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Šodien numurā
Jaunā fotomāksliniece
Viktorija Eksta
2.lpp

Dagda, Indra, Svariņi,
Dubrovna: tautas
diplomātijas triumfs
3. lpp

Sv. Donata svētki
Krāslavā
4. lpp

Kā arī TV programma,
sludinājumi, reklāmas un daudz
citas aktuālas un noderīgas
informācijas.
Atgādinām, ka laikrakstu
”Ezerzeme” var abonēt jebkurā pasta nodaļā, pie sava
pastnieka, internetā (abone.
pasts.lv), kā arī redakcijā
(Lāčplēša ielā 20, Krāslavā,
bez komisijas maksas)!
Izmanto iespēju abonēt
“Ezerzemi” arī
elektroniskā versijā!
E-pasts:
ezerzeme@ezerzeme.lv.
Tālr. 65681464, 65681475.

Par pasākumu lasiet nākošajā Ezerzemes numurā.

Pilsētas svētku programma
17. jūlijā

16.00 – 19.00
19.00 – 21.00
21.00 – 01.00
22.00 – 24.00

Latvijas spēkavīru čempionāts
Karaoke brīvais mikrofons
Jauniešu koncerts un brīvdabas diskotēka
Nakts ekskursija “Iepazīsti Krāslavu”

9.00

Svētku gadatirgus
Bērnu pilsētiņa
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja
ekspozīcijas un izstādes
Anatolija Zelča gleznu izstādes “Garām
ejot” atklāšana

10.00 – 12.00
10.00 – 20.00
18:00
10.00 – 12.00

18. jūlijā

Krāslavas estrādē
(Pils ielā)
Tikšanās vieta – 18.
novembra laukumā
Ostas un M. Tirgus ielās
Grāfu Plāteru ielā
Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejā ( Pils
iela 8)

Krāslavas velotūre

Reģistrācija no plkst.
9.00 starta vietā, 18.
Velotūre nav riteņbraukšanas ātrum - sacensības. novembra laukumā.

Tas ir piedzīvojumu brauciens visiem, kuri mīl
Krāslavu, burvīgas meža ainavas un nesteidzīgas Apbalvošana –
sajūtas, ko var iegūt, braucot gar Daugavas krastu plkst.12.00 Rīgas
ar velosipēdu! Būsim kopā – gan lieli, gan mazi! ielā 159
Galvenā balva: KTM VELOSIPĒDS!
Balvas izlozē piedalīsies visi reģistrētie un
ﬁnišējušie dalībnieki.
12.00 – 18.00
14.00 – 18.00
16.00 – 21.00

Autokrosa sacensības Krāslavas trasē

Pils ielā (blakus
estrādei)
Ghetto Games: basketbols, atrakcija “Jump Stāvlaukumā pie
and ﬂy”
veikala „Beta”
(Aronsona ielā 7)
Krāslava fotogrāﬁjās, teikās, Krāslavas
Grāfu Plāteru pils
mākslinieku gleznās
kompleksā, Amatu
mājā (Pils iela 10)

Kulinārā mantojuma festivāls

16.00 – 21.00

Grāfu Plāteru pils
kompleksā (Pils iela
• Latgales kulinārā mantojuma ēdienu degustācija un iegāde. Lauku labumi un amatnieku 2 – 8)
izstrādājumi.
• Latgaliešu rotaļas un spēles bērniem. Izjādes ar
zirgiem.
• Konkursi veiklākajiem saimniekiem un saimniecēm.

21.00

Svētku lielkoncerts ar Andra Ērgļa, Ievas
Krāslavas estrādē
Kerēvicas un Igo piedalīšanos
(Pils ielā)
Salūts. Zaļumballe kopā ar grupu “Juris un Jānis”

Velotūres nolikums – www.kraslava.lv

Velotūres dalībnieku apbalvošanā plkst.12.00 (Rīgas ielā 159), Ghetto Games
basketbolā no plkst.14.00 – 15.00 (pie veikala „Beta”) un Kulinārā mantojuma
festivāla atklāšanā piedalīsies Valsts prezidents Raimonds VĒJONIS.

Alekseja GONČAROVA foto
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Spridzinātājs pašnāvnieks pie armijas bāzes
Afganistānā nogalina
18 civiliedzīvotājus
Afganistānas austrumos Hostas
provincē pie armijas bāzes svētdienas vakarā uzspridzinājās terorists
pašnāvnieks, nogalinot vismaz 18
civiliedzīvotājus un ievainojot vēl
sešus, paziņoja varas iestādes. Terorakts notika laikā, kad iedzīvotāji
steidzās mājup uz nakts maltīti “iftar”
musulmaņu gavēņa mēneša ramadāna laikā. Atbildību par teroraktu vēl
neviens nav uzņēmies, bet aizdomās
tiek turēts islāmistu grupējums “Taleban”, kas bieži uzbrucis Afganistānas
un ārvalstu bruņoto spēku karavīriem
un aprīļa beigās sāka ikgadējo pavasara un vasaras ofensīvu.

Krievijā gājuši bojā 18
karavīri
Krievijā, Omskas apgabalā, svētdien sagruva armijas kazarmu ēka.
Katastrofā gāja bojā vismaz 18 karavīri un vēl 11 karavīru liktenis nav zināms. Četrstāvu kazarmu ēkas pārsegumi vienā no ēkas sekcijām sagruva
Krievijas Kara desanta spēku mācību
centrā, kas atrodas Omskas apgabala
Svetlojes apdzīvotajā vietā. Traģēdijas brīdī kazarmā bija 337 karavīri.

Pasaulē
700 miljoniem pasaules iedzīvotāju izdevies
izkļūt no nabadzības
Jaunā gadsimta pirmās desmitgades laikā gandrīz 700 miljoniem cilvēku ir izdevies izkļūt no galējas nabadzības. Tiesa gan, lielākā
daļa no šiem iedzīvotājiem aizvien
saņem ļoti zemus ienākumus. Līdz
2011. gadam 15 % no kopējā pasaules iedzīvotāju skaita iztika ar
mazāk nekā 2 dolāriem dienā, kas ir
zem nabadzības sliekšņa, salīdzinot
ar 29 % gadsimta sākumā. Tomēr
šajā skaitā ir tie, kuru iztikas līdzekļi
ir 2 līdz 10 dolāri dienā. Šajā līmenī
ietilpst aptuveni 56 % pasaules iedzīvotāju, salīdzinot ar 50 % 2001.
gadā.
Vidēju un nedaudz augstāku
kā vidēju ienākumu saņēmēju (1050 dolāri dienā) īpatsvars pieauga
no 14 % līdz 22 %, kas liecina, ka
bremzējas tendence nostiprināt
stabilu vidējo klasi.
Visstraujāk no nabadzības izdevies izkļūt daļai iedzīvotāju Ķīnā,
Dienvidamerikā un Austrumeiropā, liecina pētījums. Šajā laikā vidējā klase strauji pieauga Indijā,
Dienvidaustrumāzijā un Centrālajā
Amerikā.

Projektu aktualitātes
Latgales
skolu
atbalsta
fonds “Veronika” sadarbībā
ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru ir sagatavojis jaunākās ziņas Latgales reģiona
nevalstiskām organizācijām
par iespējām piesaistīt finansējumu savām darbībām un
saņem cita veida atbalstu.
NVO var pieteikties
ziedotāju atbalstam ar
Ziedot.lv starpniecību
Labdarības organizācijā Ziedot.
lv lūgt palīdzību var ikviens Latvijas
iedzīvotājs vai labdarības organizācija, ja vajadzība ir neatliekama un
palīdzības lūdzējs nespēj šo situāciju
atrisināt pašu vai ģimenes līdzekļiem.
Ziedot.lv palīdz tajās jomās, kuras nav tiešā valsts vai pašvaldības
atbildībā un/vai nav pieejams budžeta finansējums:
1. Ārstniecības palīdzība bērniem līdz 18 gadu vecumam
2. Ārstniecības palīdzība pieaugušajiem
3. Sociālā un ārkārtas palīdzība
ģimenēm
4. Biedrību un nodibinājumu
labdarības projekti
Detalizēta informācija ir fonda “Ziedot.lv” mājas lapā: https://
www.ziedot.lv/pieteikt-palidzibu.

Biedrībām un nodibinājumiem pieejams atbalsts ar
lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošanai
Lauku atbalsta dienests izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanu aktivitātē “Ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošana”.
12.kārtas projektu iesniegumu
pieņemšana notiks no 2015. gada
15. jūlija līdz 2015. gada 14. augustam ar kopējo publisko finansējumu
200 000,00 EUR apmērā.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2015. gada 1. novembris.
Pasākuma mērķis ir veicināt
nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot
lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos
pakalpojumus un infrastruktūru, kā
arī ar mārketinga kampaņu palīdzību
veicināt lauku attīstību, lauksaimniecības un lauku tūrisma nozares
sadarbību, attīstot un popularizējot
lauku tūrismu lauku vidē.
Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.
Aktivitāte tiek īstenota ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
un Lauku attīstības programmas

2007.-2013. (LAP) pasākuma “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” atbalstu.
Detalizētāka informācija ir Lauku
atbalsta dienesta mājas lapā: http://lad.
gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/313-turisma-aktivitasu-veicinasana-87

Jauniešu NVO un jauniešu neformālās grupas
līdz š. g. 1. oktobrim var
iesniegt projektus “ERASMUS+” programmā
Iespējamie projektu veidi:
• jauniešu apmaiņas (13 – 30 gadi);
• Eiropas Brīvprātīgais darbs (17 –
30 gadi);
• jaunatnes darbinieku mobilitāte
(projekta dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma);
• stratēģiskās partnerības projekti
(projekta dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma);
• ziņas ir sagatavotas ar Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu;
• strukturētais dialogs: jauniešu un
jaunatnes politikas veidotāju tikšanās (projekta dalībniekiem nav
vecuma ierobežojuma).
Detalizēta informācija ir Jaunatnes
Starptautisko programmu aģentūras
mājaslapā: http://jaunatne.gov.lv/lv/
erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu.

Fotogrāfu aprindās ienāk jauna māksliniece - Viktorija Eksta

Viktorija Eksta ir augusi Grāveru pagastā un Krāslavā. Pēc
Krāslavas ģimnāzijas absolvēšanas viņa devās uz Rīgu.
Viktorija nupat ir absolvējusi
Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot maģistra grādu programmā
“Vizuālā komunikācija” un paralēli
studē fotogrāfiju maģistrantūrā fotogrāfijas privātskolā Spānijā.
Jaunā māksliniece strādā par
pedagogu, māca fotografēt dažādām vecuma grupām, vada darbnīcas, kas saistītas ar pašportretu.
Viņa sadarbojas ar Starptautisko
fotogrāfijas vasaras skolu Kuldīgā
un citām nevalstiskām organizācijām.
Viktorijas vārds plašākai sabiedrības daļai kļuva zināms pēc
viņas pašportretu personālizstādes “Dievs Daba Darbs” izstādīšanas kultūras pilī Ziemeļblāzma
un žurnāla “Foto kvartāls” portfolio
balvas iegūšanas.
Aicināju Viktoriju Ekstu uz īsu
sarunu.
Tā kā Vika bieži atrodas ārzemēs, kur pilnveido sevi, jautāju:
— Vai tu savu nākotni saisti ar Latviju vai tomēr ar ārzemēm?
—Tad jau redzēs. Es labprāt
dzīvotu Latvijā, ja es te varētu nopelnīt pietiekami naudas. Bet nau-

da ir viena lieta, otra - iespēja strādāt fotogrāfijā un mākslā, darīt to,
kas tev liekas būtisks un svarīgs.
—Vairāk iespēju attīstīties
mākslā ir Latvijā vai ārzemēs?
— Tēmas saviem darbiem es
smeļos šeit. Ja strādā dokumentālā foto virzienā vai savā mākslā
analizē dzīvi, tev ir jāsaprot kultūra, par kuru tu stāsti. Bet no otras
puses, dažkārt, lai pabeigtu darbu
tādā kvalitātē, kādā tu gribi, un
arī lai to novērtētu, ir labi sadarboties ar ārzemēm, jo šeit tev ne
vienmēr pateiks to pašu labāko.
Tāpēc ir labi būt gan šeit, gan tur.
Ārzemēs ir daudz labu tehnisku
speciālistu, tur var apgūt jaunus
darba paņēmienus. Pie mums nav
tādas īstas augstākās izglītības
fotogrāfijas jomā.
— Cik gadus tu fotografē?
— Pat nezinu… Nopietnāk
ar to sāku nodarboties, mācoties
Latvijas Kultūras akadēmijā, kursu
vadīja fotogrāfs Andrejs Grants,
gāju arī uz laboratoriju, kur attīstīju bildes utt.
— Kā tu vispār vērtē šībrīža
situāciju Latvijas fotomākslā,
to, kas tiek parādīts Latvijas fotoizstādēs?
— Mums ir ļoti dažādas fotoizstādes. Ir labākas, ir sliktākas. Arī cilvēku izglītības līmenis

ir dažāds, izpratne par to, kas ir
māksla, katram ir sava. Es negribu izteikties… Esmu sapratusi, ka
es vēlos darīt savu darbu, pārāk
neiesaistoties diskusijās, kas notiek presē vai fotokvartāls.lv. kur
cilvēki mēdz komentēt. Es gribu
darīt to, ko varu izdarīt pēc iespējas labāk.
Mūsdienās fotoaparāts ir
katram, un ir tādas lietas, ko bildē katrs - saulrieti, skaistas meitenes un kaķīši, arī skaisti zirgi,
makro puķes. Man tas viss izraisa ne pārāk patīkamas emocijas,
jo tā ir banalitāte. Ja tu gribi šajā
banalitātē sasniegt līmeni, tad tev
ir jāatrod kaut kāds jauns veids,
kā skatīties uz šiem kaķīšiem un
puķītēm.
— Izstāde “Dievs Daba
Darbs” ir tava pirmā personālizstāde?
— Man ir bijušas arī citas,
mazākas izstādes. Pirms tam sadarbojos ar gleznotāju Raimondu
Līcīti, mums bija kopīga izstāde
Laikmetīgās Mākslas Centra galerijā, kurā attēlojām mūsu dialogu
gleznās un fotogrāfijās. Vēl bija
neliela portretu izstāde Zviedrijā.
Bet tomēr “Dievs Daba Darbs” pagaidām ir tāds pabeigtākais darbs
un man pašai svarīgākais.
— Kāpēc svarīgākais?

— Es tajā ieguldīju daudz laika un enerģijas. Man svarīgs arī
vēstījums, ko gribēju nodot ar šo
darbu.
— Kā tu nonāci līdz idejai
par pašportretu?
— Es piedalījos vienā darbnīcā, kur mēs nodarbojāmies ar
pašportretu un autobiogrāfisku
fotogrāfiju, arī agrāk es to biju pati
darījusi. Kad es atradu to māju,
man gribējās uzņemt pašportretus
ar tur atrastajām drēbēm, jo man
ļoti patika skapis ar drēbēm, kas
tur saglabājies. Mums ir daudz
pamestu māju, bet tajās vienmēr
viss ir izpostīts, izzagts. Bet šajā
mājā viss bija saglabājies.
— Vai tu varētu atklāt, kur
atrodas šī māja? Vismaz, kurā
novadā?
— Nē! Es nevaru to atklāt,
jo tur ir dzīvojuši cilvēki, kuriem ir
bijusi sava privātā dzīve. Savam
projektam es izmantoju viņu mantas, taču es negribētu, lai viņu privātums no tā cieš.
— Vai līdz šim projektam
tev bija saikne ar šo māju?
— Nē, tā ir pilnīgi nejauši atrasta. Tā nebija izzagta, tas bija
brīnums. Tīri fiziski ar šo māju
man nebija saiknes, bet, kad es
sāku pētīt, kas tur atrodas… daudzas lietas es atpazinu no savas
bērnības, no vecmammas mājām
un citiem cilvēkiem, ko biju apmeklējusi, tādējādi varēja rasties
dialogs starp mani un māju.
— Vai tu varētu izstāstīt izstādes vēstījumu tiem, kuri varbūt to nav līdz galam izpratuši?
— Ja tu vizuālo mākslu pārvērt vārdos, tad tai zūd jēga, jo tu
gribi kaut ko parādīt nevis pēc tam
to vēl pārstāstīt. Mana izstāde ir

par zudušā laika meklējumiem,
par pamestību un vientulību, kas
mums nav neizplatīta situācija, ja
palūkojamies sev apkārt un redzam, kas notiek - migrācija, tukšums mūsu reģionos.
— Informācija par Tavu
personālizstādi plaši izskanēja
masu medijos…
— Nu, tā ir sanācis. Laikam
tur kaut kas ir.. Vai man izdosies
izdarīt vēl kaut ko tikpat ievērojamu, to es nevaru pateikt. Viens ir
atrast ideju, bet otrs – veidu, kā to
pasniegt.
— Vai ir cerība, ka Tavu izstādi varēsim redzēt arī Krāslavā?
— Es vēl nezinu, bet kaut kur
Latgalē tā noteikti būs skatāma.
Iespējams, to izstādīšu Grāveru
bibliotēkā, jo pati esmu no turienes. Ja būs Krāslavā, tad ne ātrāk
kā ziemā, jo man šie darbi tagad
būs jāpārved uz Slovākiju, Ķīnu,
tie tiks rādīti arī vienā festivālā
Vācijā.
— Kādi ir tavi nākotnes plāni?
— Sākumā gribu tikt galā ar
šo darbu. Šo projektu es vēlētos
izdot grāmatas formā. Izstāde
“Dievs Daba Darbs” tapa divus
gadus. Es sevi piespiedu no
daudz kā atteikties, lai šo vienu
projektu novestu līdz galam kvalitatīvi. Esmu skeptiska pret māksliniekiem, kuri ražo ļoti daudz - nevienam nav vajadzīgs pusgatavs
produkts, jo cilvēkiem tāpat jāsaskaras ar pārlieku lielu daudzumu
informācijas. Ja kaut ko piedāvā, tad labāk lai tas ir kvalitatīvs
darbs.
Inga PUDNIKA
Foto no Viktorijas Ekstas arhīva

3

2015. gada 14. jūlijs

Dagda, Indra, Svariņi, Dubrovna: tautas diplomātijas triumfs
Pēdējo gadu laikā ir vērojams senioru pašdarbības uzplaukums, un
tā nav nejaušība, bet gan Latvijas
realitātes atspoguļojums, kura nav
nemaz tik rožaina. Pirms divdesmit
pieciem gadiem dzimstības līmenis
(virs 40000 jaundzimušo) divkārt pārsniedza tagadējo, turpretī mūsdienu
Latgalē tiek slēgtas skolas, bet darba
migrantu straume, kas plūst uz ārzemēm, nesamazinās, līdz ar to rodas
jautājums par valsts pārvaldes modeļa efektivitāti visos līmeņos.

Daudznacionālajā valstī
mēs sapņojām dzīvot labklājībā, mierā un saticībā, taču
šī sapņa īstenošana ļoti ievilkusies.
Šajā nemierīgajā laikā vēl
vērtīgāks ir patiess patriotisms,
ko mēs vērojam Zilo ezeru
zemes kultūras dzīvē. Pirms
diviem gadiem radās senioru
ansamblis „Labvakar”. Radošā kolektīva dibināšana Rožu
stacijā ir cieši saistīta ar deju
skolotājas Ilonas Kangizeres
vārdu. Panākumu noslēpuma
pamatā – skatuviskā ekskluzivitāte. Atšķirībā no pārējiem
pensionāru ansambļiem, kuri
akcentē savu eiropeiskumu,
Indras pārstāvji nolēma izmantot senlaiku tradīcijas un
sirsnīgas melodijas. Un notika
tas, kam arī bija jānotiek: Indras TN senioru ansamblis saņēma ielūgumu no Dubrovnas
pilsētas, kas atrodas netālu no
Oršas un kur notika XXII Starptautiskais mūzikas
un deju festivāls
„Dņepras balsis”.
Tajā piedalījās 22
kolektīvi no Baltkrievijas, Krievijas,
Ukrainas, Polijas,
Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas. Mūsu
valsti
pārstāvēja
divas delegācijas:
„Labvakar” no Indras, kā arī Latvijā
plaši
pazīstama
Andrupenes
folkloras kopa „Sovvaļnīki” un stilizēto
latviešu deju grupa
no Svariņiem „Zeltenes”. Piedāvājam
mūsu lasītājiem iespēju iepazīties ar
Ilonas Kangizeres
iespaidiem, jo viņa
labprāt
pieņēma
piedāvājumu
apmeklēt
„Ezerzemes” redakciju.
Emocijas pārpildīja manu sarun- Jauniešu
biedri: pirmās ār- mēs.
zemju viesizrādes norisinājās
veiksmīgi! Krāslavas novada
pārstāvji - divdesmit festivāla
dalībnieki: astoņpadsmit de-

jotāji, Jāzeps Dobkevičs un
Anžela Kuzminska, Indras TN
vadītāja. Ceļš uz Baltkrieviju
nav tuvs: izbrauca sešos no
rīta, bet pusdienlaikā jau ieradās Dubrovnā un iesaistījās
starptautiskā festivāla krāsainajā virpulī. Pirmais aizkustinošais moments – viesmīlības
simbolu pasniegšana. Mēs
uzdāvinājām delegācijai no
Tatarstānas slaveno Krās- lavas kliņģeri un saņēmām no
viņiem maizes klaipu. Pēc tam
pilsētas centrālajā laukumā sākās koncerts, kurā „Labvakar”
piedzīvoja aplausu vētru pēc
savas dejas „Tustep” izpildīšanas. Tas bija likumsakarīgi,
jo mūzika, kas pavadīja deju,
ir populārās baltkrievu dziesmas „Babka Ļubka” variācija.
Vēsturiskās kultūru krustceles
radīja daudz līdzīgu melodiju
dažādās valstīs, un nav brīnums, ka arī Paņevežas delegācijas pārstāvji paziņoja, ka

Ansamblis „Labvakar” baltkrievu zemē.

apmeklējums, tur operācijas
„Bagrations” gaitā, atbrīvojot
Baltkrieviju no fašistu okupantiem, krituši 40000 padomju
karavīru. Piemiņas mītiņš bija
tik emocionāls, ka asaras nevarēja savaldīt pat vīrieši...
Pēc tam mūsējie apmeklēja muzikālā ansambļa „Kriņica”
koncertu, šis kolektīvs uzstājās
arī Krāslavā. Vēlāk mēs nolikām ziedus un aizdedzinājām
svecītes pie pieminekļa Dubrovnas atbrīvotājiem. Bet vakarā visi starptautiskā festivāla
dalībnieki devās uz koncertiem
lauku klubos. Indras kolektīvs
kopā ar baltkrievu estrādes
duetu uzstājās Čirinas ciema
kultūras namā. Mūsu sešus
deju priekšnesumus
skatītāji uzņēma „uz
bis”. Zāle dziedāja līdzi, dzirdot dziesmas
„Korobuška” vārdus,
un silti sagaidīja
deju
„Padespaņ”.
Deja „Aleksandras
valsis” tika izpildīta
aplausu pavadījumā, jo par pamatu
tika izmantota ļoti
pazīstama melodija – „Krutitsa, vertitsa šar goluboj”...
Neviens negaidīja
no dejotājiem tādu
skatuvisku harmoniju un līdzsvarotību.
Komplimenti, ovācijas, ziedi, suvenīri...
Bet pēc koncerta
- mielasts ar lauku
desām,
baltkrievu
kristāldzidro degvīnu un aromātiskiem
gurķīšiem. Un pats
galvenais - viss bija
no sirds.
kolektīva „Zeltenes” pirmā uzstāšanās ārzeOtrās festivāla
dienas sākumā notitā ir lietuviešu mūzika! Indras ka dievkalpojums jaunajā bazdebija baltkrievu zemē notika nīcā, kas ir uzbūvēta Dubrovnā
uz „urrā”. Turpinājumā - me- par iedzīvotāju ziedojumiem.
moriālā kompleksa Rileņkā Dienas vidū simtiem pašdarbī-

„Sovvaļnīki”-- Latgales vizītkarte.

Glāzīte ceļakājai.

bas kolektīvu piedalījās gājienā
pa pilsētas ielām un atnāca uz
Dņepras krastu, kur tradicionāli
tiek organizēts galā koncerts.
Un pēkšņi noskaidrojās, ka lielajā festivāla programmā „Labvakar” bija vienīgais dejojošo
senioru ansamblis! Deja „Sestdiena” kļuva par Baltijas elegances paraugu, bet balvu pasniegšanas brīdī skanēja vārdi
par to, ka, redzot tādu jauneklīgu dedzību, ir grūti noticēt tam,
ka dejo seniori. Bija saņemts
arī visdārgākais apbalvojums
- aicinājums uz festivālu 2016.
gadā!
Pasākuma noslēgumā notika brīnums: ansambļa dalībniece Jeļena Andrejeva satikās
ar mazbērniem un mazmazbērniem, kuri dzīvo Baltkrievijā
un kuri speciāli atbrauca, lai
paskatītos uz savu dejojošo
vecmāmiņu. „Tu neesi veca!”
skaļi kliedza divas mazmeitas
un trīs mazmazmeitas. „Mēs ar
tevi lepojamies!”
Pozitīvas emocijas turpināja sasildīt ansambļa „Labvakar” dejojošo dāmu un kavalieru dvēseles. Piemiņas balva
„Dņepras lakstīgala” kļuva par
dārgu eksponātu kolektīva arhīvā.
Protams, es neesmu palaidis garām iespēju parunāt pa

telefonu arī ar Ernu Šļahotu no
Svariņiem: „2006. gadā mūsu
dejojošās dāmas jau piedalījās
Dubrovnas festivālā, tagad turpinājums jauniešu variantā.
Žanna Giceviča, Luīze Tjarve,
Justīne Babahina un Aleksandra Mazņeva godam izturēja
pirmo ārzemju eksāmenu. Meitenēm viss ļoti patika, pat negribējās aizbraukt no šīs viesmīlīgās valsts,” uzsvēra deju
grupas „Zeltenes” vadītāja.
Sens un uzticams „Ezerzemes” draugs Dainis Platacis
jau pēc pirmā lūguma parādījās uz redakcijas sliekšņa.
Folkloras kopas „Sovvaļnīki”
pārstāvis, kurš jau vairākkārt
piedalījies dažādās viesizrādēs, bija lakonisks: „Tas ir
mūsu septītais ārzemju brauciens, mūs uzņēma brīnišķīgi!
Trīs priekšnesumi, spriežot
pēc skatītāju reakcijas, pagāja visaugstākajā līmenī. Kopā
ar mums radošās saskarsmes
prieku dalīja Dagdas novada
domes pārstāvji – Sandra Viškure un Marija Mickeviča. Bija
jauki!”
Tautas daiļrade palīdz īstenot svarīgu mērķi - tautu vienotību, bet sirsnīgas kaimiņattiecības ir miera un kultūras
bagātināšanas pamats...
Aleksejs GONČAROVS

Dagdas soliste Inessa Ivanova un bundzinieces no Dubrovnas.
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Viens iesniegums domē pāraug dokumentu portfelī
jeb stāsts par to, cik viegli ir būt ziedotājam Aglonas novadā
2.daļa

Raksta sākums publicēts 7. jūlija
numurā.

Kad ziedotāja Artura Gražuļa pacietības mērs, lasot
Aglonas novada domes atrunu
vēstules, bija pilns, 2014. gada
20. augustā tika pieteikta vizīte
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Iesniegumu ar lūgumu veikt pārbaudi
Aglonas novada domē, un izvērtēt novada domes priekšsēdētājas H. Streiķes, vietnieka
O. Šatilova, izpilddirektores I.
Pogas un novada domes juristes I. Klindžānes darbu, izpildot 2014. gada 28. marta Aglonas novada domes lēmumu
A. Gražuļa bērnu krīzes centra
“Somerseta” ziedojuma lietā,
pieņēma uz to laiku strādājošais pašvaldības departamenta
direktors Aivars Draudiņš.
Ministrijai tika nosūtīti nepieciešamie materiāli ziedojuma lietā. Tika sagaidīts likumā
noteiktais laiks atbildes sniegšanai, bet atbildes no ministrijas nebija. Pēc likuma tai vajadzēja atbildēt viena mēneša
laikā no iesnieguma reģistrēšanas datuma, tas ir – līdz 20.
septembrim. Ziedotājs A. Gražulis telefoniski sazinājās ar atbildīgajām personām ministrijā
un lūdza sniegt atbildi.
Atbilde, kas bija starpziņojums, tika saņemta tikai 2. oktobrī.
Tika noprasts, ka arī šajā
valsts iestādē netiek ievēroti
Ministru kabineta noteikumi. Kā
lai iestāde atzīst pašvaldības
nolaidību, ja pati neievēro Ministru kabineta noteikumus.
Atbilde tika sagatavota tikai 29. septembrī un datēta ar
laiku: plkst. 22:52. Domāju, ka
ikviens iestādes vadītājs sa-

prot, ka šis laiks nav iestādes
oficiālais darba laiks. Atbilde
tika gatavota steidzamības kārtā, pēc atkārtotiem lūgumiem.
Starpziņojums no VARAM, kas
datēts ar 29. septembri, tika
saņemts 2. oktobrī, kurā informēts, ka ziedotāja A. Gražuļa
20. augusta iesniegums ir saņemts un “Ņemot vērā minēto,
ministrija ir pieprasījusi Aglonas
novada domei paskaidrojumu
saistībā ar iesniegumā minētajiem apstākļiem, tādējādi ministrija informēs par iesnieguma
minēto apstākļu izvērtēšanas
rezultātiem pēc iepazīšanās ar
pašvaldības paskaidrojumu.” /
VARAM- 29.09.2014. nr.17.181e/8846/.
Kamēr tika gaidīta atbilde no ministrijas, līdz ziedotājam nonāca ziņa, ka daudzās
iestādēs, kurām iepriekš tika
ziedotas mēbeles bez nodošanas – pieņemšanas aktiem,
šīs mēbeles netika uzskaitītas
iestādes inventāra sarakstos.
Tas nozīmē, ka gadījumā, ja
pašvaldība lems slēgt vēl kādu
iestādi, iepriekš dāvinātās mēbeles varēs nonākt privāto personu rokās un neviens nevarēs
pierādīt, ka tās kādreiz tur atradušās, jo nekāda juridiska pamatojuma tām atrasties tur nav.
Šāds gadījums Aglonas
novadā bija jau piedzīvots, kad
2010. gadā tika reorganizētas
divas iestādes un darbinieki telefoniski informēja ziedotāju A.
Gražuli, ka dāvinājums, iespējams, tiek vests uz privātmāju.
Ziedotājs pārbaudīja sniegtās
ziņas un novērsa ziedojuma nonākšanu privāto personu rokās.
Lai šāds gadījums neatkārtotos, A. Gražulis iesniedza
Aglonas novada domē iesniegumu, kurā lūdza apsekot visas Aglonas novada domes

iestādes un iekļaut dāvinātās
mēbeles inventāra sarakstos,
sastādot dāvinājuma līgumus.
Aglonas novada dome informēja, ka tikai vienā iestādē,
Aglonas internātvidusskolā, ir
uzrādīta ziedojuma vērtība, pārējo iestāžu vadītāji - SAC “Aglona”, Šķeltovas tautas nams,
Šķeltovas pamatskola, Aglonas
BJBLPC, “Strops”, Priežmalas
pamatskola, Aglonas vidusskola, Aglonas novada sociālais
dienests u.c. norāda, ka nekādi
dokumenti, kas apliecinātu ziedoto mantisko vērtību, nav tikuši iesniegti.
Tāpēc Aglonas novada
dome lūdza ziedotāju steidzamības kārtā iesniegt mēbeļu
izcelsmes dokumentus, lai varētu sastādīt ziedojuma – dāvinājuma līgumus.
Šis jautājums par pārējo A.
Gražuļa ziedojumu iekļaušanu
pašvaldības iestāžu inventāra
sarakstos 2014. gada nogalē
tika noslēgts ar Aglonas novada domes klusēšanu! Domājams, ka šī jautājuma sakārtošana arī būs “mēbeļu lietas”
otrās sezonas “sērijās”.
Daudziem novadā nebija
izprotama Aglonas novada domes faktiskā rīcība ziedotāja A.
Gražuļa loģiska iesnieguma izskatīšanā, kurā viņš lūdz mantiskās vērtības novirzīt audžu
ģimenēm. Kāpēc no Aglonas
novada domes bija tāda pretestība? Vai tad pats ziedotājs
uzbāzās pašvaldībai ar ziedojumiem? 2010. gadā iestādes vadītāja vērsās ar lūgumu
palīdzēt labiekārtot iestādes
telpas. Pēc tāda principa palīdzību lūdza arī citas pašvaldības iestādes, kuras A. Gražulis
uzklausīja un iespēju robežās
sniedza materiālo atbalstu.
Kāpēc iestāžu vadītāji ne-

parūpējās par ziedojumu noformēšanu kā to paredzēja tā laika
normatīvie akti un šīs mantiskās vērtības netika iekļautas
inventāra sarakstos? Ziedotājs
šo mantisko vērtību izcelsmes
dokumentus bija spējīgs gan
tad uzrādīt, kad mēbeles tika
nogādātas uz iestādēm, gan
tagad uzrādīja - pēc Aglonas
novada domes lūguma, pēc
vairākiem gadiem.
Vai tad iestāžu vadītāji neatbild par to, kas notiek viņu vadītajās iestādēs? Un iestāžu vadītājiem vajadzēja parūpēties par
to, lai dokumenti tiktu sakārtoti.
Laicīgi vajadzēja lūgt personu,
kura ziedo mantiskās vērtības,
uzrādīt šo mantisko vērtību izcelsmes dokumentus un šīs vērtības ienest inventāra sarakstos.
Pirms griezties ar sūdzībām VARAM ministrijā ziedotājs centās šo jautājumu
sakārtot Aglonas novadā, vērsās Aglonas novada domē
ar iesniegumu “Par atbildīgo
amatpersonu darba izvērtēšanu, izpildot 2014. gada 28.
marta Aglonas novada domes
lēmumu”. Tika lūgts izvērtēt
novada domes izpilddirektores
I.Pogas un atbildīgo amatpersonu darbu, izpildot 2014. gada
28. marta lēmumu - atgriezt
ziedojumu A. Gražulim, kuru
viņš nekad nav prasījis.
Iesniedzējs norādīja, ka
lēmuma izpildes gaitā ziedotājam tika izrādīta necieņa, no
Aglonas novada domes puses
tika kavēta lēmuma izpilde un
pats galvenais, ka ziedotājam ir aizdomas par atbildīgo
amatpersonu bezatbildību un
kaitniecisku attieksmi, veicot
darba pienākumus, ko radīja
pašvaldības īpašuma izsaimniekošana.
Aglonas novada pašval-

Saule, gaiss un ūdens...
Ilgi gaidītie vasaras prieki.

Alekseja GONČAROVA foto

dība atzina: “Izpildot lēmumu, novada domes atbildīgās
amatpersonas nav pārkāpušas
normatīvos aktus un ētikas normas.” /2014.gada 27. augusts,
Aglonas novada domes sēdes
protokols Nr.17/ Kādā veidā šis
fakts tika konstatēts ne ziedotājam, ne novada domes deputātiem, kuri balsoja “pret” - nebija
saprotams, jo novadā ētikas
komisija nav izveidota līdz pat
šodienai un nekāda dienesta
izmeklēšana nenotika. Šķiet, ka
izpilddirektori un citas atbaidīgās personas izvērtēja domes
juriste, kura pati sēžu laikā pārkāpa ētiskās normas, vairākkārtēji dezinformējot novada domes deputātus un, sagatavojot
lēmumprojektu, necentās rast
risinājumu, A. Gražuļa lūgumā
- ar pašvaldības palīdzību novirzīt mēbeles audžu ģimenēm.
Vislielākais paradokss šī
jautājuma izskatīšanā ir tas,
ka ziedotājs cīnās pagaidām
ne par savām mantiskām vērtībām, bet gan par Aglonas novada pašvaldības mantu, jo kamēr nav noticis pieņemšanas
- nodošanas process šīs mantiskās vērtības ir pašvaldības
īpašums. Pašvaldība ar savu
rīcību un atbildes vēstulēm apliecina, ka mantiskās vērtības,
kuras juridiski ir viņu manta,
ir labā stāvoklī un novērtētas
3 100 eiro vērtībā.
Vai tiešām Aglonas novada domē neviens nemana, ka
ar šādiem lēmumiem paši sevi
izliek apsmiekla lomā?
Ja mantiskās vērtības ir tik
labā stāvoklī, tad kāpēc 2015.
gada 26. jūnija vēstulē Aglonas
novada Sociālā dienesta vadītāja Ā. Perševica lūdz: “Lūdzam
paziņot Jums izdevīgu laiku līdz
šī gada 10. jūlijam, kad varat
ierasties Sociālajā dienestā, lai
paņemtu mēbeles. Ja šajā laikā mēbeles netiks paņemtas,
10. jūlijā pašvaldība pieaicinās
akta parakstīšanai lieciniekus.
Grāmatvedības uzskaitē tās tiks
pārceltas uz zembilanci, bet faktiskajā glabāšanā tiks pārvietotas uz palīgtelpām un tiks kārtots
jautājums par mēbeļu utilizāciju!” /Aglonas Sociālais dienests
-26.06.2015.Nr.1-10/36/
Vai Latvijā ir vēl kāds novads, kurš uzdrošināsies utilizēt mantiskās vērtības, kuras
pēc Aglonas novada domes
atzinuma ir labā stāvoklī un to
vērtība sastāda 3 100 eiro? Ir
nu gan bagāts novads!? Sociālais dienests atzīst, ka mēbeles kopš centra likvidācijas
netika lietotas, tas nozīmē,
ka nolietojums šī gada laikā
nav radies - “Sakarā ar to, ka
Jūsu dāvinātās mēbeles bija
nodotas lietošanā BSAC “Somerseta”, bet pēc tā slēgšanas
nodotas glabāšanā Sociālajam
dienestam un kopš tā laika netiek lietotas.”
Tas vairāk izskatās pēc
pierādījumu iznīcināšanas, ņemot vērā, ka ziedotājs A. Gražulis nekad domei nav prasījis
ziedojumu atpakaļ. 2014. gadā
viņš lūdza mantiskās vērtības
ar Aglonas novada domes palīdzību novirzīt audžu ģimenēm.
Aglonas novada dome
plāno utilizēt Aglonas novada
pašvaldības mantu 3 100 eiro
vērtībā, ko pati atzina ar 2014.
gada 28. marta lēmumu.
Par to, kādu atbildi ziedotājs saņēma no Vides aizsardzības un Reģionālās ministrijas, lasiet kādā no nākamajiem
laikraksta numuriem.
Elizabete VIĻUMA
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Ticības lietas
Pēc mocekļa Donata
parauga ļausim Dievam vadīt savu dzīvi!

Turpinājums. Sākums laikraksta iepriekšējā numurā.

Ļaut Dievam vadīt savu dzīvi sv.
mocekļa Donata svinību dalībniekus
aicināja Rēzeknes - Aglonas diecēzes
bīskaps Jānis Bulis, kurš katru gadu
piedalās atlaidu noslēguma dievkalpojumā. Augstāko Latgales garīgo vadītāju pirms dievkalpojuma
Krāslavas baznīcas dārzā sagaidīja
draudzes prāvests Eduards Voroņeckis, bērni, Krāslavas novada domes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks,
goda viesi - Latvijas vēstnieks pie
Svētā Krēsla Vatikānā Einārs Semanis, Polijas vēstniecības Latvijā pārstāvji Gžegožs Šopinskis un Jolanta
Visņoha, Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas eksperte
Rūta Kaminska. G. Upenieks domes
un novada iedzīvotāju vārdā pateicās Ekselencei par to, ka viņš katru gadu atrod iespēju ierasties pie
mums, lai piedalītos draudzes lielākajos svētkos un kopā lūgtos.
Savukārt bīskaps J. Bulis īsajā
atbildes uzrunā atzīmēja, ka Dievs
ir devis Krāslavai šo īpašo vietu ar
gaišo auru, kur katrs dievlūdzējs tiek
stiprināts ticībā, cerībā un mīlestībā,
kas balsta viņus ceļojumā uz debesu
valstību. Pielūgsim Jēzu un godināsim sv. mocekli Donatu, ticības vadīti, aicināja bīskaps.

Svētku kulminācija
Pacilāti skanēja draudzes kora Ekselences ievadīšanas dievnamā dzie-

dājums. Līdz malām piepildītajā baznīcā procesijas dalībnieki svinīgā gājienā
ieveda noslēguma Svētās Mises galveno celebrantu bīskapu J. Buli, koncelebrantus priesterus A. Prikuli (Ruanda,
Āfrika), I. Tolstovu (Valmiera), G. Brūveru (Izvalta) un R. Doļu (Krāslava),
citus priesterus, goda viesus.
Svētās Mises ievadā bīskaps aicināja klātesošos noliekt galvas Die-

va un svētā mocekļa Donata priekšā,
kurš mums ir paraugs sekošanā Kristum. Viņš paziņoja, ka Euharistiskajā
upurī lūgsimies par visiem klātesošajiem, par Rēzeknes - Aglonas diecēzes, Krāslavas novada un pilsētas
iedzīvotājiem, priesteriem un semināristiem, paaicinājumiem uz priesterību. Bīskaps aicināja šiem nodomiem pievienot arī savas vajadzības,
noliekot tās altāra priekšā.

Pēc Svēto Rakstu lasījumiem un vispārējās lūgšanas bija
viens no svarīgākajiem
šī dievkalpojuma notikumiem - skanot Svētā
Gara himnai, bīskaps 92
bērniem piešķīra Iestiprināšanas sakramentu.
Kā vienmēr saturīgs un pamācošs bija J.
Buļa teiktais sprediķis.
Šoreiz Ekselence runāja
par gudrības nozīmi cilvēka dzīvē. Svētdienas
Marka Evaņģēlija fragments stāstīja par to,
ka Jēzus atnāca uz savu
dzimto pilsētu un sabatā sinagogā sāka mācīt, bet klausītāji
visu, ko Viņš runāja, apšaubīja (MK
6.1 - 6). Lai arī mēs nebūtu tādi, kas
noraida Dieva žēlastību, nepievērš
uzmanību Dieva gudrībai, kas cilvēkam atklājas caur Svētajiem Rakstiem, izteica vēlējumu bīskaps. Viņš
runāja par to, ka mūsdienu cilvēks
dažādos veidos tiecas pēc gudrības.
Vieniem gudrība nozīmē iespējami
daudz zināšanu, tādēļ cilvēki daudz
lasa, pēta dažādas teorijas, kārto
eksāmenus, iegūst dažādus grādus,
t.sk. zinātniskos. Citi savukārt apgalvo, ka gudrs ir tas, kurš prot dzīvē
labi iekārtoties un sasniedz to, ko ir
iecerējis. Vēl citi gudrību meklē dzīves pieredzē un mēra to ar nodzīvotajiem gadiem un sirmiem matiem.
Droši vien ir citi gudrības veidi, un
katrs no tiem ietver sevī kādu procentu patiesības. Taču gudrības
pilnība ir pats Dievs, uzsvēra spre-

diķotājs. Caur Atklāsmi, Svētajiem
Rakstiem, Dievs sniedz cilvēkam padomu, kā atpazīt patieso gudrību.
Gudrība vispirms ir paklausīga
- attiecībās starp divām personām,
starp Dievu un cilvēku. Citādi nebūtu
iespējama sapratne. Praksē paklausīga gudrība attiecībās starp Dievu un
cilvēku nozīmē būt pārliecinātam, ka
Dievs labāk par mums pašiem zina,
kas katram no mums ir vajadzīgs.

Muļķība savukārt balstās tajā,
ka mēs paši izvēlamies sev izdevīgus
baušļus un atmetam tos, kuri dotajā brīdī sagādā mums neērtības vai
grūtības. Gudrība nozīmē uzticēties
Dievam pat tad, kad līdz galam neizprotam Viņa nodomus, jo Dievs mūs
mīl un vēl tikai labu.
Svētie Raksti mūs māca, ka
gudrība ir žēlsirdīga un labus augļus
nesoša. Patiesa gudrība nevar kalpot
ļaunumam, postam, cilvēku iznīcināšanai. Tāpēc nevar uzskatīt par gudriem tos, kuri mūsdienās lepojas ar
moderniem ieročiem, atomraķetēm,
zenītraķetēm.
Pat ja kāds neprot ne lasīt,ne
rakstīt, bet, ja viņš dara labu, viņu
var uzskatīt par patiesi gudru cilvēku.
Gudrība ir brīva no cilvēku uzskatiem
un maldiem. Patiesi gudrs cilvēks neizliekas, neuzliek masku atkarībā no
situācijas, viņš vienmēr dzīvo patiesībā, ir oriģināls, nevis pakaļdarinājums.
Muļķība izpaužas, tā
saucamajā, vēja rādītāja principā, kad cilvēki kā
niedres vējā pielāgojas apkārtnei, izmantojot sabiedrībā valdošos stereotipus.
Tādi cilvēki baznīcā ir svēti,
skolā, darbā, sabiedrībā kulturāli, bet mājās, ģimenē - dažkārt neciešami. Pēc
šāda principa šodien dzīvo
daudzi, t.sk. arī mēs - ticīgie, ar nožēlu teica bīskaps.
Viņš aicināja klātesošos iemantot gudrību, kas nāk no
augšas, no Dieva.
Uzrunājot krievvalodīgās kopienas ticīgos, J. Bulis pievērsa uzmanību
tam, kā grēks attālina cilvēku no Dieva.
Viņš mudināja ticīgos caur svētajiem
sakramentiem, grēku nožēlu atjaunot
savas attiecības ar Dievu, būt atvērtiem uz Viņa žēlsirdīgo mīlestību.
Poļu valodā bīskaps vērsās pie
ģimenēm, aicināja audzināt bērnus
kristīgā garā, vest viņus pie Dieva
sludināt Labo Vēsti, Viņš atgādināja

sv. pāvesta Jāņa Pāvila II novēlējumu
ģimenēm - uzturēt tajās savstarpējās mīlestības, stipras ticības garu, lai
visi sasniegtu debesis.
***
Pēc Sv. Mises baznīcas dārzā
notika krāšņa Euharistiskā procesija
ar apstāšanos sv. mocekļa Donata
kapličā. Bīskaps J. Bulis, priesteri
un Dieva tauta atdeva godu mūsu
īpašajam aizbildnim un viņa relikviju altāra priekšā kopā nodziedāja
Litāniju. Pēc procesijas atgriešanās
baznīcā vēlreiz tika pielūgts Jēzus Vs.
Altāra Sakramentā, dziedāta atlaidu
himna “Te Deum”. Klātesošie saņēma svētību ar Vs. Sakramentu.
Noslēgumā draudzes prāvests E.
Voroņeckis pateicās mūsu diecēzes
augstajam ganam par kopā svinēto
Euharistiju. Viņš arī apliecināja, ka sv.
moceklis Donats arvien būs galvenais
orientieris, kurš mūsu draudzes ticīgajiem rāda ceļu pie Dieva.
Savukārt arī bīskaps J. Bulis,
pēc svētlietu pasvētīšanas, pateicās
visiem par kopējām lūgšanām, īpaši
tiem, kuri sarūpēja šos svētkus, kuri
pašaizliedzīgi kalpoja, lai tie izdotos,
sirsnīgus vārdus veltot E. Voroņeckim, priesteriem, kuri viņam palīdzēja, G. Upeniekam un E. Semanim, kuri
vienmēr atbalsta baznīcu, u.c. Viņš
vēlreiz uzsvēra, cik svarīgi ir saglabāt
ticību sirdī, īpaši bērniem, jauniem
cilvēkiem. Par to jārūpējas baznīcai,
skolai un ģimenei. Sekojot sv. mocekļa Donata paraugam, mums vajag dzīvot tā, lai mēs no ticības neatteiktos
nekādos apstākļos, uzsvēra bīskaps.
Atceroties neseno Latvijas bīskapu
vizīti Vatikānā, J. Bulis nodeva ticīgajai
tautai Svētā tēva Franciska svētību un
aicinājumu mātēm apvienoties lūgšanu
grupās, lai kopīgi izlūgtos no Dieva vairāk
paaicinājumu uz priesterību.
Lūdzot Dievmātes palīdzību,
pirms bīskapa īpašās noslēguma
svētības kopā tika nodziedāta lūgšana “Esi sveicināta, Marija.”
Genovefa KALVIŠA
Alekseja GONČAROVA foto
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Kāzas laukos

Ir iemesls!

14. jūlijā

Carevnas Sofijas Romanovas piemiņas diena

Krievzemē cara meitu liktenis līdz pat
XVIII gadsimtam bija neapskaužams. Iziet
pie vīra viņas nevarēja, jo nebija līdzvērtīgu
pretendentu. Apprecēties ar ārzemju princi
arī nebija iespējams, jo to vidū praktiski
nebija pareizticīgo. Tāpēc
viņas pavadīja savu bērnību
un jaunību cara pilī, speciāli
ierīkotajās telpās. Viņām
bija tiesības satikties tikai
ar tuvākajiem radiniekiem,
bieži viņas brauca lūgties
uz dažādiem klosteriem, bet
brieduma gados palika šajos
klosteros līdz mūža galam,
kad tika iesvētītas shimā.
Viena
no
pirmajām
carevnām, kas vēlējās mainīt veco kārtību,
bija cara Alekseja I Romanova vecākā
meita Sofija, Pētera I māsa.
Sofija dzimusi 1657. gadā, viņas māte
bija cara Alekseja Klusā pirmā sieva Marija
Miloslavska. Carevna auga tādos apstākļos,
kādos parasti tika audzinātas cara meitas.
Kaut gan īstenībā bija atšķirības, kas bija
saistītas ar to, ka Sofijas skolotājs bija
pats Simeons Polockis - izcili erudīts un
izglītots cilvēks. Carevna izrādījusi lielu
zinātkāri, un viņas apmācības programma
tika pastāvīgi paplašināta. Līdz ar to 20
gadu vecumā carevna brīvi runāja vairākās
valodās, sacerēja garīga satura dzeju,
brīnišķīgi orientējās ne tikai Krievzemes,
bet arī Eiropas vēsturē. Sofija bija ļoti
centīga audzēkne, viņas teicamās spējas
ievēroja ne tikai skolotājs, viņa atstāja lielu
iespaidu arī uz ārzemniekiem... Bet tas bija
vēlāk. Taču, neskatoties uz viņas izcilajām
spējām, cara meitai bija paredzēta klostera
celle.
Sofijai bija 19 gadu, kad nomira viņas
tēvs. Par caru tika kronēts Sofijas jaunākais
brālis Fjodors, Alekseja Klusā nevarīgais
un slimīgais vecākais dēls. Jauno caru ļoti
apgrūtināja valsts lietu pārvaldīšana, viņš
nepieņēma nevienu lēmumu bez savas
gudrās māsas padoma. Pakāpeniski
carevna vairs neturējās ēnā un kopā ar
caru klausījās ziņojumus troņa palātā.
Šis jauninājums no sākuma izraisīja lielu
sašutumu senlaiku tradīciju sargātāju vidū,
bet viņu pamācības neko nemainīja cara
attieksmē pret carevnu. Drīz vien Sofija ne
tikai klausījās kopā ar caru visus ziņojumus
un piedalījās vēstnieku pieņemšanā,
bet arī nekautrējās izteikt savu viedokli.
Ārvalstu sūtņi sāka nozīmēt tikšanās tieši
ar carevnu, pārrunāja ar viņu svarīgus
jautājumus. Par šo tikšanās rezultātiem
diplomāti ziņoja saviem monarhiem.
Baumas par krievu cara gudro padomnieci
izplatījās pa visu Eiropu.
Cars Fjodors valdīja neilgu laiku...
1682. gadā, kad cara zārks vēl atradās
Arhangeļskas Kremļa katedrālē, Alekseja
Klusā otrās sievas radu piekritēji izdarīja visu
iespējamo, lai strēļi atbalstītu careviča Pētera,
Natālijas Nariškinas dēla, kandidatūru. Un
tad šajā cīņā iesaistījās carevna Sofija.
Zinot, ka viņu izsūtīs uz klosteri, ja pie varas
nonāks jaunākā brāļa „partija”, carevnai

izdevās pārliecināt strēļus par to, ka tikai tad,
ja carevičs Ivans tiks pasludināts par „vecāko
caru”, valsts būs pasargāta no izpostīšanas,
ko var izraisīt Nariškinu dzimtas nākšana
pie varas. Pēc asiņaina dumpja tika kronēti
uzreiz divi cari - slimīgais
Ioans (Miloslavsku partija) un
mazgadīgais Pēteris (Nariškinu
partija). Sofiju ievēlēja par abu
mazgadīgo caru reģenti, viņa
ieguva titulus - „lielā valdniece
carevna” un „lielā kņaziene”.
Pārvaldīt valsti tikai saviem
spēkiem carevna nevarēja,
viņai parādījās pirmais favorīts
- kņazs Vasilijs Goļicins.
Izglītots un apdāvināts, kņazs
uzņēmās darbu, kas bija saistīts ar valsts
ārpolitikas jautājumiem. Krievzemei bija
daudz ienaidnieku, taču vismaz pusi no tiem
kņazam izdevās pārvērst par sabiedrotajiem.
Ar viņa centieniem tika noslēgts „mūžīgais
miers” ar Poliju, pamiers ar Ķīnu, sakārtotas
attiecības ar Zviedriju un Franciju.
Carevnas valdīšanas periods iegāja
vēsturē kā rūpniecības un tirdzniecības
attīstības laiks. Tika uzsākta samta un
atlasa ražošana, bija sakārtota nodokļu
sistēma, mainījās kārtība, atbilstoši kurai
personas tika ieceltas valsts amatos. Ja
agrāk, lai saņemtu svarīgu amatu, bija
vajadzīgs tituls un piederība pie noteiktās
dzimtas, tad tagad bija nepieciešamas
arī profesionālās īpašības. Ar carevnas
centieniem Maskavā tika atvērta pirmā
laicīgā augstākā mācību iestāde - Slāvugrieķu-latīņu akadēmija (vēlāk - Maskavas
Universitāte).
Carevna organizēja pirmo tautas
skaitīšanu, vairs nepievērsa tik lielu
uzmanību bēguļojošo zemnieku meklēšanai
un ieguva ļoti daudz ienaidnieku...
Divi neveiksmīgie kņaza Goļicina
karagājieni uz Krimu, attiecību saasinājums
ar Pētera „partiju”, strēļu neapmierinātība
ar to, ka pie varas ir sieviete, un daudzi
citi faktori noveda līdz tam, ka 1689. gadā
carevna Sofija tika atstādināta no varas,
bet par pilntiesīgiem valsts vadītājiem
kļuva Ioans un Pēteris. Tagad valsts lietas
pārzināja cariene Natālija, kā arī viņas
radinieki. Pēterim pagaidām bija citas
intereses, bet Ioans nevarēja pārvaldīt
valsti slimības dēļ... Carienes valdīšanas
gaita vēstures grāmatās detalizēti nav
aprakstīta. Šis Krievijas vēstures periods
bija ļoti neveiksmīgs: attīstījās korupcija,
izplatījās zādzības. Tas viss izprovocēja
slaveno strēļu dumpi, kuru nežēlīgi
apspieda Pēteris, kurš atgriezās no ārzemju
brauciena. Iestājās pavisam cits laikmets,
ko carevna Sofija vēroja no Novoģevičjes
klostera celles logiem, kur viņa nomira
1704. gada 14. jūlijā... Bet netālu no
Ņižņijnovgorodas ir vecticībnieku mūku
mītne – Šarpans, un kapsētā var redzēt
mūķenes Praskovjas kapu. Leģenda vēsta,
ka tur esot apglabāta carevna Sofija, kas ar
strēļu palīdzību aizbēga no Novoģevičjes
klostera. Taču tā ir tikai leģenda...

Andrejs JAKUBOVSKIS

Kalniešu jautrās izdarības...
Laika periodā no š. g. 3. līdz 10. jūlijam Krāslavas
iecirknī tika reģistrēti 58 notikumi. Būtiskākie:
Veicot izmeklēšanu saistībā ar nozagtajiem automašīnu spogulīšiem, kas notika laikā no
30.06.- 02.07., aizturēta noziedzīgos nodarījumus
izdarījusī persona, 1986.g dzimis vīrietis, pie kura
izņemti 28 dažādu modeļu auto spoguļu stikliņi.
Persona arī agrāk nonākusi policijas redzeslokā
par mantiskajiem noziegumiem un narkotiku
lietošanu.
4. jūlijā Krāslavas novada Robežniekos dzīvokļa durvju ejā atrasts pakāries 85 gadus vecs vīrietis.

LTV1

Krimināls, notikumi
6. jūlijā Krāslavas novada Kalniešu pagastā notika ģimenes konflikts, kura laikā tika
nogalināts piemājas suns. Uzsākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku.
Nedēļas laikā aizturēti vairāki transportlīdzekļu vadītāji, kas vadīja transportlīdzekļus
alkohola ietekmē un bez transportlīdzekļu vadītāja tiesībām. Uzsākti kriminālprocesi, saukšanai
pie kriminālatbildības.

Televīzijas programma

TREŠDIENA, 15. jūlijs
6.00 LR valsts himna
6.02, 14.35, 19.20 Smalkais stils
6.35 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Patvērums mīlestībai
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop
10.50 Izsauciet vecmāti
11.50 Selfridžs
13.20 Gārfīlda šovs
13.50 Kas te? Es te!
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.05 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.08 Latloto. Viking Lotto
21.15 Mf. Vecā jūrnieku ligzda
22.35 Senegāla
23.20 Īstās latvju saimnieces
0.20 Emīls Dārziņš
1.15 Lilīhammera

Alekseja GONČAROVA foto

5.00 700 pasaules brīnumi
5.30 Ielas garumā
LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu
kalnos
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Mikrofona dziesmas
8.35, 17.05 Noskaidrot patiesību
9.25 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs
11.10 Balss pavēlnieks
12.50 Citādi latviskais
13.20, 23.05 Dzimis Eiropā
13.50 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
15.20 LTV - 60
15.45, 1.25 Eiropa fokusā
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien

18.30 100 līdz 100
19.50 Lielo ezeru dzīlēs
20.50 100 g kultūras
21.35 Citādi latviskais
22.05 Neatklātā Āfrika
23.35 Ceļojums apkārt pasaulei
0.10 Kāpēc esmu viens?
0.55 Olimpiskie zelta mirkļi
5.00 SeMS

nieces
15.35 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava
Akapulko
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa
21.10 NCIS. Losandželosa
22.05 Mf. Alekss Kross
0.15 Kāršu nams
4.25 Karamba!
5.45 Kristīgā programma

LNT
6.20, 2.35 Šodien novados
6.30, 2.45 900 sekundes
8.40 Galileo
9.10, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00, 1.50 1001 Nakts
11.00 Noziegumam pa pēdām
12.00 Mf. Bez mīlestības
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.10 Lūpukrāsu pavēl-

TV3
6.35 Auniņa Šona piedzīvojumi
6.50 Stenlijs
7.15, 13.10 Bakugani
7.40, 12.40 Dusmīgie bebri
8.05, 1.05 Simpsoni
9.00 Mf. Varenās pīles
11.05 Elementāri, Vatson!
12.05 Ūsainā aukle
13.35 UgunsGrēks
15.25, 1.30 Īstās mājsaimnie-

ces
16.25, 20.20 Viņas melo labāk
17.00, 3.05 Rozenheimas detektīvi
18.00 Dzīves krustcelēs
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas
23.20 Izdzīvojušie
0.10 Apokalipses vēstneši
2.20, 5.00 Likums un kārtība
5.45 Firma
TV3+
7.00, 17.35, 2.30 Māja - 2
8.00 Lavrovas metode
9.00 Bada spēles
10.05, 14.25 Comedy Women
12.15, 16.35 Kurš mājās saimnieks
13.25, 19.50 Тaksi
18.40, 1.00 Brīvdienas Meksikā

21.00 Dārgā, mēs nogalinām
bērnus
22.55 Mf. Atslēga no visām
durvīm
TV5
8.10, 14.30 Māja ar lilijām
9.15, 23.30 Mēness tumšā
puse
10.20, 13.20 TV skatlogs
10.35, 17.30 Ģimenes izmērs
11.45, 18.30 Nemelo man!
12.50, 22.25, 0.35 Кrimināls +
13.35 Māte un meita
15.35, 19.50 Šerlokss Holms
19.40 Ziņas 22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.05 Mūzika
NTV
6.00 Rīts
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8.15 Braucam, braucam!
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Šodien 10.20 Otra iespēja
10.55 Sasisto lukturu ielas
11.55, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtas notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs stacijas 18.00 Stāstām un rādām
19.40 Šķēps 21.40 Šerifs 0.00
Modīsimies kopā?
1.55 Mežsargs
3.50 Dzīvokļa jautājums
4.50 Tiesu detektīvs
RTR
6.00 Mēs esam cēlušies no
multfilmām
12.00 Par svarīgāko

12.55 Īpašs gadījums
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Vēstis
14.30, 17.10, 19.35 Vēstis - M
15.05, 4.25 Pēdējais janičārs
18.15, 3.20 Tiešais ēters
20.55 Svešā ligzda
23.45 Nodevības bioķīmija
1.10 Čigāns

17.50 Precamies!
20.00 Laiks 20.40 Latvijas laiks
21.15, 3.50 Nenopietna
sieviete
23.10 Divas kaisles krāsas
1.55 Euronews
2.25 Nosvērti un laimīgi
5.45 Mūzika

PBK

RenTV Baltic

Līdz 9.00 - profilakse.
9.00, 12.15, 15.00,17.00, 1.00 Ziņas
9.25 Piezīmes
9.50 Dzīvo vesels!
11.15 Vientulībā ar visiem
12.40 Labākās brīvdienas!
12.55 Vīriešu/sieviešu
15.15 Bez lieciniekiem
15.50 Modernais spriedums

9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.20, 13.10, 19.15 Jūrmala
11.00 Skūpsts. Jauns stāsts.
12.55 Bērnu klubs
14.20 Dokumentālais projekts
15.25 Pasaules mistērija ar
Annu Čapmanu
16.30 Nosvērti un laimīgi
20.50 Ekstrasensu cīņas

CETURTDIENA, 16. jūlijs
LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 14.35, 19.20 Smalkais
stils
6.35 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.45, 14.15 Top-Shop
10.50 Jānis Zābers atmiņās un
mūzikā
11.50 Latvijas šlāgeraptauja
13.05 Gārfīlda šovs
13.35 Kas te? Es te!
14.05 Luijs
15.10 Maklauda meitas
18.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.10 Musketieri
22.10 Festivāls Baltica
0.25 Kaisles noziegumi
5.00 700 pasaules brīnumi
5.30 Ielas garumā
LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu
kalnos 6.30 Pie stūres
7.00 Mikrofona dziesmas
8.35, 17.05 Noskaidrot
patiesību
9.25 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs
11.10 Balss pavēlnieks
13.50 Es - savai zemītei
14.20 LTV - 60
14.45 Neatklātā Āfrika
15.45 Projekts Nākotne
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien
18.30 100 līdz 100

19.50 Karš pret dopingu
20.50 Īstās latvju saimnieces
21.50 Kamerūna
22.20 Lielo ezeru dzīlēs
23.15 Gvadelupa. arhipelāga
vaibsti
0.15 Olimpiskie zelta mirkļi
1.15 Projekts Nākotne
5.00 SeMS
LNT
6.20, 2.30 Šodien novados
6.30, 2.40 900 sekundes
8.40 Galileo
9.10, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 NCIS. Losandželosa
12.00 Mf. Vasaras saulgrieži
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.50 Lūpukrāsu pavēlnieces
15.35 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava
Akapulko
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa
21.10 Mediķi
22.05 Bīsties – atvaļinājums!
23.10 Čikāgas sardzē
0.05 Mf. Piektdiena, 13
4.20 Karamba!
5.45 Kristīgā programma
TV3
6.35 Auniņa Šona piedzīvojumi 6.50 Stenlijs
7.15, 13.10 Bakugani
7.40 Dusmīgie bebri
8.05, 1.05 Simpsoni
9.00 Mf. Resnīši
11.05, 0.05 Elementāri,

PIEKTDIENA, 17. jūlijs
LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 14.35 Smalkais stils
6.35 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.30, 13.50 Top-Shop
10.50, 0.10 Kalle nāk
12.50 Gārfīlda šovs
13.20 Zeme, kurā viss ir iespējams 14.05 Province
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.00 Ziņas
18.50 Mf. Ezera sonāte
20.30 Panorāma
21.10 Erkils Puaro
23.15 Latvijas šlāgeraptauja
1.50 XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki
3.45 LTV - 60
5.00 700 pasaules brīnumi
5.30 Citādi latviskais
LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu
kalnos
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Labākās latviešu mūzikas
izlase 8.35, 17.05 Noskaidrot
patiesību 9.25 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs
11.10 100 g kultūras
12.00 Deivisa kausa izcīņas
spēles 18.00 Šodien
18.30 100 līdz 100
19.50 Aculiecinieks
20.05 Eiropa koncertos
20.55 Leģendārie albumi

22.00 Mf. Bērna poza
0.00 Olimpiskie zelta mirkļi
1.00, 5.00 SeMS
2.00 Izolētie latvieši
2.35 LTV - 60
4.30 Pie stūres

Vatson!
12.05 Ūsainā aukle
12.40 Dusmīgie bebri
13.35 UgunsGrēks
15.25, 1.30 Īstās mājsaimnieces
16.25, 20.20 Viņas melo labāk
17.00, 3.10 Rozenheimas
detektīvi
18.00 Dzīves krustcelēs
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Mf. Diena, kad apstājās
Zeme 2.20, 5.00 Likums un
kārtība
5.45 Firma
TV3+
7.00, 17.35, 2.00 Māja -2
8.00 Lavrovas metode
9.00 Bada spēles
10.05, 14.25 Comedy Women
12.10, 16.35 Kurš mājās
saimnieks?
13.20, 19.50 Taksi
18.40, 0.20 Brīvdienas
Meksikā
21.00 Interni
22.10 Mf. Līgavas tēvs
TV5
8.10, 14.30 Māja ar lilijām
9.15, 23.30 Mēness tumšā
puse
10.20, 13.20 TV skatlogs
10.35, 17.30 Ģimenes izmērs
11.45, 18.30 Nemelo man!
12.50, 22.25, 0.35 Krimināls +
13.35 Māte un meita
15.35, 19.50 Šerlokss Holms
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.05 Mūzika
13.35 UgunsGrēks
15.25, 1.30 Īstās mājsaimnieces
16.35, 3.10 Rozenheimas detektīvi 17.35 Dullās sacensības
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Mf. Mazais Stjuarts
21.55 Mf. Vampīra asistents
2.25, 5.00 Likums un kārtība
5.45 Firma

LNT
6.20, 2.20 Šodien novados
6.30, 2.30 900 sekundes
8.40 Galileo
9.10, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs 10.00 1001 Nakts
11.00 Ekstrasensi – detektīvi
12.00 Mf. Vasaras saulgrieži
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.40 Lūpukrāsu pavēlnieces
15.35 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava
Akapulko
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa
21.10 Sirdsmīļā Monika
22.10 Vecpuisis
0.10 Mf. Kā bez prāta
4.15 Karamba! 5.45 Luī
TV3
6.35 Auniņa Šona piedzīvojumi 6.50 Stenlijs
7.15, 13.10 Bakugani
7.40, 12.40 Dusmīgie bebri
8.05, 1.05 Simpsoni
9.00 Mf. Kā iepatikties klasesbiedriem
10.35 Smieklīgākie videokuriozi
11.05, 0.05 Elementāri, Vatson!
12.05 Ūsainā aukle

TV3+
7.05, 17.35, 2.45 Māja-2
8.05 Lavrovas metode
9.05 Bada spēles
10.10, 14.25 Comedy Women
12.10, 16.35 Kurš mājās galvenais? 13.20 Taksi
18.40, 1.15 Brīvdienas Meksikā
20.00 Sinbads.Leģenda.
21.45 Lepnums un aizspriedumi 0.15 Brīnumu pasaulē
TV5
8.10, 14.30 Māja ar lilijām
9.15 Mēness tumšā puse
10.20, 13.20 TV skatlogs
10.35 Ģimenes izmērs
11.45, 18.30 Nemelo man!
12.50, 22.25 Krimināls +
13.35 Māte un meita
15.35 Šerloks Holms
17.30 Pacientu līga
19.40 Ziņas 19.50 Greizais
spogulis 22.00 Vakars@22
23.00 Mf. B. S. (Bijušais strādnieks) 0.45 Mūzika
NTV
6.00 Rīts
8.15 Maskavieši

23.05 Visšokējošākā hipotēze
1.00 Skatīties visiem!

23.00 Mf. Austrālija
Baltkrievija -1

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00,
16.00, 18.00, 20.30, 1.50 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15,
21.00 Sporta ziņas
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/sieviešu
14.10 Atrast vīru lielā pilsētā
16.20 Bez lieciniekiem
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks 21.05 Prakse
НТВ-Мир
6.00 Rīts 8.15 Maskavieši
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Šodien
10.20 Otra iespēja
10.55 Sasisto lukturu ielas
11.55, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtas notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs
stacijas
18.00 Stāstām un rādām
19.40 Šķēps
21.40 Šerifs
0.00 Pamodīsimies kopā?
1.55 Mežsargs
3.50 vasarnīcas atbilde
4.50 Tiesu detektīvs
RTR
6.00 Rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Vēstis
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Vēstis - M
11.55 Par vissvarīgāko
12.55 Īpašs gadījums
15.05, 4.25 Pēdējais janičārs
18.15, 3.20 Tiešais ēters
20.55 Sveša ligzda
23.45 Vladimira Barkovska
atoma drāma
0.40 Uraza - Bairam
1.10 Budulaja atgriešanās
PBK
6.05, 1.55 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00,
17.00 Ziņas
6.45, 12.40 Labākās brīvdienas! 7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.15 Vientulībā sr visiem
12.55 Sieviešu/ vīriešu
15.20 Bez lieciniekiem
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šodien
10.20 Izlūkošanas noslēpumi
10.55 Sasisto lukturu ielas
11.55, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtas notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs stacijas 18.00 Stāstām un rādām
19.40 Šķēps
21.35 Likumīgā māte
1.25 Mežsargs
3.20 Dzīvi aizmigušie
4.05 Nepabeigtās lietas
RTR
6.00 Rīts
10.00 Operācija - Lielais valsis
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Vēstis 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Vēstis - M
11.55 Par vissvarīgāko
12.55 Īpašs gadījums
15.05, 4.00 Pēdējais janičārs
18.15, 2.55 Tiešais ēters
21.00 Jūrmala
23.00 Saules aplis
0.55 Dzīvā skaņa
5.30 Laiks mīlēt
PBK
6.05, 1.15 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00
Ziņas 6.45, 12.40 Labākās brīvdienas 7.00 Labrīt
9.25 Uraza - Bairam
10.05 Dzīvo vesels!
11.25 Būtība
12.55 Vīriešu/ sieviešu
15.20 Bez lieciniekiem
15.55, 5.30 Moderns spriedums
17.50 Precamies!

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00,
19.00, 0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Zona - x
9.10, 22.00 Izmeklēšana
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.00 Mīlestības nostiprināšana
12.10, 16.30 Ģimenes melodrāmas 13.05 Medības
15.15, 18.40 Reģionu ziņas
15.25, 0.40 Čūska
17.40 Skūpstamies!
19.20, 23.50 Interešu sfēra
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.15, 4.05 Mf. Nenopietna
sieviete
23.15 Mf. Kaisles divas krāsas
2.25 Nosvērti un laimīgi - 2
5.45 Mūzika
RenTV Baltic
6.40, 12.30 Multfilmas
6.59, 0.44 Laika ziņas
7.00 Karavīri
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas 10.05 TOP-ŠOP
10.20, 19.15 Jūrmala
10.35 Skūpsts. Jauns stāsts.
12.55 Ekstrasensu cīņa. Apokalipse.
15.25 Pasaules mistērija
16.30 Nosvērti un laimīgi
20.50 Kara noslēpumi
22.55, 5.55 Visšokējošākās
hipotēzes
23.50 Slepenās teritorijas
0.45 Skatīties visiem!
ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00,
16.00, 18.00, 20.30, 1.15
Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15,
21.00 Sporta jaunumi
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Nenopietna sieviete
16.20 Bez lieciniekiem
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitas.
19.00 Šamaniete
20.00 Laiks 20.40 Brīnumu lauks
21.45 Slepenās izmeklēšanas
23.45 Trīs akordi
1.45 1inCity
2.15 Mf. Savējais svešinieku
vidū, svešs savējo vidū.
4.05 Mf. Viņi bija aktieri.
RenTV Baltic
6.45, 12.55 Multifilmas
6.59, 0.44 Laika ziņas
7.00 Karavīri
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas 10.05 TOP - SHOP
10.20, 13.10 Jūrmala
10.55 Skūpsts. Jauns stāsts.
14.20 Dokumentālais projekts
16.25, 17.35, 18.40 Jums pat
sapņos nerādījās
17.30, 18.35 Zudusī civilizācija
20.50 Pasaules noslēpumi
21.50 Dīvaina lieta
22.55 Slepenās teritorijas
23.55, 0.45 Skatīties visiem!
ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00,
16.00, 18.00, 20.30, 1.50 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15,
21.00 Sporta ziņas
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/sieviešu
14.10 Nenopietna sieviete
16.20 Mf. Likumīgie zagļi
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks 21.05 Prakse

21.00 Panorāma
21.40 Aktuāla intervija
0.25 Sports
Baltkrievija - 2
7.00 TV - rīts
9.00, 21.30 TV-barometrs
9.05, 16.45 Iznīcinātāji. Pēdējā
cīņa 10.05 Burvju skola
11.15, 21.40 Ekstrasensi - detektīvi 12.15, 22.40 Kauli
13.10 Baltkrievu virtuve
13.40 Atvaļinājums septembrī
15.00, 19.10 Nepiedzimt skaistai
17.55, 0.50 Babilonas viesnīca
Lielbritānijā 21.00 Prāta vētra
21.35 Sportloto 5 no 36, KENO
23.35 Kā es satiku jūsu mammu
0.00 Bīvers Folss
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks 21.05 Jātiek skaidrībā! 21.30 Prakse
23.25 Mf. Ienaidniekam rīklē.
Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00,
19.00, 0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Zina - x
9.10, 22.00 Izmeklēšana
10.00, 13.00, 16.00 90
sekundes
11.05, 20.00 Mīlestības izlīdzināšana 12.10, 16.30 Ģimenes
melodrāma
13.05 Medības
15.15, 18.40 Reģionu ziņas
15.25, 0.40 Čūska
17.40 Skūpstamies!
19.20, 23.50 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.40 Speciāla reportāža
0.25 Sporta diena
Baltkrievija 2
7.00 TV - rīts
9.00, 21.30 TV - barometrs
9.05, 16.45 Iznīcinātāji. Pēdējā cīņa 10.05 Burvju skola
11.15, 21.40 Ekstrasensi - detektīvi 12.15, 22.40 Kauli
13.05 Baltkrievu virtuve
13.40 Atvaļinājums septembrī
15.00, 19.10 Nepiedzimt
skaistai
17.55, 0.50 Babilonijas viesnīca Lielbritānijā
21.00 Prāta vētra
21.35 Sportloto 6 no 49, KENO
23.35 Kā es satiku jūsu mammu 0.05 Bīvers Folss
23.00 Mf. Baltā, maigā nakts
0.50 Brigita Bardo
Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00,
19.00, 01.10 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona - X
9.10 Izmeklēšana
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 19.55 Mīlestības izlīdzināšana 12.10, 16.30 Ģimenes
melodrāmas 13.05 Medības
15.15, 18.40 Reģionu ziņas
15.25, 01.40 Čūska
17.30 Terra incognita
18.00, 21.40 Mūsējie
18.15 Izmeklēšanas noslēpumi
21.00 Panorāma
21.55 Vīrs uz stundu
01.25 Sporta diena
Baltkrievija 2
7.00 TV - rīts
9.00, 21.30 TV - barometrs
9.05, 16.30 Iznīcinātāji. Pēdējā
cīņa 10.05 Burvju skola
11.20 Ekstrasensi - detektīvi
12.20 Kauli
13.15 Kapeika kapeikā
13.45 Es gribu to redzēt!
14.40 Nepiedzimt skaistai
17.40 Babilonijas viesnīca Lielbritānijā 18.40 Nauda neguļ
21.00 Prāta vētra
21.35 Sportloto 5 no 36, KENO
21.40 Ekstrasensu cīņas. Kontinentu cīņa 23.25 Reportāža
00.10 Mf. Ko slēpj meli
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LAIKA ZIŅAS

01.07.

02.07.

03.07.

+15...+20

+15...+20

+13... +24

ZR 5 m/s

Z 4 m/s

ZR 1 m/s

SIA “RENEM”

iepērk jaunlopus, liellopus,
aitas, zirgus.
ELEKTRONISKIE SVARI.
Tālr. 65329997, 29485520,
26393921.

VAAD brīdina

Sāktas pārbaudes bakteriālās
iedegas pazīmju konstatēšanai

Valsts augu aizsardzības
dienests (VAAD) visā Latvijas teritorijā uzsācis pārbaudes stādaudzētavās, augļu
dārzos, piemājas saimniecībās un citviet, lai konstatētu
augļkokiem bīstamo slimību
bakteriālo iedegu (Erwinia
amylovora). Pastiprinātas pārbaudes notiks pērn konstatēto
slimības perēkļu buferzonās:
Jūrmalā, Olainē, Slampē, Stopiņu, Jelgavas, Ozolnieku un
Grobiņas novados.
VAAD aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret
VAAD inspektoriem un sniegt
atbalstu iespējami inﬁcēto
augu apskatei. Aizdomu gadījumos par iespējami inﬁcētiem augiem lūdzam informēt
tuvāko VAAD reģionālo nodaļu
(Daugavpils, Sēlijas iela 25, Krāslava, Skolas iela 9), vai zvanīt
uz uzticības tālruni 67550944.
Bakteriālā iedega (Erwinia amylovora) ir ļoti bīstama
augļkoku slimība, kas var izpostīt līdz pat 80% no augļu
dārza stādījuma. Inﬁcēties var
ābeles, bumbieres, vilkābeles, pīlādži, klintenes, cidonijas, krūmcidonijas, korintes,

kas pārsvarā ir Latvijas augļkopībai nozīmīgas augu sugas. Plašāka informācija par
bakteriālo iedegu VAAD mājaslapā (www.vaad.gov.lv) un
videomateriālā.
2014. gadā Latvijā bakteriālā iedega konstatēta astoņās vietās, kur piemēroti
ﬁtosanitārie pasākumi un noteikta trīs kilometru buferzona.
Pērn VAAD inspektori kopumā veica 1593 pārbaudes
(par 448 pārbaudēm vairāk
nekā 2013. gadā).
Labvēlīgos apstākļos baktērija ātri izplatās un ir grūti ierobežojama, un inﬁcētie augi
dažu sezonu laikā aiziet bojā.
Bakteriālā iedega kā augu karantīnas organisms ir jāiznīcina,
kā arī jāiznīcina ar šo slimību
inﬁcētie un iespējami inﬁcētie
augi. Bakteriālā iedega Latvijā pirmo reizi tika konstatēta
2007. gada jūlijā, un tika veiksmīgi ierobežota ar stingriem
ﬁtosanitārajiem pasākumiem.
Lai nepieļautu slimības izplatīšanos stādaudzētavās un
dārzos ārpus inﬁcētajām teritorijām, ir svarīgi laikus konstatēt
perēkļus un iznīcināt inﬁcētos
un iespējami inﬁcētos
saimniekaugus.
Paldies
par sapratni!
Dace ŪDRE,
VAAD sabiedrisko
attiecību
speciāliste

Reklāma un sludinājumi

SIA “FORVEST”

Pērkam augošu mežu, mežu ar
zemi, ieķīlātu mežu un bez dokumentiem. Meža izstrādāšanas pakalpojumi. Mežizstrādes pakalpojumi, meža izvedēja, forvardera
pakalpojumi. Pārdodam malku (3
m). T. 26677812

PĀRDOD
sakarā ar dzīvesvietas maiņu māju Dagdas centrā, netālu no
Dagdas ezera. Tālr. 29519410;
vai maina pusi mājas Daugavas
krastā. Kaplavas - 39;
māju Skukos. Tālr. 65626809;
“Mercedes Vito”- 2000. g. Tālr.
29158702;
“VW Golf” - 1.6, 1997., kondicionieris, el. stikli., lietie
diski, melns. Jauna TA. Tālr.
26468546;
“AUDI 80 Avant” - 1.6, benzīns,
1994., TA līdz 03.2016. Tālr.
28793601;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metāla un alumīnija diskus. Velosipēdus. Tālr. 29479733;
3-korpus traktora arklus; kartupeļu vagotāju. Tālr. 26127552;
divvietīgu tahtu. Tālr. 29798527;
tītarus, pīles - sagatavoti pagatavošanai. Tālr. 26415425;
govi, LB. Tālr. 22418421;
sivēnus. Tālr. 26598779;
pārtikas, lopbarības kartupeļus.
Piegāde. Tālr. 27131681;
graudus, miltus, kartupeļus,
medu. Piegāde. Tālr.29134527;
sienu ruļļos. Tālr. 26804632;
malku. Tālr. 29189194;
malku. Klučos un skaldītu. Tālr.
29128690;
lapu koku malku, skaldītu vai
klučos. Tālr. 27822821;
sausu, svaigi skaldītu malku.
Tālr. 26527904.

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas cenas. Strādājam
jebkurā laikā. Tālr. 29198531

PĒRK
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;
mežus ar zemi, cirsmas,
apaļkokus krautuvē. Samaksa
uzreiz. Tālr. 26346688;
mežu, zemi. Palīdzēsim dokumentu
noformēšanā. T. 26252302;
skārda sēdvannu. Var lietotu.
Tālr. 26469361.

DAŽĀDI
Firmai nepieciešami sargi. Tālr.
29949119.
Satelīttelevīzijas uzstādīšana.
Tālr. 28359900.
Atdosim kaķēnus (1.5 mēn.).
Tālr. 26207154.

Kosmoenerģētiķe,
hipnoterapeite,
psiholoģe

“Jūsu problēmu risinājums ir jūsu rokās”
Krāslavā – no 20.07. līdz 23.07.
Dagdā – no 23.07. līdz 24.07.

Tālr. 26234797.

IEPĒRK

SIA „LATVIJAS GAĻA”

SIA “SENLEJAS” – liellopus,
teļus, jērus. Augstas cenas bioloģiski audzētiem lopiem. Samaksa tūlītēja. Tālr. 65322454,
26190124, 26319888;
teļus, aunus, liellopus. T. 26260786.

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

Krāslaviešu starts Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
No 3. līdz 5. jūlijam Valmierā, Cēsīs un Valkā norisinājās Latvijas
Jaunatnes Olimpiāde, kurā piedalījās
2637 dalībnieki no 83 pašvaldībām.
Krāslavas novadu pārstāvēja 20 jaunie
sportisti trijos sporta veidos: brīvajā
cīņā, ložu šaušanā un vieglatlētikā.
Visveiksmīgāk šajā Olimpiādē
nostartēja brīvās cīņas pārstāvji, kuri
izcīnīja 4 medaļas. Meitenēm svara kategorijā līdz 56 kg zelta medaļu izcīnīja
Olga Plutjakova , zēniem svara katego-

rijā līdz 100 kg sudraba medaļa Edgaram Sadovskim, svara kategorijā līdz
58 kg Artūram Savčenko un Artjomam
Troﬁmovičam - bronzas medaļas.
Vieglatlēti un šāvēji diemžēl
šajā Olimpiādē medaļas neizcīnīja,
taču pirmajā sešiniekā iekļuva un diplomus saņēma šāvēji Rihars Plociņš un
Diāna Bulavska par 5. vietu un Rihards
Misjūns par 6. vietu. Diplomu par 5.
vietu saņēma arī vieglatlēts Ēriks Silovs.

Kopvērtējumā Krāslavas novada komanda ierindojās 30. vietā.
Pateicoties IZM piešķirtajam
ﬁnansējumam Krāslavas novada pašvaldībai profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādēm inventāra iegādei,
sportisti šajā olimpiādē atklāšanas
ceremonijā un sacensībās piedalījās
skaistos jaunos sporta tērpos.
Krāslavas Sporta skolas
direktors V. BEINAROVIČS

LOGU CENTRS

VAIRĀK KĀ 10 GADUS
PLASTIKĀTA LOGU TIRGŪ!!!

Logi no ražotāja
Plastikāta logi
Metāla durvis

Pie mums ir viszemākās cenas!
6 - kameru Vācijā ražoti logi
par 5 - kameru logu cenas!
Atlaides līdz 35 %.
Tikai pie mums - pasūtot logus dāvanā saņemsi montāžas putas!
Lāčplēša 17-1, Krāslava
Miesnieku 13, Krāslava
Tālr. 28675525, 27878088,
28230237.

IEPĒRK MELLENES UN
GAILENES
Dagdā - tālr. 29226558,

Krāslavā - tālr. 29158702.
Piektdien,
iektdien, 17. jūlijā, pārdošanā
būs
jaunas, dažādu
krāsu
dējīgu
šķirņu vistiņas
(4 - 6 mēn., jau
dēj), gaiļi un labas “Hailand”
dējējvistas (10-12 mēn.). Pēc
pasūtījuma 3 nedēļas veci
broileri, balti un raibi pīlēni, ar
“cepurītēm”, kā arī paipalas,
dažādas krāsas pieaugušas
pīles un pīļtēviņi, tītarus. Tālr.
29142247.
Aglona - 7.40, Šķeltova - 8.00,
Grāveri - 8.20, Auleja - 8.45,
Kombuļi - 9.10, Izvalta - 9.30,
Borovka - 9.45, Krāslava (Ostas
iela) - 10.00, Skaista - 10.50, st.
Skaista - 11.10, Kalnieši - 11.25,
Piedruja - 11.40, Lupandi 11.55, Vaicuļevas - 12.05, Indra 12.15, Skuki - 12.35, Robežnieki
- 12.50, Asūne - 13.15, Dagda 13.35, Ezernieki - 14.00, Andzeļi
- 14.15, Andrupene - 14.40,
Mariampole - 14.50, Jaunokra 15.00, Priežmale 15.15.

SIA “AIBI” iepērk liellopus, jaunlopus, aitas, kazas, zirgus. Labas cenas.
Samaksa tūlītēja. Svari.
Tālr. 26142514, 20238990.

SIA „LAUKU MIESNIEKS”

Iepērk mājlopus. Augstas
cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.
Tālr. 20207132.

Asins donoru diena Krāslavā

Šī gada 28. jūlijā no
plkst. 9.00 līdz 13.00 Valsts
asinsdonoru centrs
rīko
izbraukumu Krāslavas novadā,
pašvaldības iestādes sociālajā
dienestā (Grāfu Plāteru ielā 6).
Lai
Valsts
asinsdonoru
centrs
spētu
nodrošināt
ikdienas ārstniecības iestāžu
pieprasījumu pēc asinīm un
asins komponentiem, ik dienu
asinis nepieciešams ziedot 150
asins donoriem visā Latvijā.
Mēs ļoti ceram uz Tavu
atsaucību, jo tikai Tu vari
uzdāvināt dzīvību – dāvanu, kurai
nav vērtības!
Asins nodošana nekaitē
cilvēka
veselībai.
Nododot
asinis, organismā tiek stimulēta
asinsrades sistēma un atjaunots
asins sastāvs. Veselam cilvēkam
nodot asinis nav kaitīgi. Asins
ziedošana raisa pozitīvas izjūtas
- palīdzība kādam grūtā brīdī.
Ziedojot asinis, nepieciešams

uzrādīt
personu
apliecinošu
dokumentu – pasi , ID karti vai
autovadītāja apliecību. No 1.
jūlija katram donoram jāuzrāda
arī savs bankas konta numurs.
Par asins donoru var
kļūt personas vecumā no 18
līdz 65 gadiem, kas sver ne
mazāk par 50 kg; dienā pirms
asins nodošanas neesi lietojis
alkoholu; esi paēdis, izgulējies,
atpūties, jūties labi; esi vesels un
pēdējā laikā neesi slimojis; pirms
tam esi lietojis veselīgu uzturu un
daudz šķidruma.
Izsmeļošāku
informāciju
par asins ziedošanu var uzzināt,
zvanot pa bezmaksas informatīvo
tālruni 8000 0003 un mājas lapā
www.donors.lv.

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.
“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.

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

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Marina Nipāne
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete Viļuma

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838
27068443, patite@inbox.lv

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Natālija Zdanovska
Ieva Maļinovska

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

