
dēļ ir atteicies no sievas. Respektīvi, 
tam, kurš vēlas būt garīdznieks, šajā 
ziņā jālīdzinās Kristum. Kad pašam 
Jēzum uzdeva šo jautājumu, tad viņš 
atbildēja: “Ir tādi einuhi, kuri ir piedzi-
muši kā einuhi, respektīvi, tādi, kuri 
nav spējīgi radīt bērnus, tādi, kurus cil-
vēki par tādiem padarījuši - kastrāti. Un 
ir tādi, kuri par tādiem kļuvuši Debe-
su valstības dēļ.” Kas spēj saprast, 
lai saprot, bet, kas nespēj saprast, lai 
izmanto iespēju paklusēt. Negānies 
par to, ko tu nesaproti. 

Pareizticībā ir divas iespējas. Ja 
precas, tad tas ir jāizdara pirms svētī-
bām, bet, ja kāds izvēlas celibātu, tad 
ir dota arī iespēja. Pareizticībā šajā 
jautājumā ir dota brīva izvēle. Ar vienu 
piebildi, bīskapiem jābūt tiem, kuri dzī-
vo celibātā. Tas ir ļoti stingri.  Vēsture 
parāda, ka tad, kad kāda ticīgo grupa 
atdalās no katoļu baznīcas un izveido 
jaunu konfesiju, tad pirmais ko viņi dara 
- atceļ celibātu. Taču šis arguments par 
to, ka celibāts traucē aicinājumam kļūt 
par priesteri, ir demagoģisks, jo citās 
konfesijās Eiropā, kurās celibāts nav 
saistošs, situācija attiecībā uz aicināju-
miem nebūt nav labāka. 

Jautājums ir nevis celibātā, bet 
aicinājumā un sekularizācijas proce-

sa intensitātē, vai drīzāk teiktu desa-
kralizācijā, kad Debesu valstība šiem 
cilvēkiem vairs nav realitāte, vērtība, 
bet gan profesija, veids, kā iekārtoties 
dzīvē un pelnīt naudu. Tad, protams, 
celibāts ir šķērslis. 

Jaunietis nav gatavs kļūt par prieste-
ri. Es viņam ieteiktu iet uz baznīcu, lūgties, 
saņemt sakramentu, bet celibātu, lai viņš 
atstāj mierā. Tas pagaidām nav viņam. 

Esmu katolis, iekšēji ticu Die-

vam, bet nepiekopju baznīcas 
apmeklējumus. Vai varu sevi uzska-
tīt par pilnvērtīgu kristieti? 

Nē. Jo tas, kurš ir pilnvērtīgs kris-
tietis, nepaliek pusceļā. Viņš pieņem 
to, ko baznīca māca. Jēzus Kristus ir 
teicis apustuļiem: “Ko sasiesiet virs 
zemes, tas būs sasiets debesīs.” Ir ne 
tikai desmit Dieva baušļi, kas, protams, 
ir pirmais rīcības līmenis, bet arī pieci 
Baznīcas baušļi, kas patiesībā ir atva-
sinājums no tiem. Un tur ir teikts: “Tev 
būs Svēto dienu svētīt.” To Dievs saka, 
to mēs neesam izdomājuši. Lūk, ja 
šis konkrētais ticīgais, saka: nu, jā, es 
esmu katolis, bet Svēto dienu nesvē-
tu, es ticu, ar to man pietiek…” Nē, 
ar to ir par maz! Tad ar to ticību kaut 
kas nav kārtībā - tā ir nepilnīga. Ticī-
ba šajā jaunietī ir, bet viņš nav atklājis, 
ka svinēt Svēto dienu un piedalīties 
Svētajā Misē nozīmē atvērties Dieva 
klātbūtnei, piepildīties ar šo klātbūtni, 
ietērpties spēkā, pildīt savus kristieša 
pienākumus ikdienā. Tas nav cilvēka 
izdomājums. 

Par to, ka baznīca cenšas iet 
līdz ar laiku, liecina dažādas izmai-
ņas, piemēram, manā bērnībā nebū-
tu iedomājams, ka baznīcā varētu 
skanēt ģitāra... Taču piekāpšanās 
laicīgajam daudziem sabiedrībā liek 
domāt par baznīcas stabilitāti, tās 
mugurkaulu un pat novēršanos no 
baznīcas. 

Piemēram, visiem zināms, ka 
pašnāvība ir viens no lielākajiem 
grēkiem, šos cilvēkus neciena, senā 
pagātnē apbedīja aiz kapu žoga, tagad 
tie tiek apbedīti kapos, pat ar mācī-
tāja klātesamību un svētību. Tāpat 
mūsdienās ir iespējamas atkārtotas 
laulības. Agrāk par baznīcas laulības 
šķiršanu nerunāja, bet mūsdienās ir 
sastopami pietiekami daudz faktu.

Vai manis pieminētie procesi ir 
tuvošanās laicīgajam, vai tomēr iepriek-
šējās baznīcas kļūdu labojums? 

“Nē, tas liecina vienīgi par dziļāku 
apkārtējās realitātes izpratni. Attiecībā 
uz pašnāvniekiem, agrāk tik tiešām tā 
notika, bija vēl tā, ka tos vispār neapbe-
dīja baznīcas kapos. Šodien tā ģenēze 
un parādība ir izpētīta daudz pama-
tīgāk, tika nonākts pie slēdziena, ka 
pašnāvnieka griba izdarīt pašnāvību ir 
uzskatāma par slimību. Tas ir slims cil-
vēks, kurš nav ticis ar sevi galā, notei-
cošais viņa darbībā ir nevis grēks, bet 
gan psihes sašūpošanās. Līdz ar to šie 
cilvēki, tāpat kā citi slimie cilvēki, tiek 
apbedīti kapos ar svētību. Mūsdienās 
šī procesa esamība liecina par baznī-
cas dziļāku lietu izpratni.  

Attiecībā par laulību - nekas baz-
nīcas mācībā nav mainījies. Laulība 
netiek šķirta. Tā to uztver tauta un šo 
jēdzienu tādā veidā lieto, tas ir aplami 
un kļūdaini. Baznīca konstatē, ka kāda 
laulība, kas bija noslēgta, nav derīga 
no paša sākuma. Civillaulība tiek šķir-
ta, bet baznīcas laulība ir nešķirama, 
ja tā ir bijusi derīga, tad tur neko vairs 

nevar darīt. Ko dara baznīcas tiesa? 
Baznīcas tiesa izpēta, ka ir bijuši aps-
tākļi laulības noslēgšanas brīdī, kas 
padarīja laulību nederīgu. Konstatē šo 
faktu, līdz ar to tiek abiem izsludināts, 
ka laulība ir bijusi neesoša. Abi šie cil-
vēki var turpmāk stāties derīgā laulībā.

Kādi iemesli tam var būt? Piemē-
ram, viens varēja būt psihiski slims, bet 
viņš to slēpa, līdz ar to laulība ir nede-
rīga. Vai viens no laulātajiem noslēdza 
laulību spiediena ietekmē, kā piemērs 
varētu būt, ka pieteicās bērniņš, un 
vīrietis pienākuma sajūtu vadīts stājās 
laulībā. Bieži vien ģimenes spiediena, 
naudas vai mantas dēļ. Apstākļu ir 
daudz, katrs jāizskata individuāli. 

Diezgan bieži apstāklis ir tas, ka 
viena no personām, kura stājusies laulī-
bā, laulības brīdī kā personība nav bijusi 
nobriedusi. Nebija psiholoģiskā brieduma, 
lai stātos laulībā un pieņemtu lēmumu, 
kas saistošs uz mūžu. Personība viegl-
prātīgi izturas pret lēmumu un dzīvo ilūzi-
ju pasaulē. Baznīcas tiesa to visu pēta, ja 
tas tiek konstatēts, laulība tiek atzīta par 
nederīgu, bet tā nav laulības šķiršana. 
Tas ir stereotips, kurš neatbilst īstenībai.

To ir diezgan grūti izvērtēt, jo 
cilvēks gan fi ziski, gan garīgi briest 
ilgu laika posmu, dažs labs psiholo-
ģiski nobriest 30 gados, bet cits tikai 
50 gados. Kā rīkoties cilvēkam?

Mūsdienu pasaulē šis briedums, 
diemžēl iestājas arvien vēlāk. Jūtams 
infantilisms, balstīšanās uz jūtām, tā 
saucamā kultūras seksualizācija, kad 
dominē jutekļi, dominē kaislības - tas 
norāda uz brieduma trūkumu. Cilvēkā 
jābūt tā, ka noteicošie viņā ir prāts un 
griba, ka viņu vada veselais saprāts, 
nevis kaislības un emocijas. 

Kādu grāmatu Jūs ieteiktu man 
izlasīt?

Ikvienam katolim es ieteiktu izlasīt 
“Katoliskās baznīcas katehismu” un 
tad nerastos muļķīgi jautājumi, būtu 
daudz lielāka skaidrība par ticības jau-
tājumiem. Šis katehisms, lai gan sākot-
nēji bija adresēts bīskapiem, tomēr  
pēc pieprasījuma bija jūtams, cik liela 
ir nepieciešamība pēc skaidra ticības 
izklāsta. Tā tika izdota 1993. gadā un 
kļuva par dižpārdokli. Tā ir cieta, šķiet, 
nepateicīga barība. Es ieteiktu lasīt pa 
lappusei dienā, un pietiks lasāmvielas 
veseliem trim gadiem.”

Kādā veidā Jūs ieteiktu studēt 
Bībeli? No kā sākt?

Sākt ar Jauno derību, ar Evaņ-
ģēlijiem. Es ieteiktu paralēli lasīt arī 
“Bībeles lasītāja rokasgrāmatu”. Tā ir 
diezgan dārga, maksā vairākus des-
mitus eiro, ir tulkojums no angļu valo-
das, zinu, ka pirms pāris gadiem Polijā 
tā tika atzīta par labāko reliģisko gada 
grāmatu. Esmu to personīgi izlasījis no 
A līdz Z, paralēli lasot Bībeli. Tas ļoti 
palīdz. Tur ir konteksti un skaidroju-
mi, jo Bībele ir sarežģīta grāmata. Ja 
vēlies pamatīgāk saprast, vajadzīgi 
palīgmateriāli.

Es savulaik, ap 1981. gadu,  sāku 
ar ikdienas padziļinātu lasīšanu. Kon-
krēti ar Marka evaņģēliju. Pa pusstun-
dai dienā. Marka evaņģēliju lasīju 
gadu, jo es to apvienoju ar lūgšanu un 
meditāciju jeb pārdomām no rītiem. 
Tas bija aizraujoši. Dažreiz viens tei-
kums aizveda tādos dziļumos, ka sāka 
pulsēt. Jo grāmata nes Dieva klātbūtni. 
Tā ir neparasta grāmata, atšķirīga no 
visām citām. Viens no 20. gs Austrumu 
baznīcas svētajiem - Siluāns -  rakstīja: 
“Svētais Gars mājo šajā grāmatā”. Ja 
tu lasi ar atvērtu sirdi, ja tev ir ticība, 
tad tu caur to ieej Dieva klātbūtnē. Tad 
Dievs uz tevi sāk runāt. Līdz ar to ietek-
mē tavu sirdi un pārveido tavu prātu. 

Ja šodien man būtu jāstājas 
Dieva priekšā, ar kādiem vārdiem 
Jūs ieteiktu man pie tā griezties!

“Kungs, esi man žēlīgs!”
Liels paldies par atbildēm!

Elizabete VIĻUMA

Uz Aglonas novada iedzīvotāju jautājumiem atbild Romas Katoļu 
Baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Urālu kalnos
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35, 16.15 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
12.55 Negantais Henrijs 
13.20 Zili brīnumi! 
13.50 Luijs
14.20 Maklauda meitas

17.10, 23.15 100 g kultūras 
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Ekspedīcija Sumatrā
20.00 Laikmeta varoņi toreiz 
un tagad
20.30 Panorāma
21.15 Latvijas novadu cīņas
22.10 Pusbrālis
0.00 Sastrēgumstunda
1.10 1:1
5.00 Kad stārķis palidojis 
garām

5.30 Saknes debesīs 
LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.35 Mūsu Čārlijs 
11.15 Sastrēgumstunda 12.25 
Es - savai zemītei
12.55 Vai Rīga jau gatava? 
13.15 Vides fakti
13.45 Pieejama vide – iespējas 
un risinājumi
14.35, 1.00 LTV - 60
15.45, 1.30 Projekts Nākotne

16.15 SOKO Vismāra
18.35 Bez apvainošanos
19.05 Iebrauc kino
20.25 Māte Indija
21.30 100 g kultūras
23.16 Kā darbojas Visums 0.05 
Latvijas sporta varoņi
0.45 Zebra
5.00 Prāta vētras

LNT
6.20, 2.35 Šodien novados
6.30, 2.45 900 sekundes
8.45, 23.55 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs

10.00 Mf. Dzīves šūpolēs 12.00 
NCIS. Losandželosa 
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.50 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.15 Fatmagula
21.10 Maini vai zaudē!
21.55 Mistiskās slimības 
23.00 Čikāgas sardzē
4.25 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
5.40 Tētuka meitiņas

6.40 Aģents Dadlijs
7.10, 13.05 Pūķi
7.40 Redakai
8.00, 18.00 Dzīves krustcelēs
9.00, 2.20 Komisārs Reksis 
10.05 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S 
11.05, 1.30 Kāsla metode 
12.05 Ņujorkas karalis 
13.40 Dēkaiņi 
14.10 Bakugani
14.35 Viņas melo labāk
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 3.10 Rozenheimas de-
tektīvi 19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Urālu kalnos
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.35, 13.50 Top-Shop 
10.50 Mf. Sapņu ceļojums 
12.55 Mia un es
13.20 Kas te? Es te! 
14.10 Maklauda meitas
17.00, 23.45 100 g kultūras 
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Citāds ordenis
20.30 Panorāma
21.13 Latloto Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
23.15 Iebrauc kino
0.40 Apokalipse, Otrais Pasau-
les karš
1.40 Mafijas klans 
5.00 Kad stārķis palidojis 
garām
5.30 Vides fakti 
LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas
9.30 Troksnis viss vēl nav bijis
10.20, 19.35 Mūsu Čārlijs 
11.15 De facto
11.50 Province 12.20, 22.15 
Citādi latviskais 
12.50 Aculiecinieks
13.05 Lielā pārcelšanās
13.35 UEFA EČ 2016. atlases 
spēle
15.45, 1.30 Eiropa fokusā

16.15 SOKO Vismāra
18.35 Punkti virs i
20.25 Kā darbojas Visums 
21.15 Melu laboratorija
22.45 Pēdējais liecinieks
23.40 Kaut kur uz zemes 0.10 
Veisenzē sāga 
1.05 LTV - 60
5.00 Prāta vētras

LNT
6.20, 2.55 Šodien novados
6.30, 3.05 900 sekundes 
8.45, 0.10 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs
10.00 Mf. Brīnumainais mirklis
11.55 Noziegumam pa pēdām 
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.30 Fatmagula
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.10 Mf. Vilkatis 4.45 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 0.25, 5.40 Tētuka mei-
tiņas
6.40 Aģents Dadlijs 
7.10, 13.05 Pūķi
7.40 Redakai
8.00 Dzīves krustcelēs 
9.00, 2.15 Komisārs Reksis 
10.05 Smieklīgākie videoku-
riozi 
11.05, 1.20 Kāsla metode 
12.05, 3.40 Ņujorkas karalis 
13.40 Dēkaiņi 

14.10 Bakugani
14.35 Viņas melo labāk 
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00 Hokejs. Šveice - Latvija 
19.50, 4.25 TV3 Ziņas
20.00, 4.35 Bez Tabu
21.00 Ievas pārvērtības
22.05 Tēta nedienas
23.25 Reiz sensenos laikos 
3.00 Rozenheimas detektīvi 
5.00 Likums un kārtība 

TV3+
7.00, 17.35, 2.30 Māja 2
8.00 Lavrovas metode
9.00 Mf. Bada spēles
10.00, 14.20 Comedy Club
12.10, 16.30 Voroņini
13.10, 19.55 Pēdējais no 
Magikjaniem
18.40, 1.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.05 Mf. Zāģis 6

TV5
8.00 Gribu ticēt
8.35, 14.30 Lamatas
9.30, 23.30 Zirnekļtīkls
10.40, 13.10 Top-shop
10.55 Mf. Dembelis
12.40, 22.25 0.30 Kriminal+
13.25 Paralēlā pasaule
15.35 Mf. Četrdesmit
17.05 Hokejs 22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
5.30 Vīrieša lepnums 6.00 
Kafija ar pienu
9.05 Atbrīvotāji
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien

10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Gatavojam 
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Viss būs labi!
15.30 Ārkārtējs notikums
16.20 Brīnumtehnika
17.05 Mf. Pasauļu kari 18.00 
Runājam un rādām
19.40 Ļeņingrada 46
21.40 Mentu kaujas
23.40 Ķērājs
1.35 Taigas saimniece
3.30 Debesis ugunī
5.30 Vīrieša lepnums 

PBK
5.55, 0.45 Euronews
6.25, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00, 
1.15 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
10.00 Dzīvo vesels!!
11.25, 12.30 Atbrīvošana
14.25, 15.25, 1.30 Varenais 
karš
15.50, 4.05 Moderns sprie-
dums
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 22.00 Latvijas 
Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 22.05 Jaunā gvarde
23.40 Svētais karš
2.20 Mf. Parasts cilvēks
5.00 Bernards
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.30 Afromaskavietis
6.55, 13.00 Multfilmas
7.14 Laika prognoze
7.15 Zaldāti
8.05, 12.35 Skatīties visiem!

9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.20 Kara noslēpums 
13.15 Leģendas СССР
14.25, 18.40 Drošs līdzeklis
15.30 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
20.50 Ekstrasensu cīņas. Viņi 
atgriezās
23.05 Dokumentālais projekts
0.00 Kādi ļaudis!
0.50 Maskava. Diena un nakts

RTR
5.40 Pēdējie liecinieki 7.00 
Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Ziņas
11.35, 14.25, 19.35 Ziņas-M
11.50 Dižās uzvaras ordeņi
12.35 Par pašu galveno
13.30, 14.40, 17.10 17 pavasa-
ra mirkļi
18.15 Tiešais ēteris
20.50 Iznīcinātāji. Pēdējā kauja
22.50 Dzīve un liktenis 
1.45 Dižās uzvaras ordeņi
2.30 Atpakaļceļa nav
3.35 Mf. Vakar beidzās karš 

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.40 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Karš un mīti
15.00 Svētais karš
16.20 Trosteņets. Nāves aleja
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas

18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Mašīnu karš. СУ-10. 
Tanku iznīcinātājs
21.40 Jaunā gvarde
23.40 Varenais karš

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
0.40 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 23.55 Zona X
9.10, 22.10 Pēdas
10.50, 19.55 Militārā izlūkoša-
na. Rietumu fronte
11.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
12.10, 15.25 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Maša likumā!
15.15 Reģionālās ziņas
16.15 Baltkrievijas Laiks
17.15 Hokejs
19.35, 0.15 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālā reportāža
0.55 Sports
1.10 Atbrīvošana

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.25 TV barometrs
9.05, 23.45 Iznīcinātāji
10.55 Partizāni
11.25 Mf. Blokāde
13.25 Pārlādēšana
14.10 Augstāk par jumtu
14.40, 18.50 Interni
16.50 Reportieris
17.50 Virtuozi
20.55 Cilvēka ķermenis
21.30 Sportloto 5 no 36, KENO

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Urālu kalnos
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35, 16.15 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.35, 14.05 Top-Shop 
10.50 Mf. Sapņu viesnīca 
12.55 Mia un es
13.25 Kas te? Es te! 
13.55 Luijs
14.20 Maklauda meitas
17.10, 19.30, 23.35 100 g 
kultūras
18.00, 23.20 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.15 1:1
22.05 Patiesības stunda
22.20 Apokalipse, Otrais 
Pasaules karš
0.20 Akmeņi manās kabatās
5.00 Kad stārķis palidojis 
garām
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
6.30 Eiropa fokusā
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.05 Mūsu Čārlijs 
11.15, 0.00 LTV - 60
11.30 8. Pasaules koru olim-
piāde
12.40 Melu laboratorija
13.40 UEFA 2016. gada atlases 
spēle
15.45, 1.25 Vienmēr formā!
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Kaut kur uz zemes
20.00 Kailā terakotas armija
20.55 Tēvs Brauns

21.50 Veisenzē sāga 
22.50 Noziegums 
5.00 Dabas formas

LNT
6.20, 2.45 Šodien novados
6.30, 2.55 900 sekundes
8.45, 0.05 Dzīvīte
9.05 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs
10.00 Kurts Seits un Šura
12.20 Noziegumam pa pēdām 
13.25, 4.40 Karamba!
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.00 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.25 Fatmagula
20.35 Degpunktā
21.10 Mf. Brīnumainais mirklis
23.05 Viņi atgriežas
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 5.40 Tētuka meitiņas
6.40 Aģents Dadlijs 
7.10 Redakai
8.00, 0.55 Smieklīgākie video-
kuriozi 
8.30 Mf. X cilvēki. Pirmā klase
11.05, 0.00 Kāsla metode 
12.05 Ņujorkas karalis 
13.05 Pūķi
13.40 Dēkaiņi 
14.10 Bakugani
14.35 Viņas melo labāk 
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00 Rozenheimas detektīvi 
18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S 2
22.00 24 stundas. dzīvo citu 
dienu

23.00 Neesi ienaidnieks
1.20, 5.00 Likums un kārtība 

TV3+
6.40, 17.35, 2.25 Māja 2
7.35 Lavrovas metode. Seriāls
8.30 Mf. Bada spēles 
9.40 Mf. Mēs nopirkām Zoolo-
ģisko parku
12.05 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
13.10, 19.55 Pēdējais no 
Magikjaniem
14.20 Comedy Club
16.30 Voroņini
18.40, 0.55 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Ekstrasensi-detektīvi 
22.00 Mf. Dublieris
23.50 Es atceļu nāvi

TV5
8.05 Gribu ticēt
8.35, 14.30 Lamatas
9.30, 23.30 Zirnekļtīkls
10.40, 13.10 Top-shop
10.55 Mf. Veči laupītāji
12.40 22.25, 0.30 Kriminal+
13.25 Paralēlā pasaule
15.40 Mf. Ivans Vasiļevičs 
maina profesiju
17.35 Ģimenes izmērs
18.30 Nemelo man!
19.40 Ziņas
19.50 Sveiciens no Katjušas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.05 Atbrīvotāji
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Medicīnas noslēpumi

12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Viss būs labi!
15.30 Ārkārtējs notikums
16.25 Galvenais ceļš
17.05 Mf. Pasauļu kari
18.00 Runājam un rādām
19.40 Ļeņingrada
21.40 Mentu kaujas
23.40 Ķērājs
1.35 Taigas saimniece
3.30 Debesis ugunī
5.30 Vīrieša lepnums

PBK
5.55, 0.45 Euronews
6.25, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00, 
1.15 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15, 12.35, 15.20 Atbrīvo-
šana
15.55, 3.55 Moderns sprie-
dums
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 22.00 Latvijas 
Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.25, 22.05 Jaunā gvarde. 
Seriāls
23.40 Vilcieni uz Berlīni
1.30 Varenais karš
2.15 Mf. Aļoškina mīlestība
5.10 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.30 Afromaskavietis
6.55 Multfilmas
7.14 Laika prognoze
7.15 Zaldāti
8.05 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.25 Izmeklēšanas noslēpumi

14.25 Mīlestība 911
15.30 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
18.40 Drošs līdzeklis
20.50 Maldu teritorija 
22.55 Dokumentālais projekts
23.55 Kādi ļaudis!
0.45 Maskava. Diena un nakts

RTR
5.40 Aleksandrova ansamblis 
7.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Ziņas
11.35, 14.25, 19.35 Ziņas-M
11.50, 1.00 Dižās Uzvaras 
dziesmas
12.35 Par pašu galveno
13.30, 14.40, 17.10 17 pavasa-
ra mirkļi
18.15 Tiešais ēteris
20.50 Iznīcinātāji. Pēdējā kauja
23.45 Dzīve un liktenis 
1.45 Atpakaļceļa nav
2.50 Mf. Vakar beidzās karš
5.40 Kara bērni. Pēdējie 
liecinieki

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.40 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Karš un mīti
15.00 Vilcieni uz Berlīni
16.20 Gimmlera saraksts
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Mašīnu karš. Т-34. Fron-

tes leģenda
21.40 Jums būs bērns
23.40 Varenais karš

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 23.55 Zona X
9.10, 22.10 Pēdas
10.50 Militārā izlūkošana. 
Pirmais sitiens
11.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
12.10, 15.25 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Maša likumā!
15.15 Reģionālās ziņas
16.15 Baltkrievijas Laiks
17.15 Hokejs
19.35, 0.10 Interešu sfēra
19.55 Militārā izlūkošana. 
Rietumu fronte
21.00 Panorāma
21.45 Tuvplāns
0.55 Sports
1.05 Atbrīvošana

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.25 TV barometrs
9.05, 23.50 Iznīcinātāji
10.55 Partizāni
11.25 Mf. Es tevi nekad neaiz-
mirsīšu. 
13.05 Fitnews
13.35 Karsts ūdens
13.55 Kauli
15.40, 18.55 Interni
17.55 Virtuozi
21.00 Cilvēka ķermenis
21.30 Sportloto 6 no 49, KENO
21.45 Futbols

TREŠDIENA, 6. maijs

CETURTDIENA, 7. maijs

21.45 Futbols
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Netālu no Magdeburgas ir Vetīnes 
pilsēta. Maza, mājīga, laimīga. Senlaiku 
baznīcas, torņi, cietoksnis, kas 18. gad-
simtā tika pārbūvēts par pili. Ģimnāzija, 
muzejs, vairāki alus krogi un viesnīcas. 
Nevar teikt, ka Vetīne ir Vācijas pērle vai 
„tūrisma meka”, taču tā ir ļoti patīkama 
un savdabīga pilsētiņa. Mūs varētu ie-

interesēt viens fakts no Vetīnes vēstures – šeit 1652. gadā 
mācītāja ģimenē dzimis zēns Ernsts, kurš pēc 47 gadiem 
iegāja Latvijas vēsturē kā autors, kas pārtulkojis latviešu va-
lodā Bībeli.

Ernsts Gliks ieguva ļoti labu izglītību, viņš studēja divās 
prestižākajās augstskolās - Vitenbergas un Leipcigas uni-
versitātē. 21 gada vecumā saņēmis norīkojumu un devies 
darbā uz Liflandi (Vidzemi), kura toreiz piederējusi Zviedrijai. 

Atbraucis uz sava dienesta vietu, jaunais mācītājs sa-
prata, ka viņam nāksies risināt veselu virkni problēmu. Ne-
skatoties uz to, ka viņa draudzē bija vairāki locekļi, lasītpra-
tēju to vidū bija pavisam nedaudz, bet rakstības pazinēju vēl 
mazāk... Lielākā daļa cilvēku labākajā gadījumā vienkārši 
mehāniski iemācījās lūgšanas un himnas. Par Evaņģēlija 
saturu draudzes locekļiem bija visai aptuvens priekšstats.  
Ernsts Gliks apkopoja visas problēmas, kas viņam bija jārisi-
na: jāiemācās latviešu valoda, jāorganizē skolas ar latviešu 
mācību valodu un jātulko Bībele latviešu valodā.

Ar pirmo problēmu Gliks tika galā ļoti viegli. Otrā ar laiku 
bija atrisināta. Bet ar trešo radās citas problēmas...

Kad mācītājs Ernsts Gliks ieradies Liflandē, latviešu va-
lodā jau bija pārtulkots katehisms, kā arī daži fragmenti no 
Evaņģēlija. Tulkotāji izmantoja oriģinālus vācu valodā, tāpēc 
viņu tulkojumu kvalitāte bijusi ļoti zema. 

Lai neatkārtotu savu priekšgājēju kļūdas, Ernsts Gliks 
devās uz Hamburgu, kur studēja senebreju un sengrieķu va-
lodu, lai tulkotu Bībeli, balstoties uz pirmavotiem. 

Jaunās Derības tulkošana turpinājusies vairāk nekā trīs 
gadus, bet Vecā Derība tika tulkota 9 gadu garumā. 1694. 
gadā Rīgā, Vilkena tipogrāfijā tika iespiesti 1500 Bībeles ek-
semplāri latviešu valodā. Kādas 250 Bībeles izplatītas bez 
maksas Vidzemes un Kurzemes baznīcās un nedaudzajās 
zemnieku skolās. Pārējie 1250 eksemplāri pārdoti par 4—5 
dālderiem gabalā.   

Šajā laikā Gliks darbojās Dinamundē, Kukenoisā (Kok-
nesē), Alūksnē. Visur, kur strādājis šis cilvēks, aktivizējās 
sabiedriskā dzīve, tika atvērtas dažādas skolas, notika lielas 
pārmaiņas. Pārsteidzoši, kā šim cilvēkam izdevās atrast lai-
ku visiem šiem darbiem. Viņš atvēra ne tikai latviešu, bet arī 
krievu skolas, mēģināja pārtulkot Bībeli modernā krievu valo-
dā, aktīvi sadarbojās ar vietējiem vecticībniekiem - izglītības 
atbalstītājiem un lasītpratējiem. Mācītājs Ernsts Gliks no-
pietni pētīja bērnu izglītības sistēmu vecticībnieku kopienās, 
aktīvi sadarbojās ar Pleskavas-Pečoras klostera mūkiem. 
Pateicoties viņa centieniem, tika atvērtas vācu skolas, kurās 
bērni mācījās arī latviešu valodu.

Mācītāja Glika aktīvā darbība tika ievērota ne tikai Li-
flandē, bet arī aiz tās robežām. Taču visu mainīja Ziemeļu 
karš. 

Kad grāfa Šeremetjeva karapulki tuvojušies Marienbur-
gai (Alūksnei), mācītāja Glika ģimene bija to cilvēku vidū, kas 
izgāja pretī krievu karapulkiem ar cerību novērst asinsizlie-
šanu un pilsētas izpostīšanu. Marienburga bija saglabāta. 
Bet slavenais mācītājs tika aizsūtīts uz Pleskavu, bet pēc 
tam uz Maskavu.

Tad Ernstam Glikam sākās cita dzīve un citi darbi. Tikai 
divus gadus mācītājs strādāja Krievijā, taču viņš paspējis iz-
darīt pārsteidzoši daudz...  

Darbojoties Krievijā, Ernsts Gliks paspēja organizēt 
pirmo ģimnāziju Maskavā, kur apguva svešvalodas, etiķeti, 
mākslu izteikt komplimentus (nākotnē zināšanas šajā jomā 
palīdzēja šīs ģimnāzijas absolventiem iekārtoties nozīmīgos 
amatos valsts aparātā, to vidū bija talantīgi diplomāti, zināt-
nieki, gubernatori, kā arī galma favorīti). 

Mācītājs Gliks izveidoja Krievijā ne tikai pirmo jauna tipa 
mācību iestādi, viņš uzrakstīja grāmatu par krievu valodas 
gramatiku (šī mācību grāmata tika izmantota Krievijas sko-
lās līdz pat 19. gadsimta sākumam). Ernsts Gliks ir arī krievu 
ābeces autors, un dažus šīs grāmatas izdevumus aktīvi iz-
mantoja Krievijas provinces skolās vēl 20. gadsimta sākumā.  

Glika nāve visiem bija negaidīta. Viņa ģimnāzija eksis-
tēja vēl 6 gadus, bet pēc tam mācību iestādes darbība tika 
pārtraukta, jo pietrūka tās dibinātāja gudrības un iniciatīvas. 
Nākamā ģimnāzija Krievijā parādījās tikai pēc desmit ga-
diem, tās vadītājs bija Lomonosovs. Un tieši Lomonosova 
ģimnāzija Krievijas vēstures mācību grāmatās tiek minēta kā 
pirmā...

Glika pēcnācēji kļuvuši par Krievijas muižniekiem, vi-
ņiem piederēja muiža netālu no Tērbatas, bet nevienam no 
viņiem nav izdevies turpināt tēva un vectēva darbu. Visa viņu 
enerģija bija veltīta tam, lai pieprasītu arvien vairāk dažādu 
labumu, titulu, amatu un pensiju sakarā ar viņu slavenā sen-
ča nopelniem. 

Latviešu Bībeles izdevuma manuskripts Glika tulkoju-
mā tiek uzskatīts par nozaudētu. Ir eksperti, kuri apgalvo, 
ka tas atrodas kādā senatnes cienītāja privātajā kolekcijā... 
Taču nevis Latvijā, bet gan Zviedrijā...

Andrejs JAKUBOVSKIS

5. maijā
Mācītāja Ernsta Glika piemiņas diena

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Urālu kalnos
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris 
9.35 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.40, 15.45 Top-Shop 
10.50, 2.40 Mūsu Čārlijs 
11.45 Negantais Henrijs 
12.10 Dardarija Zeme, kurā 
viss ir iespējams
13.00 Kurzemes zvans
14.00 Nacisma sagrāves un 
Otrā pasaules kara upuru 
piemiņas 
16.00 Maklauda meitas
18.00, 23.00 Ziņas
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Uz spēles Latvija
23.15 Kad lietus un vēji sitas 
logā 0.55 Latvijas šlāgeraptauja 
1.50 Pusbrālis
3.30 Kurzemes zvans
4.25 LTV - 60
5.15 Bīstamā robeža
5.30 Province

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.10 Mūsu Čārlijs 
11.15 1:1 12.05 100 g kultūras
13.50 Kultūrzīme. Akmens 
modinātājs
14.45 LTV - 60
15.45, 4.30 Pie stūres
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Personīgas lietas
20.05 Eiropa koncertos
21.00 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Grimstošās cerības 
0.05 Reiz Rīgā... 
3.10 Eiropas vidū - pasaules 
malā
3.45 Nano tehnoloģijas elek-
tromobiļos
4.00 Spots
5.00 Prāta vētras

LNT
5.45 Kristīgā programma 6.20, 
2.25 Šodien novados
6.30, 2.35 900 sekundes
8.45, 1.25 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mf. Pretinieka valdzinā-
jums 12.00 Dzintara dziesmas
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas

14.35, 1.45 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00 Fatmagula
21.10 Glābiet mūsu ģimeni
23.10 Greizais spogulis 4.20 
Karamba!
5.45 Vilfreds 

TV3
5.40 Tētuka meitiņas
6.40 Aģents Dadlijs 
7.10, 13.05 Pūķi
7.40 Redakai
8.00 Dzīves krustcelēs 
9.00, 2.20 Komisārs Reksis
10.05 Nozieguma skelets
11.05, 1.35 Kāsla metode 
12.05 Ņujorkas karalis
13.40 Dēkaiņi
14.10 Bakugani
14.30 Viņas melo labāk 
15.35 Betija Vaita un vecie 
ērmi 
17.00, 3.05 Rozenheimas de-
tektīvi 18.00 Dullās sacensības 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.30 Dzīves smalkumi 
21.00 Hokejs. Vācija - Latvija
23.50 Mf. Uzraugs 5.00 Likums 
un kārtība 

TV3+
7.00, 17.35, 3.15 Māja 2
7.55 Lavrovas metode 
8.55 Mf. Bada spēles
10.00, 14.20 Comedy Club
12.10, 16.30 Voroņini
13.10 Pēdējais no Magikja-
niem
18.40, 2.00 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Kaķis zābakos
21.45 Mf. Viņa ir vīrietis
23.50 Mēness otra puse

TV5
8.05 Gribu ticēt
8.35, 14.30 Lamatas
9.30 Zirnekļtīkls
10.30, 13.10 Top-shop
10.45, 17.35 Ģimenes izmērs
11.35, 18.30 Nemelo man! 
12.40, 20.05 Kriminal+
13.25 Paralēlā pasaule
15.30 Sveiciens no Katjušas
19.40 Ziņas
20.35 6 kadri
21.05 Hokejs
23.40 Greizais spogulis
0.50 Mūzika

NTV-Pasaule
5.30 Vīrieša lepnums 6.00 

22.00 Mf. Pirmkods
23.55 Kinomānija 0.30 Over-
time TV
5.00 Likums un kārtība 

TV3+
7.00, 17.35, 1.30 Māja 2
7.55 Lavrovas metode
9.00 Mf. Bada spēles
10.00, 14.20 Comedy Club
12.10, 16.30 Voroņini
13.10, 19.55 Pēdējais no 
Magikjaniem
18.40, 23.50 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni
22.05 Mf. Aukle

TV5
8.05 Gribu ticēt
8.35, 14.30 Lamatas
9.30, 23.30 Zirnekļtīkls
10.30, 13.10 Top-shop
10.45, 17.35 Ģimenes izmērs
11.35, 18.30 Nemelo man! 
12.40, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.25 Paralēlā pasaule
15.30, 19.50 Sveiciens no 
Katjušas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
5.30 Vīrieša lepnums 6.00 
Kafija ar pienu
9.05 Atbrīvotāji
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Ēdam mājās! 12.00, 
13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Viss būs labi!

15.30 Ārkārtējs notikums
16.20 Paēdīsim, paēdīsim!
17.05 Mf. Pasauļu kari 18.00 
Runājam un rādām
19.40 Ļeņingrada 46
21.40 Mentu kaujas
23.40 Ķērājs 1.35 Taigas 
saimniece
3.30 Debesis ugunī
5.30 Vīrieša lepnums 

PBK
5.55, 0.40 Euronews
6.25, 9.00, 15.00, 17.00, 1.10 
Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15, 12.35 Atbrīvošana
13.15, 15.20 Tālu no kara. 
Seriāls
15.50 Moderns spriedums
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 22.00 Latvijas 
Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 22.05 Jaunā gvarde
23.40 Uzvaras maršali
1.25 Varenais karš
2.15 Mf. Labi draugi
4.00 Nevar būt!
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Afromaskavietis
6.50, 12.45 Multfilmas
7.09 Laika prognoze
7.10 Zaldāti
8.05 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.20 Ekstrasensu cīņas

13.10 Leģendas PSRS
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
20.50 Kara noslēpums 
22.50 Dokumentālais projekts
23.50 Kā vajag
0.40 Maskava. Diena un nakts

RTR
7.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Ziņas
11.35, 14.25, 19.35 Ziņas-M
11.50, 1.35 Uzvara 
12.35 Par pašu galveno
13.30, 14.40, 17.10 17 pavasa-
ra mirkļi
18.15 Tiešais ēteris
20.50 Iznīcinātāji. Pēdējā kauja
22.50 Dzīve un liktenis 
2.20 Izlidošana kavējas
3.35 Mf. Vakar beidzās karš 

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.30 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Karš un mīti
15.10 Uzvaras maršali
16.20 Hatiņa. Noslēpumainā 
treģēdija
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Vajag tikt skaidrībā
21.30 Jaunā gvarde

23.30 Varenais karš

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
0.05 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 23.20 Zona X
9.10 Pēdas
10.50, 19.55 Militārā izlūkoša-
na. Rietumu fronte
11.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
12.10, 15.25 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Maša likumā!
15.15 Reģionālās ziņas
16.10 Baltkrievijas Laiks
17.15 Hokejs
19.35, 23.40 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.35 Speciālā reportāža
21.55 Svinīgā sanāksme un 
svētku koncerts 
0.20 Sports
0.35 Atbrīvošana

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05 Iznīcinātāji
10.55 Partizāni
11.25 Mf. Blokāde
14.35 Baltkrievu virtuve
15.10 Ikri
15.40, 18.55 Interni
17.55 Virtuozi
20.30 Gribu nokļūt televīzijā!
21.00 Cilvēka ķermenis
21.35 Sportloto 6 no 49, KENO
22.05 Futbols 
0.05 Hokejs

Ir iemesls!

Kafija ar pienu
9.05 Atbrīvotāji
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Izmeklēšanas noslē-
pumi 12.00, 13.20 Zvērināto 
tiesa
14.30 Viss būs labi!
15.30 Ārkārtējs notikums
16.25 Pirmais ātrums
17.05 Mf. Pasauļu kari 18.00 
Runājam un rādām
20.00 Svētku koncerts 
21.20 Mf. Veterāns
1.05 Kauja par Krimu
2.25 Mf. Svešie spārni

PBK
5.55, 1.05 Euronews
6.25, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00 
Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.20, 12.40 Atbrīvošana
13.15, 15.20 Tālu no kara
15.50, 2.35 Moderns spriedums
17.50, 18.05, 3.40 Varenais karš
18.00, 20.40 Latvijas Laiks
19.00 Gaidi mani
20.00 Laiks
21.10 Brīnumu lauks
22.20 Šodien vakarā
0.05 Uzvaras maršali
1.35 1inCity
5.15 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.30 Afromaskavietis
6.55, 12.55 Multfilmas
7.09 Laika prognoze
7.10 Zaldāti
8.10, 12.35, 23.50 Skatīties 
visiem!
9.00, 18.35 Saviesīgas vaka-
riņas
10.20 Leģendas PSRS
13.15 Varenie noslēpumi 
Apokalipseа
16.30 Čigānu maģija
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.50 Dīvaina lieta
22.55 Slepenās teritorijas

RTR
7.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Ziņas
11.35, 14.25 Ziņas-M
11.50, 5.55 Berlīnes vētra. 
Galvā zvēri
12.40 Par pašu galveno
13.30, 14.40, 17.10 17 pava-
sara mirkļi
18.15, 4.20 Torpēdnesēji
20.45 Iznīcinātāji. Pēdējā kauja

22.45 Krievija un Ķīna. Eirāzijas 
sirds
23.30 Bataljoni pieprasa uguni

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.20 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Karš un mīti
15.00 Uzvaras maršali
16.20 Mf. Ģenerāļa Šubņikova 
korpuss
18.20 Gaidi mani Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Par dzimteni, par mīles-
tību, par varoņdarbu
22.50 Šodien vakarā
0.20 Varenais karš

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
0.40 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.30 Zona X
9.10, 21.55 Pēdas
10.50, 19.55 Militārā izlūkoša-
na. Rietumu fronte
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
12.10 Ģimenes melodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Maša likumā!
15.15 Reģionālās ziņas
15.25 Nezināmā Baltkrievija
16.05 Baltkrievijas Laiks
17.15 Hokejs
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
23.40 Radu būšana
0.55 Sports
1.10 Atbrīvošana 

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 0.10 Iznīcinātāji
10.55 Partizāni
11.30 Mf. Blokāde
12.50 Mf. Zvaigzne
14.35 Tūrists
15.20 Kapeika kapeikā
16.00 Interni
17.40 Gribu nokļūt televīzijā!!
17.55 Virtuozi
18.55 Karsts ūdens
19.15 Mf. Pārvadātājs
21.00 Cilvēka ķermenis
21.35 Sportloto 5 no 36, KENO
21.40 Mf. Pārvadātājs 2
23.20 Reportieris
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Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete Viļuma

Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838
27068443, pati te@inbox.lv

26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Reklāma un sludinājumi

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

•  Plaša granīta materiālu 
izvēle

•  Pieminekļu izgatavošanas 
formu daudzveidība
Krāslava, Jaunā iela 13, tālr. 

25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 

28686822.

Virszemes televīzija - de-
koderu uzstādīšana; satelīt-
televīzija - uzstādīšana, re-
monts. Tālr. 26344829

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.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA „LAUKU MIESNIEKS” 
Iepērk mājlopus. Augstas 

cenas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

IEPĒRK

PĀRDOD PĒRK

SIA “SENLEJAS” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491.
liellopus, teļus, aitas. T. 22456110.

DAŽĀDI

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

Piektdien, 8. 
maijā, pārdoša-
nā būs jaunas 
dažādu krā-
su vistiņas 4-5 

mēn., gaiļi un dējīgu šķirņu 
dējējvistas “Hailand” (12 - 14 
mēn.). Pēc pasūtījuma dien-
nakts un paaugušies cāļi, 
broileri, balti un raibi pīlē-
ni, zoslēni. Tālrunis pasūtī-
jumiem: 29142247, šoferis: 
29158908.

Aglona - 7.45, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Kombuļi 
- 8.40, Izvalta - 9.00, Borovka 
- 9.15, Kaplava - 9.45, 
Varnaviči - 10.00, Krāslava 
(Ostas ielā) - 10.30, Skaista 
- 11.10, Veterovka - 11.25, 
St. Skaista - 11.40, Kalnieši 
- 11.50, Piedruja - 12.05, 
Vaivodi - 12.20, Indra - 12.30, 
Skuki - 12.50, Robežnieki - 
13.00, Asūne - 13.15, Dagda 
- 13.35, Ezernieki - 14.00, 
Andzeļi - 14.20, Andrupene 
- 14.35, Mariampole - 14.45, 
Jaunokra - 15.00, Priežmale 
- 15.15.

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrādā-
šanas pakalpojumi. Mežizstrā-
des pakalpojumi, meža izve-
dēja, forvardera pakalpojumi. 

Pārdodam malku (3 m). T. 
26677812

PVC logi un durvis.
- Mēbeles, virtuves pēc pasū-
tījuma.
- Pontonu laipu izgatavošana.

Daugavpils iela 8,  Dagda.
www.ligaisi.lv 

Tālr. 28348751, 29135092

 2015. gada 16. maijā 
plkst. 12.00

Robežnieku pagastā notiks 
rikšotāju sacensības.

Laipni aicināti!

 Iepērk vīngliemežus! Visa 
novada teritorijā. izbraucam uz 
dzīvesvietu. Tālr. 25286017.

Iepērk vīngliemežus!
Katru dienu: Izvalta - 10.00, 
Šķeltova - 10.30, Kombuļi 
- 12.00, Varnaviči - 14.00, 
Kaplava - 14.30, Krāslava - 
no 14.00 līdz 20.00 (bijušajā 
mežsaimniecībā “Baltiņi”). 
Izbraucam uz dzīvesvietu. 
Augstas cenas. Tālr. 26840027

LAIKA ZIŅAS
Ot             05.05. Tr              06.05. Ce             07.05. Pk                08.05.

+ 9 ...  + 14 + 9 ...  + 13 + 4 ...  + 16 + 5 ... + 18

ZR              4 m/s  ZR              4 m/s  ZR            1 m/s D                1 m/s

Pazīstamas un svešas se-
jas, ko apvieno mīlestība pret 
tautas mākslu, pret senām un 
mūsdienu dziesmām, kas skan 
latgaliešu, latviešu, krievu un 
baltkrievu valodās.

Ar plašu vērienu pasāku-
mu atklāja organizatori - Dag-
das folkloras ansamblis “Olū-
teņi”. Kolektīvu uzstāšanās 
secība tika noteikta izlozē ar 
makšķernieku un zelta zivtiņu 
palīdzību. Pirmie uzstājās Ag-
lonas kultūras centra jauktais 
vokālais ansamblis, radot zālē 
lirisku noskaņu. Ūdrīšu pagasta 
“Rudzutaka” pievienoja senās 
latgaļu dziesmas. Kad uz skatu-
ves kāpa Andrupenes pagasta 
“Sovvaļnīki”, viesi nenoturējās 
un laidās dejā…

Uz svētku galdiem rotājās 
šiltītes ar kolektīvu nosauku-
miem, kas bija atbraukuši no 

tuvām un tālām vietām: Asūnes, 
Šķaunes, Konstantinovas, Ezer-
niekiem, Mākoņkalna, Pušas, 
Bērziņiem, Andzeļiem… Dagdu 
pārstāvēja pat četri ansambļi!

Centās visi - dziedātāji, mu-
zikanti, aktieri un gvelži. Svētku 
pasākums ilga vairāk nekā trīs 
stundas. Simpātiju balvu ieguva 
Latgales folkloras vācēji un gla-
bātāji no Mākoņkalna. 

Neiztika arī bez nacionālo 
našķu baudīšanas. Paldies Intai 
Viļumai un viņas palīdzēm no 
folkloras kopas “Olūteņi”.

Pēc divu simtu viesu atzi-
ņām, tas bija ne tikai lielākais 
salidojums, bet arī jautrākais. 
Arī pavasaris darīja savu - pir-
mā Agloniešu dziesma un pē-
dējā asūniešu dziesma bija par 
mīlestību, kam padevīgi visi ve-
cumi.

Aleksejs GONČAROVS

II Auni kojas, laksteigola!

Izloze makšķernieku stilā.

“Sovvaļnīki” - vienmēr labā noskaņojumā.

Neliels ieskats Aglonas dziesmotajā priekšnesumā

Netradicionālās parapsi-
holoģijas, tautas un netradi-
cionālās medicīnas maģistre 
Gaļina Vitkovska (Baisaito-
va)  palīdz asteohondrozes, 
bronhīta, miomas, vīriešu 
problēmu, ādas slimību, baiļu 
ārstēšanā, noņem negatīvo 
enerģiju, attîīra dzīvokļus, mā-
jas, dzīvnieku turēšanas telpas 
no negācijām, nosaka likteni.

Pieņemšana katru pirmdienu 
Dagdas TN .

Tālruņi pierakstam 
29992892, 26743499.

Rokam dīķus, tīrām melio-
rācijas grāvjus ar hidraulisko 
ekskavatoru “Komatsu”. 

Tālr. 28778770, 26338822

SIA ‘’ Sinda & VR ‘’
pērk cirsmu atliekas, zarus, 
malku šķeldošanai Latgales 
reģionā. Tīram apaugumus, 
vēlams sākot no 10 ha un 
vairāk. Novērtējam apaugumu 
un izskatām iespēju par 
samaksu. Tālr. 20241664

laivas piekabi “RESPO”. Reģis-
trēta CSDD. Tālr. 22360638;
divus traktora arklus, grābekli sie-
na saraušanai. Tālr. 26127552; 
jaunus aku riņķus; lietotas priedes 
durvis. Piegāde. Tālr. 28305991;
apaļās krāsns apvalku. Tālr. 
28879424; 
oriģinālos lietos alumīnija dis-
kus R15x195x65 (4 skrūves), 
R16x215x55 (5 skrūves). Tālr. 
20306885;
piena separatoru, dārza mēbeles 
(galds, šūpoles, lapene, šūpuļ-
tīkls utt.), akas jumtiņu ar vin-
du, 9 m3 ģipša - cementa bloku 
(600x500x100), lēti. T. 26511244;
āzi un kazu ar kazlēniem. Tālr. 
26081328; 
teli (melnraiba, atnesīsies maijā). 
Tālr. 20204351;
grūsnu teli. Tālr. 29766910; 
pārtikas, sēklas kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 27131681;
kartupeļus. Kartupeļu stādāmo 
iekārtu. Tālr. 29485162; 
graudus, miltus, kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 29134527;
malku. Tālr. 29189194;
kravu malkas. Tālr. 29502036;
svaigi zāģētu malku klučos 
(ābele). Netālu no Krāslavas. 
Pašizvešana. Tālr. 26526329; 
malku. Tālr. 22317110.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. Tālr. 
29131196, woodholding@inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
investori Latgalē - zemi ar mežu, 
lauksaimniecības zemi sākot 
ar 5 ha (var bez ZG), kā arī 
lietaskoku. Tālr. 29888098;
mežus ar zemi, cirsmas, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688; 
SIA “Zelve” pērk cirsmas, zemes 
īpašumus ar mežu. Sniedz meža 
izstrādes pakalpojumus. Korekta 
attieksme. Samaksa līguma 
slēgšanas brīdī. PĀRDOD Ozolu 
stādus. Tālr. 26498249; 
Traktorus T-40, MTZ - 50, -52, 
-80, -82, JUmz, DT -74, -75, 
T-150, traktoru piekabes jebkā-
dā stāvoklī. Tālr. 26211577.

STEIDZAMI! Vēlos īrēt 1 vai 
1.5 istabu dzīvokli Krāslavā. 1. 
un 5. stāvu nepiedāvāt. Tālr. 
20479840;
Māju un dzīvokļu remonts. Tālr. 
29274130.
Dārzu kultivēšana ar frēzi. Tālr. 
29824483.
Izgatavo un uzstāda kapu sēti-
ņas un soliņus. Tālr. 22063999.
Pašizgāzēja ar manipulatoru pa-
kalpojumi. Tālr. 28305991.
IK “Lija L” sniedz transporta pa-
kalpojumus (zeme, grants, grau-
di). Līdz 25 tonnām. No 25 līdz 
35m3. Auto pacēlāja pakalpojumi 
– 18m. Pašizgāzējs ar manipula-
toru. Tālr. 29455509.
Rokam, tīram dīķus, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Piegā-
dājam smiltis, granti, skaidas, 
melnzemi. Tālr. 28601483.
Rokam dīķus. Tālr. 29295258.  

Šie svētki kļuvuši ne tikai par tradīciju, bet arī par krāš-
ņiem svētkiem Latgales kultūras dzīvē. Par pirmās sau-
lainās aprīļa svētdienas rotu kļuva galda dziesmu un 
“gvelžu” festivāls “Auni kojas, laksteigola!”. Atsaucoties 
Dagdas novada folkloras centra aicinājumam, mājīgajā 
pilsētiņā ieradās pusotrs desmits radošo kolektīvu - fol-
kloras un vokālie ansambļi. Pavasara sanākšana nevarēja 
noritēt bez brašajiem Svariņu muzikantiem Donāta Mileiko 
un Vladislava Boboviča.
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