
SIA “Krāslavas ūdens” pazi-
ņo, ka, sākot ar 27. jūniju, tiks 
veikta pilsētas centrālā ūdens-
vada sadales tīkla profilaktiskā 
dezinfekcija. Sakarā ar to, ie-
spējams, ka ūdenim parādīsies 
neliela hlora smaka un piegar-
ša. Atvainojamies par sagādā-
tajām neērtībām.
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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Latvijā
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iznāks 28. jūnijā

No kāda piena siesim Jāņu 
sieru?

2.lpp

Smaga un laimīga dzīve jeb 
jubileja Jāņu dienā

4.lpp

Jāņa Buļa bīskapa 
kalpojumam - 25 gadi

5.lpp

•	 Vakar noslēdzās Saei-
mas pavasara sesija, bet 
rudens sesiju paredzēts sākt 
2. septembrī. Saeimas Kārtī-
bas rullis paredz, ka Saeimas 
sesijas ir kārtējas un ārkārtas. 
Gadā ir trīs kārtējās sesijas - 
rudens, ziemas un pavasara 
sesija. Saeimas sesiju starplai-
kā pēc nepieciešamības jebku-
rā brīdī var tikt sasaukta parla-
menta ārkārtas sesija.

•	 Nepagāja pat nedēļa kopš 
Gunta Belēviča demisijas, kad 
valdība tika pie jaunas veselī-
bas ministres. Līdzšinējā Bērnu 
slimnīcas vadītāja Anda Čakša 
pagaidām nav nevienas partijas 
biedre, taču pietuvojusies ienāk-
šanai politikā viņa bija jau pirms 
dažiem gadiem. Savukārt pirms 
darba valsts slimnīcās Čakša 
strādājusi privātajā sektorā – arī 
savulaik korupcijas skandālā ie-
rautā farmācijas kompānijā. 

•	 Eiropas Savienības (ES) prog-
rammā pārvietotie patvēruma 
meklētāji ir motivētāki integrē-
ties - mācās valodu, iesaistās 
integrācijas pasākumos, daļa 
arī apzinājuši pilsētas Latvijā, 
uz kurām varētu doties. Tās ir 
Jaunpils, Cēsis, Liepāja. 

•	 Saistībā ar meteoroloģiskā 
radara bojājumiem Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoro-

loģijas centrs (LVĢMC) nevar 
iegūt precīzus mērījumu datus, 
savukārt bojātās detaļas no-
maiņa aizņems vairākus mē-
nešus. Patlaban gan ir rasts 
pagaidu risinājums, lai radars 
vispār darbotos, tomēr iegūtie 
mērījumu dati nav pietiekoši 
kvalitatīvi. 

•	 Lai glābtu draugu no soda par 
automašīnas vadīšanu dzēru-
mā, kāds vīrietis Bauskā poli-
cistiem piedāvājis 600 eiro lielu 
kukuli. 1986. gadā dzimušais 
vīrietis tiks saukts pie adminis-
tratīvās atbildības par trans-
portlīdzekļa vadīšanu alkohola 
reibumā, bet 1967. gadā dzi-
mušais - pie kriminālatbildības 
par kukuļdošanu.

•	 Gandrīz puse krievvalodīgo 
Latvijā uzskata, ka to tiesības 
un intereses tiek pārkāptas 
tādā mērā, lai Krievijas iejauk-
šanās būtu pamatota, secināts 
Latvijas Nacionālās aizsardzī-
bas akadēmijas Drošības un 
stratēģiskās pētniecības centra 
pētījumā. Pētījuma veicēji no-
rāda, ka tajā pašā laikā aptuve-
ni puse krievvalodīgo Latvijas 
iedzīvotāju nepiekrīt šim apgal-
vojumam, vai ir neitrāli pret to.

Gadu no gada Līgo svētku 
galdu papildina ķimeņu siers, ko 
pieņemts uzskatīt par īsti latvisku 
produktu. Jautājums, kādēļ tie-
ši tam izsenis ir tik īpaša vieta uz 
Jāņu galda, nodarbinājis ne vienu 
vien cilvēku. Kā radusies tradīcija 
ēst sieru Jāņos? 

Izrādās – pētnieki atraduši pa-
matojumu, kā izveidojusies šī gardā 
un pasaules kontekstā neparastā 
tradīcija ēst sieru vasaras saulgrie-
žos. Viens no svarīgākajiem iemes-
liem – tā ir daļa no mūsu identitātes. 

“Jāņu siers pieder pie latviešu 
tautas tradīciju senākā slāņa. Siera 
gatavošanu un ēšanu apvij rituāli, 
kas cēlušies dziļā pagātnē. Šo rituā- 
lu pamatā bija lopkopības svarīgā 
nozīme seno latviešu saimniecībā. 
To noteica Latvijas dabas apstākļi, 
piejūras mitrais klimats, bagātīgas 
pļavas un ganības upju ielejās un 
ezeru ielokos. (..) mūsdienās Jāņu 
siers ieguvis jaunu kvalitāti, tas kļu-
vis par nacionālās identitātes vērtību, 
spilgtu un populāru latviešu kultūras 
reprezentācijas simbolu saskarsmē 
ar citām tautām.” raksta L. Dumpe 
grāmatā “Jāņu siers”. (L. Dumpe. 
Jāņu siers. Rīga, 2004, 19.lpp)

Kādēļ vēl siers ir tik īpašs?
Siers ir veselīgs. Mūsu platu-

ma grādos saules ir mazāk (nekā, 
piemēram, Spānijā, Itālijā vai Grie-
ķijā), tādēļ piena produktiem jau iz-
senis ir bijusi loma labas veselības 
uzturēšanā. Siers satur kalciju un tik 
svarīgo vitamīnu D, kas palīdz stip-
rināt imūnsistēmu. Vairākas no tajā 
esošajām aminoskābēm (triptofānu, 
lizīnu un leicīnu) ir neaizvietojamas, 
un cilvēka organisms tās nesintezē. 
Siers ir veids, kā tās dabīgi uzņemt. 
Uztura speciālisti norāda – kopā ar 
augļiem vai dārzeņiem tas veido 
lielisku olbaltumvielu, vitamīnu un 
šķiedrvielu kombināciju. 

Vietējs produkts. Jāņu tradī-
cijas pārsteidz ārzemju viesus. Siers 
ar ķimenēm ir īpaši Latvijai raksturīgs 
produkts. Nav noslēpums – katras 
zemes iedzīvotājiem vislabāk atbilst 
un veselīgāki ir tie produkti, kas au-
dzēti vai ražoti konkrētajā reģionā. 

Siers ir garšīgs! Sieram pie-
mīt “umami” garša. Tā ir piektā ofi-
ciāli atzītā pamatgarša pēc saldas, 
skābas, sāļas un rūgtas garšas. To 
atklāja Ikeda Kikunae (1864-1936), 
Tokijas Impēriskās universitātes 
ķīmijas profesors. Tulkojumā no ja-
pāņu valodas “umai” ir “garšīgs” un 

“mi” – “garša, kam ir ilgstoša pēc-
garša”. Arī ķimenes ir vietēja, Latvi-
jas dabā, savvaļā plaši sastopama 
garšviela, kas ir daļa no iepriekšējo 
gadsimtu gaitā izveidojušās tradicio-
nālās garšas izjūtas. Lai gan ķimeņu 
daudzums sierā, piemēram, Trikata 
“Jāņu priekā”, ir tikai 1.2% ķimeņu, 
to garša ir izteikti jūtama. 

Tradīciju turpinājums. No 
piena un biezpiena darītais siers 
sevī glabā ārkārtīgi senas uztura 
tradīcijas. ”Latviešu zemnieki taisīja 
sieru no biezpiena - t.s. skābpiena 
sieru, kurš tiek uzskatīts par senāko 
siera veidu Eiropā.” (L. Dumpe. Lat-
viešu tradicionālais uzturs. // Latvija 
un latvieši. Rīga, 2013, 320.lpp)

Simbolisks, īpašs ēdiens. 
Sieru var ēst arī citā laikā, tomēr 
senatnē (līdz pat 19.gs. vidum) go-
vis diendienā deva salīdzinoši maz 
piena. Un tikai vasaras vidū, kad 
bija visleknākās pļavas un visvairāk 
barības, govīm bija tik daudz piena, 
lai pietiktu sieram. Apaļš vai daudz-
stūrains, dzeltens vai blāvi dzeltens 
siera ritulis simbolizē sauli un ar to 
saistītos ritus.

Ciemakukulis. Siers kā vēr-
tīgs (gan uzturvērtības, gan tā ga-
tavošanā patērētā laika un darba 
ziņā) produkts laika gaitā ieguvis 
ciemakukuļa jeb dāvanas nozīmi. 
Tieši tādēļ ķimeņu siers – pašu 
taisīts vai Latvijā ražots – var būt 
ideāla dāvana saimniekam vai na-
mamātei Līgo svētkos.

“Ticējums vēsta – ja Jāņos ēd 
sieru, tad arī govīm vairāk piena. 
Apaļais saulgriežu siers ir viena no 
senākajām tradīcijām, kas liecina, cik 
mūsu cilvēkiem svarīga bijusi zeme, 
lopkopības un piena tradīcijas,” saka 
Trikata sierzinis Renārs Tumens.

“Atkārtojot ilgstoši pārmanto-
tas, ritualizētas darbības, mēs tur-
pinām uzturēt saikni ar iepriekšējo 
paaudžu izveidoto vērtību sistēmu,” 
papildina etnoloģe, Latvijas Univer-
sitātes Latvijas vēstures institūta 
pētniece Anete Karlsone.

Idejas, kā pasniegt sieru mūs-
dienīgās uzkodās, meklē http://www.
trikatasiers.lv/lv/interesanti-un-node-
rigi/raksti-par-sieru/janu-prieks-jeb-
padsmit-svaigas-idejas-ligo-galdam

Raksta tapšanā konsultējusi 
etnoloģe, Latvijas Universitātes Lat-
vijas vēstures institūta pētniece Ane-
te Karlsone, kā arī izmantoti uztura 
pētnieces Lindas Dumpes izteikumi.
Alise Birzniece, SIA Latvijas piens 

zīmolu vadītāja

Uzdāviniet Jānim ozolu!
Iestādīju ozoliņu
Jāņu tēva pagalmā.
Lai tas auga, lai zaļoja
Līdz citiem Jānīšiem. 

Latviešiem ozols ir Pasaules 
koks. Koks, kas ar savu zaru vainagu, 
stumbru un saknēm apvieno Debe-
su pasauli, Vidus pasauli un Zemes 
pasauli. Ozola zari rotā Latvijas Re-
publikas valsts ģerboni, ozols tiek 
izmantots nosaukumos, uzvārdos, 
mājvārdos. Zem ozola notiek līdzi-
nāšanās (laulību) rituāli, no ozola 
gatavo šūpuli, šūpuļa līksti un pir-
mo pirtsslotu zēnam, lai augtu “Vīrs 
kā ozols” – stalts un stiprs. Vasaras 
saulgriežos līgotāji vij ozolzaru vaina-
gus Jānim, ar ozolzariem pušķo mā-
jas, svinību vietas un automašīnas. 

Ozola zaru vītnes ir rotājums ne 
tikai vasaras saulgriežos, bet arī ģi-
menes godos, valsts svētkos, Dzies-
mu svētkos, atklājot un iesvētot 
jaunas ēkas, tiltus un pieminekļus. 
Ozola lapa Latvijā ir īpaši aizsargāja-
mo dabas teritoriju simbols.

Atsaucoties uz mūsu laikrakstā 
ievietoto sludinājumu “Uzdāviniet 
Jānim dzīvu ozolu!”, devāmies pie šī 
aicinājuma autoriem pēc ozola stāda 
un, protams, izmantojām izdevību 

parunāties ar viesmīlīgajiem saim-
niekiem.

Namatēvs Jānis Bogdāns dzim-
tajās mājās Izvaltas pusē dzīvo jau 
ceturtajā paaudzē. Sieviņa Ligita ie-
skatījusies staltajā puisī, jo patikusi 
viņa skanīgā balss un prasme spēlēt 
ģitāru. “Par laimi, tās nebija vienīgās 
viņa prasmes”, smaidot stāsta 
Ligita. Jānis izrādījies čakls saim-
nieks, gādīgs vīrs un tēvs. Kopā 
izaudzinātas, izskolotas un pie 
vīriem izdotas trīs meitas. Ce-
turtā, pastarīte Sanija, dzīvo ar 
vecākiem, mācās pamatskolā, 
mūzikas skolā un aktīvi pieda-
lās mazpulkos. Viens no viņas 
projektiem mazpulcēnos ir “No 
ozolzīles līdz ozolam.” Vecākās 
meitas dzīvo un strādā ārzemēs 
– Gunita ar vīru Antonu un dē-
liem Tomasu un Leonardu dzīvo 
Cīrihē, Šveicē; Baiba ar vīru Gati 
un bērniem Esteri un Jānīti dzīvo 
Londonā; Sandra ar vīru Elgaru 
Havantā, pilsētiņā Anglijas dien-
vidos. 

Jānis un Ligita Bogdāni to 
uztver saprotoši – jaunajiem jā-
dzīvo tagad, nevis tad, kad pie-
nāks pensijas gadi. Skumdina 

tas, ka Sandras ģimene bija noska-
tījusi mājas tepat kaimiņos, gribēja 
dzīvot un saimniekot, bet banka mā-
joklim kredītu atteica. Tagad jaunā 
ģimene dzīvo un strādā Anglijā, kur 
saņēmuši kredītu mājas iegādei.

Turpinājums  3. lpp.

Balta, balta šodien 
diena, 

Laikam divas saules 
spīd. 

Jūsu mīlas pilnās sirdīs 
Silts un zeltains mirdzums krīt.

Sirsnīgi sveicam 
zelta kāzu jubilejā 

Ražnovsku ģimeni!

Māsas Anna, Marija, Sofija, Helēna

Jasmīnu ziedi šodien zied tikai tev, 
Bet tu kā saules stariņš 
laisties katru dien.
Lai mūžam laimes eņģeļi 
glāsta tavu vaigu!

Mīļi sveicam jubilejā 
Janīnu Liepiņu!

Kristapiņš un ģimene

Kāpēc Jāņos jāēd siers?

Vēl puto 
madaras... 

Un vīgriezes 
lej smaržas. 
Vēl līči ma-

tos ūdensro-
zes pin, 

vēl dienām 
liepziedu 
un medus 

garša, jo šis 
ir laiks, kad 

cilvēki un 
daba 

ar neprātīgu 
ziedēšanu 

Līgo svētkus 
svin!

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrādā-
šanas pakalpojumi.  Meža iz-
vedēja, forvardera pakalpoju-
mi. Pārdodam malku (3 m).  T. 
26677812, 20377801.
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Pasaulē

Palīdzēsim Vadimam uzvarēt ļauno slimību!

Petkunu ģimene Krāslavā 
vēršas pie līdzcilvēkiem ar lū-
gumu palīdzēt viņu dēlam Va-
dimam, kurš izmisīgi cīnās ar 
ļaunu slimību – limfoleikozi jeb 
asins vēzi, turklāt diezgan retu 
šīs slimības paveidu, kas grūti 
padodas ārstēšanai. Vienīgā 
cerība puisim ir kaula smadze-
ņu transplantācijai, taču pagai-
dām izietais ārstēšanas kurss 
nav devis vēlamo rezultātu. 

Viņa mamma Marina ir bezga-
la pateicīga ikvienam, kas atsaucās 

un finansiāli atbalstīja ģimeni grūtā 
brīdī, jo tikai kopīgiem spēkiem bija 
iespēja iegādāties ļoti dārgos prepa-
rātus slimības ārstēšanai. 

Vadimam ir 22 gadi, iesāktas stu-
dijas Daugavpils augstskolā program-
mēšanas jomā, vecāki, 11 gadus veca 
māsa un brīnišķīga draudzene. Ģime-
ne dzīvo Krāslavā. Viss būtu lieliski, ja 
vien pērn pavasarī Vadimam nebūtu 
parādījusies temperatūra, nogurums 
un palielināti limfmezgli. Izmeklējumi 
pie ārsta atklāja pašu ļaunāko - asins 
vēzi. Līdz tam Vadims par veselību 
nebija sūdzējies, dzīvojis veselīgi, ne 

lietojis alkoholu, ne smēķējis, bija ap-
zinīgs students, regulāri sportojis.

Tad sākās gadu ilgā cīņa ar slimī-
bu un ārstēšanās slimnīcā Rīgā, kas 
diemžēl nav devusi rezultātus, zāles 
nav spējušas slimību apturēt. Ģimene 
meklējusi palīdzību Eiropas klīnikās. 
Charite klīnika Vācijā piedāvā Vadi-
mam ārstniecību, taču tā ir ļoti dārga.

Tā kā ārstniecības iespējas Lat-
vijā ir izsmeltas un puisim palīdzēt ar 
Latvijā pieejamo ārstniecību nevar, 
tad Latvijas ārstu konsīlijs ir lēmis 
atbalstīt šo ārstniecību, taču valsts 
diemžēl to neapmaksā. Ārstniecības 
kurss Vācijas klīnikā izmaksā 52 990 
eiro. Tā ir ļoti liela summa, taču no 
tās ir atkarīga jaunā cilvēka dzīvība. 

Iespējams, ar to pietiks, lai Vadi-
ma veselība uzlabotos un viņš varē-
tu veikt sarežģīto operāciju. Donors 
kaulu smadzeņu transplantācijai jau 
esot atrasts starptautiskajā donoru 
tīklā, pašu operāciju plānots veikt 
Viļņā. Turklāt pašu operāciju apmak-
sā valsts, bet līdz tai puisim vēl jātiek.     

Pašlaik ir atvērts konts labda-
rības fondā Ziedot.lv, kur ikviens 
var sniegt savu palīdzību Vadimam. 
Ziedojumus var pārskaitīt arī uz 
Vadima mammas kontu: LV72UN-
LA0050002804601, Marina Petkune, 
p.k.: 061171-12426. 

Palīdzēsim kopīgiem spēkiem 
Vadimam uzvarēt slimību!

Foto no ģimenes arhīva

Jautājums bez atbildes
Redakciju apciemoja ilg-

gadējā lasītāja Jūlija Azareviča. 
Viņa atnesa savu mazbērnu un 
mazmazbērnu fotogrāfijas. Tā ka 
vasarā, kad viņai paliks 78 gadi, 
apsveikumu būs daudz. Vairākus 
gadu desmitus strādīgā kundze 
nostrādāja kolhozā, Pārdaugavā: 
baroja teļus, cūkas, aitas. Saņem 
apmierinošu pensiju, paldies Die-
vam, trūkums nav jācieš. 

Viss viņas prieks ir 
bērni, tikai liktenis izsvai-
dījis viņus pa Eiropas 
Savienības ārēm. Meita 
Regīna ar ģimeni dzīvo 
Īrijā, dēls Kazimirs – Vā-
cijā. Vairākkārt saukuši 
uz dzīvi ārzemēs savu 
māmiņu – mazbērnus- 
mazmazbērnus auklēt. 
Jūlija Azareviča atteicās 
– nav tam spēka. Un kā 
lai dzīvo tālumā no dzim-
tajām vietām?

Visu savu bagātību 
redakcijas viešņa atnesa 
līdzi: fotogrāfijās redza-
mi septiņi mazbērni un 
septiņi mazmazbērni. Ti-
kai viena problēma – reti 
ārvalstu radi apciemo 
Krāslavu. Labi, ja izdo-
das atbraukt vienu vai 

divas reizes gadā. Bieži skumjas 
nomāc. 

Tāpēc pensionāre uzdod 
izsāpēto jautājumu: vai tas ir 
pareizi, ka daudzi latvieši izklīst 
pa pasauli? Večuki paliek vieni, 
dzimtene – tukša. Arī Krāslavā 
cilvēku paliek aizvien mazāk un 
mazāk. Rūgtums sirdī. 

Aleksejs GONČAROVS

Redakcijas viesis

No kāda piena siesim Jāņu sieru?
Satraucoši fakti: Latvijas 

piensaimniecības lepnums – 
Latvijas brūnās govis ir praktiski 
izmirušas. Pašreiz visā valstī ir 
tikai kādas 140 tīrasiņu brūnaļas, 
un to lielāko daļu mākslīgi pie dzī-
vības uztur valsts finansētā Latvi-
jas Lauksaimniecības Universitā-
tes saimniecība “Vecauce”.

Pirms Latvijas iestāšanās 
Eiropas Savienībā, 2004. gadā, 
Latvijas ganāmpulkos bija 9567 
brūnaļas. Bet vislielākā Latvijas 
brūno govju populācija bija 1980. 
gadā, kad mūsu pļavās ganījās 
141 700 Latvijas brūnās govis.

Latvijas brūnā jeb Latvi-
jas brūnā govs ir viena no liel-
lopu (Bos primigenius tau-
rus) piena - gaļas šķirnēm, kas 

izveidota Latvijā, tās saīsinātais 
apzīmējums ir LB. Šķirne ir ražī-
ga, izturīga, samērā pieticīga. Tā 
spēj ražot pietiekoši daudz piena 
ar augstu olbaltumvielu un tau-
ku saturu tajā, izmantojot lēto 
zāles lopbarību ar nelielām spēk-
barības devām.

Šķirnes veidošanās sā-
kums ir 19. gadsimta beigas 
un 20. gadsimta sākums. Lat-
vijas piena govs šķirnes selek-
cijas darbu uzsāka Paulis Le-
jiņš (pirmais Latvijas  Zinātņu 
akadēmijas prezidents) 1910. 
gadā, uzņemoties Zemgales Lus-
tes muižas mācību un izmēģi-
nājumu saimniecības vadītāja 
pienākumus. Pirmo reizi Latvijas 
brūnās šķirnes govs reģistrē-

ta 1911. gadā kā Latvijas sarkan-
brūnā govs. Šķirnes izveide uz-
sākta, krustojot vietējos liellopus 
ar Angelnes šķirnes liellopiem. 
Lai panāktu augstāku ražību 
selekcijā, sāka izmantot Dāņu 
sarkano govju buļļus. Par šķir-
nes bāzi - vietējām govīm 1914. 
gadā Krievijas Zemkopības mi-
nistrijas zinātniskās padomes 
profesors J. Ļiskuna raksta, ka 
“jānāk bez tam arī pie slēdziena, 
ka šo lopu labākie pārstāvji ir ļoti 
vērtīgi, ar augstu barības atmak-
su un piena atdevi. Šie lopi seviš-
ķi vērtīgi sliktu ganību un trūcīgas 
barības apstākļos.” 1922. gadā 
Latvijas brūnā tika apstiprināta 
kā šķirne. Savā pastāvēšanas 
laikā Latvijas brūnajai ir notikuši 
vairāki pilnveidošanās periodi ar 
citu sarkano govju šķirņu vaislas 
dzīvnieku izmantošanu selekci-
jā, kā Dānijas sarkanā, Angle-
ras, Šveices, Zviedrijas sarkan-
raibā un Holšteinas sarkanraibā.  
Selekcijas mērķis bija izveidot 
produktīvu govju šķirni. Lai, uz-
labojot šķirni, nezaudētu vietējo 
ģenētisko resursu, tika izstrādāta 
ciltsdarba programma, kas atbil-
da apakšpasākumam “Lauksaim-
niecības dzīvnieku ģenētisko re-
sursu saglabāšanai”.

Veicot Latvijas brūnās ģe-
nētisko analīzi, zinātnieki se-

cināja, ka tā ir samērā tuva 
radiniece Latvijas zilajai govij, 
bet vistuvākā radniecība tai ir 
ar Lietuvas sarkano govi, kā arī 
ar Angelnes šķirni, bet lielākās 
atšķirības, salīdzinot Baltijas sar-
kano govju šķirnes, konstatētas 
ar Igaunijas sarkano un Dānijas 
sarkano govju šķirnēm. Latvijas 
brūnās tika speciāli selekcionētas 
Latvijas apstākļiem – tās ir izturī-
gākas un veselīgākas par savas 
sugas māsām un arī to piens ir 
kvalitatīvāks un augstvērtīgāks. 

Tomēr šīs labās īpašības 
brūnaļas nepasargāja no izmir-
šanas. Latvijas brūnās govis no 
mūsu laukiem ir pazudušas tieco-
ties pēc augstiem izslaukumiem 
un ražīgiem gaļas liellopiem, cit-
kārt tas notika arī “piespiedu” kār-
tā, jo vienkārši nebija pieejama 
LB sēkla pie mākslīgās apsēklo-
šanas. Gotiņām, kas pēc pases 
skaitās Latvijas brūnās, asinis ir 
krietni sajauktas.

Tagad Latvijas brūnaļa ir teju 
vai vēsturisks relikts, ko mākslīgi 
saglabā vienīgā valsts finansētā 
lopkopības saimniecība - Latvijas 
Lauksaimniecības Universitātes 
mācību saimniecība “Vecauce”, 
kuras plānos ir ganāmpulku pa-
lielināt līdz 100 brūnaļām.

Rakstā izmantoti interneta resursi.
Iveta LEIKUMA

Parlaments apstiprināja veselības ministru

Par ekonomisti un terapeiti 
Andu Čakšu nobalsoja vairā-
kums deputātu – 78 cilvēki, 
pret bija trīs un vēl četri attu-
rējušies. Viņas kandidatūra 
bijusi vienīgā nopietni ap-
spriestā politiskajās aprindās. 
Iemesls ir vienkāršs – nozare 
ir dziļā krīzē, katram valdības 
pieņemtā veselības aprūpes 
reformas plāna punktam var 
droši likt klāt frāzi “izpildīsim, 
ja pietiks naudas”...

Pirms balsošanas parla-
mentā deputātu priekšā uzstājās 
ministru prezidents Māris Ku-
činskis. Viņa teikto var uzskatīt 
par provizorisku īsu darba plānu 

jaunieceltajai ministrei: viņš pazi-
ņoja, ka Čakša ir pietiekami kom-
petenta, lai veiksmīgi turpinātu 
veselības aprūpes reformu. Pati 
ministre par sava darba prioritā-
tēm plašsaziņu līdzekļiem saka, 
ka īpaša uzmanība tikšot veltīta 
onkoloģijai, kā arī mātes un bērna 
veselībai.

Līdz šim Anda Čakša 5 ga-
dus ir bijusi Bērnu klīniskās slim-
nīcas vadītāja, viņai ir terapeita un 
pediatra kvalifikācija, kā arī ma-
ģistra grāds biznesa vadībā. Kādu 
laiku viņa nostrādājusi farmācijas 
biznesā un bijusi pēdējā ministra 
– sava priekšteča Gunta Belēviča 
– padomniece, taču tas ir drīzāk 
mīnuss nekā pluss. Parlamenta 
kuluāros par jaunās ministres at-

balstu saka tā: lai kāds arī būtu 
kandidāts, sliktāks par Belēviču 
jau nebūs.

10. jūnijā ministrs Guntis Be-
lēvičs demisionēja pēc vairākiem 
skandāliem. Starp citu, pēc plaš-
saziņas līdzekļu ziņām, ministram 
“pazīšanās pēc”, apejot rindu, uz 
budžeta rēķina tika veikta neliela 
ķirurģiska operācija Latvijas On-
koloģijas centrā. Šī ciniskā rīcība 
izraisīja vētrainu nosodījumu, kā 
rezultātā ministrs ne tikai atkāpās 
no amata, bet arī izstājās no “Zaļo 
un zemnieku savienības” un no-
lika Saeimas deputāta mandātu. 
Viņa vietu aizņēma pašreizējais 
Rīgas domes Vides pārvaldes 
priekšnieks Askolds Kļaviņš.

Vai Belēviča pēctece varēs 

laikā, kas atlicis līdz parlamenta 
vēlēšanām, savest kārtībā veselī-
bas aprūpi? Pēc ekspertu domām, 
Andai Čakšai varētu pietrūkt poli-
tiskās pieredzes, proti, prasmes 
“izsist naudu” savai nozarei. Opo-
zīcija uzskata – kaut arī Belēviča 
demisija bija paredzama, vadības 
rotācija parasti nes vairāk ļaunu-
ma nekā labuma. Kā paskaidroja 
“Ezerzemei” Saeimas prezidija 
loceklis Andrejs Klementjevs (“Sa-
skaņa”), bijušā ministra kūrētos 
projektus var atlikt tāpēc vien, ka 
tie interesēja Belēviču. Piemēram, 
Stradiņu slimnīcas jaunā korpusa 
būvi u.c.

 
Darja ŽDANOVA

Bijušajai Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vadītājai Andai Čakšai tika «smagi slima” nozare

ES pagarina sankcijas 
Krievijas anektētajai 

Krimai
Eiropas Savienība (ES) par 

gadu pagarinājusi sankcijas, kas 
piemērotas Krievijas okupētajai Kri-
mas pussalai un Sevastopolei. ES 
nosoda un neatzīst Ukrainai piede-
rošās Krimas pievienošanu Krie-
vijai. ES piemēroja šīs sankcijas 
2014. gadā, lai parādītu savu pre-
testību Krievijas īstenotajai Krimas 
pussalas aneksijai. ES aizliegusi 
jebkādas ES pilsoņu vai uzņēmu-
mu investīcijas Krimā. ES reģis-
trētiem uzņēmumiem un ES pil-
soņiem aizliegts pirkt Ukrainai “de 
iure” joprojām piederošajā pussalā 
nekustamos īpašumus vai firmas. 
Aizliegts arī finansēt Krimas uzņē-
mumus, kā arī sniegt ar finansēša-
nu saistītus pakalpojumus.

Romas mērs - sieviete
Itālijas galvaspilsētas Romas 

mēra amatā svētdien pirmoreiz 
tika ievēlēta sieviete Virdžinija Ra-
dži, kas pārstāv populistisko opo-
zīcijas partiju “Piecu zvaigžņu kus-
tība”, un šis vēlēšanu iznākums ir 
liela sakāve Itālijas premjerminis-
tram Mateo Renci. Saskaņā ar no-
balsojušo vēlētāju aptaujām Radži 
svētdien notikušajā Romas mēra 
vēlēšanu otrajā kārtā ieguvusi no 
62 līdz 68% balsu. Viņas sāncen-
sis bija Roberto Džaketi no Renci 
kreisi centriskās Demokrātiskās 
partijas (PD). 37 gadus vecā advo-
kāte un pašvaldības deputāte Ra-
dži pirms dažiem mēnešiem bija 
pilnīgi nepazīstama politikā, bet 5. 
jūnijā kļuva par Romas mēra vēlē-
šanu pirmās kārtas līderi.
Krievijā noslīkst 13 bērni 

Karēlijā vētras laikā ezerā 
noslīkuši 13 bērni vecumā no 
12 līdz 15 gadiem un viens pie-
augušais. Nelaime notikusi Sja-
mezerā, kur sestdien no bērnu 
atpūtas nometnes trijās laivās 
bija devušies izbraukumā 47 
bērni un četri instruktori. Laivas 
iekļuvušas vētrā, apgāzušās un 
nogrimušas. Visi bērni bijuši no 
Maskavas. Saistībā ar notikušo 
ierosināta krimināllieta “Par dro-
šības noteikumiem neatbilstošu 
pakalpojumu sniegšanu, kas iz-
raisījusi divu vai vairāku cilvēku 
nāvi”. Viens instruktors aizturēts 
un tiek nopratināts.



2016. gada 21. jūnijs 3

Patiesi noderīgs hobijs – ceļošana
Došanās dažādos ceļojumos spēj patie-

si iepriecināt gandrīz ikvienu cilvēku. Un 
tas ir pašsaprotami, jo ceļošana ikvienam 
cilvēkam paver ļoti dažādas iespējas.

11. un 12. jūnijā Krāslavas, Dagdas un 
Ludzas novadu bibliotekāres un citi intere-
senti devās nelielā ceļojumā uz mūsu kai-
miņzemi  Baltkrieviju. Viens no galvenajiem 
galamērķiem bija Baltkrievijas Nacionālā 
bibliotēka Minskā. Protams, mēs visi lepo-
jamies ar mūsu arhitektūras un kultūras 
pērli – Latvijas Nacionālo bibliotēku Rīgā, 
taču arī Minskā esošā bibliotēka ir ievērības 
cienīga. Bibliotēkas ēka tika pabeigta 2006. 
gadā. Ēkas formu arhitekti dēvā par “rombiku-
boktaedru”. Patiesībā tās forma patiešām ir tik 
pat neparasta kā vārds, kurā to dēvē. Bibliotēkā 
ir 23 stāvi un tā ir 73,6 metrus augsta. Baltkrie-
vu gide mums laipni izrādīja gan iespaidīgās 
bibliotēkas arhitektūru un iekšējo dizainu, gan 
arī pastāstīja par krājumiem, grāmatu klāstu 
un elektroniskajām sistēmām, kuras ir patiesi 
modernas, arī mēs varējām kaut ko interesan-
tu no tām uzzināt. Īpaši bibliotēkas ēka skaisti 
izskatās vakaros, kad tā tiek izgaismota ar zilga-
nu gaismu – rodas sajūta, ka tas ir brīnumains 
objekts, kas ir ārpus šīs pasaules un cilvēku iz-
pratnes.

Izbaudījām ne tikai Minskas bibliotēkas ar-
hitektonisko burvību, bet arī iepazinām Balt-
krievijas galvaspilsētas dažādus arhitektūras 
pieminekļus: gan vēsturiskus, gan mūsdienu,   
izbaudījām viesmīlību un skaistumu, apmek-
lējot gan kafejnīcas, gan vietējos veikaliņus. 

Braucām pat ar metro!
Apmeklējām arī Ņasvižu jeb Ņesvižu.  Tā ir 

pilsēta ar garu un aizraujošu vēsturi, par kuru 
liecina arī tās lielākais lepnums – pils kom-
plekss. Pili ir sākuši būvēt jau 16. gadsimtā, 
taču katrs gadsimts atnesa pils kompleksam 
jaunas iezīmes, tādēļ tas ir patiesi baudāms 
arhitektūras brīnums, kurā ir apvienotas vi-
duslaiku, renesanses, baroka un klasicisma 
arhitekūras iezīmes. Pils komplekss ir iekļauts 
arī UNESCO kultūras mantojumā, tādēļ apska-
tīt un izbaudīt senlaicīgo atmosfēru un nepa-
rastās muzeja ekspozīcijas ir patiešām vērts! 

Šis nelielais ceļojums visiem sniedza lie-
lisku baudījumu un atpūtas sajūtu, kā arī tas 
bija aizraujošs pieredzes brauciens. Patiesībā 
mums kaimiņos ir skaista zeme ar interesantu 
vēsturi un daudzām atpūtas iespējām, kuras 
izmantojām  mēs – bibliotekāri. Par mūsu ce-
ļojuma veiksmīgu izdošanos rūpējās Daugav-
pils tūrisma firma Mari. 

Svetlana LAKSA-TIMINSKA

Gribu pastāstīt laikraksta “Ezerzeme” la-
sītājiem par cienījamo Regīnu Neverovsku. 
Viņa ir dzimusi pašā Latvijas nostūrī - Indras 
pagasta Maksimovas sādžā, pie pašas Balt-
krievijas robežas 1931. gada 22. jūnijā zem-
nieku Ādolfa un Monikas ģimenē kā vidējā 
meita trīs bērnu ģimenē. Tika kristīta vecajā 
Indras koka kapelā (ko savulaik bija uzcēlis 
pans Nitoslovskis), kas bija Piedrujas Ro-
mas katoļu draudzes baznīcas filiāle. Kristīja 
prāvests Jāzeps Goilevičs. Indrā baznīcu 
netālu no kapličas sāka celt tikai 1935. gadā.

Latgales lauki bija biezi apdzīvoti un katrā 
ģimenē auga kupls bērnu skaits.

Regīnas dzīves gājums bija diezgan 
raibs, kā jau visiem pagājušā gadsimta pir-
majā pusē dzimušajiem. Bērnība bija gana 
skarba, ģimeni skāra Otrā pasaules kara no-
tikumi. Tomēr ģimenē visos laikos bija sagla-
bāta ticība Dievam un attiecīgi ticības garā 
audzināti bērni. 1940. gada pavasarī Regīna 
ar lielu vienaudžu grupu prāvesta Vladislava 
Litaunieka vadībā svinēja Pirmās komūnijas 
svētkus vēl nepabeigtajā Indras - Balbino-
vas Romas katoļu draudzes baznīcā. Tā 
paša gada rudenī bīskapa Jāzepa Rancāna 
vizitācijas laikā saņēma Iestiprināšanas sa-
kramentu.

Izglītību nācās apgūt vairākās skolās un 
vairākās valodās. Joninu sākumskolā viņa 
mācījās latviešu valodā, tad turpināja Mak-
simovas sākumskolā baltkrievu valodā, bet 
Indras vidusskolā - krievu valodā. 

Nodibinoties kolhozam, Regīnu aizsūtīja 
uz Konstantinovas tehnikumu apgūt zinā-
šanas lopkopībā. Atgriežoties no mācībām, 
viņa kolhozā strādāja lopkopības nozarē, 

gan teļu fermā, gan slaucamo 
govju fermā līdz pat pensijai. 

1986. gadā pēc aizsūtīšanas 
pensijā, māsa Ādolfīna viņu pa-
saucu uz Indru. Savas ģimenes 
viņai nebija, viņa kļuva par pirmo 
palīdzi savai māsai mājas darbos 
un viņas bērnu audzināšanā. 

Uz dzīvi apmetās mājā pretim 
baznīcai. Tā kā baznīcas kopēja 
Genovefa Namovira palika ne-
spējīga, Regīna iesaistījās baz-
nīcas apkopšanā. Darba daudz: 
jāsakārto un jāuztur kārtība 
baznīcas pagalmā, ziemā jātīra 
sniegs, jāsagrābj lapas, jāuzkopj 
iekštelpas, altārus, jāmazgā un 
jāgludina kalpošanai vajadzīgie 
piederumi, svētku reizēs jāorga-
nizē procesijas. 

Baznīcas dārzā stādīja un kopa 
puķu dobes, lai vajadzīgajā brī-
dī pušķotu altārus. Liels paldies 
jāsaka tiem draudzes locekļiem, 
kas Dieva godam nes puķes al-
tāru izgreznošanai. Tāpēc baznī-
ca vienmēr ir skaisti sakopta un 
svinīga. 

Regīnas 85 dzīves gadi liekas 
daudz: “Daudz ko esmu piedzī-

vojusi savā mūžā, pārdzīvoju piecas valsts 
iekārtas maiņas. Esmu izbridusi cauri tik 
daudz ciešanām, ka varētu par savu dzīvi 
romānu uzrakstīt. Man nav tam ne spēka, 
ne laika. Manu dzīvi aizņēma sūrs darbs, bet 
es savus pienākumus pildīju godprātīgi: 35 
gadus nostrādāju kolhozā un 30 gadus par 
Indras - Balbinovas Romas katoļu draudzes 
baznīcas apkopēju un pieskatītāju.

Mans spēks ir izsīcis. Cienījamais vecums 
ir skaists. Tagad man ir laiks atpūtai un lūg-
šanai. Tagad es pārcilāju savas atmiņas: kā 
bērnībā 2 gadus vasarā es gāju 6 km kājām 
uz baznīcu apgūt katehismu, lai saņemtu 
Pirmo komūniju, pēc tam Iestiprināšanas 
Sakramentu; kā prāvests V. Litaunieks iz-
veidoja jauniešu rožukroņa kopienu - cik 
aizkustinoši un pacilāti bija kopš agras bēr-
nības kalpot Dievmātei un baznīcai, lūgties 
rožukroni katru dienu.”

Regīna uzskata, ka rožukronis ir ārkārtīgi 
efektīvas zāles ne tikai pret sabiedrisko ļau-
numu, bet arī pret to ļaunumu, kas ir mūsos. 
Regīna ir savas zemes patriote, viņa ļoti uz-
traucas par lauku neapdzīvotību, par Latga-
les pamestību. Viņa lūdz Dieviņu un cer par 
mūsu Tēvzemes uzplaukumu. 

Visi draugi un radi, kā arī Indras - Balbino-
vas draudzes locekļi sveic cienījamo Regīnu 
Neverovsku 85 gadu jubilejā. Novēlam labu 
veselību un Dieva svētību turpmākajā dzīvē!                     
ATTĒLĀ: Regīna pirmās komūnijas die-
nā ar māmiņu Moniku, māsām Adolfīni 
un Viktoriju, tēvu Ādolfu un vecmāmiņu 
Felīciju Gurkovsku (1940. g.)

Janīna MARKEVIČA

Regīna no Indras pagasta
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

 “Toties mēs, ciemojoties pie bērniem, varam 
paceļot un atpūsties!” Ligita ir optimiste. 

Jūsu izaudzētie 300 ozoliņi iestādīti Gaujas 
senlejā par godu “Latvijas Finiera” jubilejai, pa 
vienam ozolam šajā pasākumā iestādījuši arī bi-

jušais Valsts prezidents Andris Bērziņš un torei-
zējā Ministru prezidente Laimdota Straujuma. 
2014. gadā Jūs dāvinājāt 100 ozolu stādus Imanta 
Ziedoņa vārdā nosauktajai alejai dārzā pie Run-
dāles pils.

Jā, Ziedoņa alejā ozoliņi pieauguši labi, tikai 
dažus atjaunojām. Šī gada pavasarī Rundāles pils 
muzeja direktors Imants Lancmanis uzdāvināja 
savu grāmatu “Vidzemes muižu arhitektūra” ar 
pateicības ierakstu par ozolu stādiem. (Ligita de-
monstrē vērtīgo dāvanu – aut. piezīme).

Kā radās šī doma – audzēt ozolu stādus?
Man vienmēr ir bijusi doma darīt kaut ko tādu, 

ar ko nenodarbojas citi. Krīzes laikā izdomājām, ka 
jāmēģina kaut kas jauns. Latvijā nav daudz stādau-
dzētavu, kas piedāvā sertificētus ozolu stādus. Lat-
galē mēs praktiski esam vienīgie. Kad sākām au-
dzēt ozolus, kas paredzēti apmežošanai, 
radās nepieciešamība pēc sertificētiem 
stādiem. Lai tādus izaudzētu, vajadzīgas 
sertificētas ozolzīles. Stādi bez sertifi-
kāta ir derīgi apstādījumiem pilsētās, 
mājas pagalmā, savā mežā, ja iztiek bez 
ES fondu finansējuma. Ja vēlas ES fondu 
atbalstu stādu iegādei, nepieciešams iz-
celsmes sertifikāts, kurā norādīts, no ku-
rienes ir nākusi zīle, kur ir audzēts stāds. 
Pirms trīs, četriem gadiem ar pārstāvjiem 
no LVMI “Silava” izveidotās komisijas tes-
tējām un vērtējām ozolzīļu ieguves vietas 
Latgalē. Princips ir tāds – vienā vietā jābūt vismaz 
30 pieaugušiem ozoliem, kuru vecums nav mazāks 
par 80 - 100 gadiem. Augstumam, stumbram, vi-
siem parametriem jāatbilst noteiktai kvalitātei. 
Uz šo brīdi Latgalē ir sertificētas sekojošas vietas 
– Grāfu Plāteru parks Krāslavā, Višķu parks, Dub-
rovina parks Daugavpilī, Gelenovas parks Rušonā, 
kur tiek iegūtas sarkano ozolu un purva ozolu zīles, 
un Medumu parks. Medumu parku 1906. gadā ie-
rīkoja cara Nikolaja I Sanktpēterburgas botāniskā 
dārza pārzinis Lackis, jo caram Medumos pie ezera 
bija vasaras rezidence. Šobrīd tur ozoliem ir vairāk 
nekā 100 gadi. 

Ar šīm zīļu ieguves vietām pilnīgi pietiek, lai va-
rētu nopietni strādāt. 

Teic, ka Latviju sensenos laikos klājuši nebei-
dzami ozolu mūžameži. Zemkopju tauta sūrā dar-
bā izplēsa līdumus, bet jauno tīrumu vidū atstāja 
atsevišķus kokus “zemes skaistumam, dvēseles 
priekam un Dievam”. Tā līdz mūsdienām ir sagla-
bājušies dižozoli. Tomēr mežu cilvēks stāda ne tikai 
skaistumam, bet arī ar mērķi nākotnē gūt peļņu. 

Cik vērtīgs ozols ir kā kokmateriāls? 
Esmu aprēķinājis - ja jūs vēlaties, lai jūsu maz-

bērns būtu miljonārs, apmežojiet vismaz vienu ha 
zemes ar ozoliem. Pēc 80 - 100 gadiem pēcnācēji 
atcerēsies jūs ar pateicību. 

Vai tas ir sarežģīti – izaudzēt ozolu no zīles?
Visa pamatā ir zīle. Vissarežģītākais ir pacelt 

zīli tieši laikā. Kad ir tas laiks? Tā ir sarežģīta lie-
ta. Vieniem ozoliem zīles sāk birt agrāk, citiem 
– vēlāk. Vieni ozoli plaukst par divām nedēļām 
agrāk nekā citi. Lai gan viņi visi ir Parastie ozo-
li (latīņu:  Quercus  robur), visvērtīgākie ir tie, 
kuri plaukst visvēlāk, jo tiem, kuri plaukst agrāk, 
pavasara salnās var apsalt maigās lapiņas. Ozo-
la pieaugums gadā ir 3 līdz 4 mm, labā gadā līdz 
5 mm. Gadā, kad ir apsalušas lapas, augšana 
praktiski nenotiek.

Ozolzīles jāsalasa līdz tam brīdim, kamēr tās 
vēl nav paspējušas sakalst vai siltā rudenī, no-
krītot mitrā zālē, sākušas dīgt.

Kad labāk stādīt ozolzīli – rudenī vai pava-
sarī?
Esam izmēģinājuši stādīt gan rudenī, gan pava-

sarī. Pēc savas pieredzes varu ieteikt tomēr stādīt 
pavasarī. Zīlei līdz pavasarim jānodrošina uzglabā-
šanas apstākļi. Optimālā temperatūra ir -2 °C . To 
var nodrošināt aukstumkamera. Ieliekot zīli zemē 
rudenī, tā siltā un mitrā laikā var sadīgt, un, iestājo-
ties salam, nosalt. Gadās, ka pārziemo labi, bet tas 
tomēr ir risks. Pavasarī stāda pēc iespējas agrāk, ja 
ir sauss, vismaz divas nedēļas nepieciešams laistīt.

Stādus pirmajā gadā cītīgi ravē, otrajā mazāk, 
trešajā gadā ozols jau pats cīnās ar nezālēm, paņe-
mot no zemes visu labumu, nezāles pāraug. 

Ar kādām grūtībām saskaraties, audzējot stādus?
Karojam ar mežacūkām un sīļiem, kam arī gar-

šo zīles, bet jaunajiem kociņiem ienaidnieks Nr.1 ir 
stirnas. Skaisti lopi, kurus sirds neļauj nošaut, bet 
tie ir lielākie ienaidnieki. Izmaksas sētai vēl neva-

ram atļauties, tāpēc dzīvnieki nav reti viesi stādau-
dzētavā. Cīnāmies ar sentēvu metodēm. (Kad aiz-
brauksiet pēc stādiem, Jānis arī jums atklās dažas 
no tām – aut. piezīme).

Jāņa un Ligitas stādaudzētavas piedāvājumā ir 
gan parastā, gan sarkanā ozola dažāda lieluma stā-
di, pelēkā riekstkoka, liepu un dažādi dekoratīvo 
augu stādi. Tālrunis: 264982249

 “Mūsu dzīves sapnis - lai Latgales aizaugušajos 
laukos kārklu un krūmu vietā kuplotu ozolu meži!” 
saka saimnieki.

Braucot mājup ar sarkanā ozola stādu, domāju 
– cik labi, ka mums ir tādas stipras ģimenes, tādi 
uzņēmīgi un viesmīlīgi cilvēki, pēc saskarsmes ar 
kuriem vēl ilgi ir priecīgs noskaņojums un labas 
atmiņas, kuri iedvesmo un pārliecina ar savu pie-
mēru un optimismu.

Manā sētā jau aug ozols. Vai Tavā arī?
ATTĒLOS: Ligita pie sava lolojuma - potētās 
ābeles; sarkanais ozols; Lugano, Šveice — 
kopējā foto pietrūkst meitas Sandras ar vīru.

Iveta LEIKUMA

Uzdāviniet Jānim ozolu!
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Smaga un laimīga dzīve jeb jubileja Jāņu dienā

Ir jasmīnu un pīpeņu ziedēšanas 
laiks. Līgo svētku, kas ir gaidīti un iemīļo-
ti, gaidīšanas laiks. 

Ūdrīšu pa-
gasts, no lielā cie-
ma Kalnu Romuļi 
līdz mūsdienām 
ir palikusi tikai 
viena viensēta, 
kurā dzīvo Moni-
ka Miglāne Kazi-
mira meita, caur 
cauri savas daudz 
cietušās Latgales 
meita. Dzīve ir ātri 
paskrējusi, daudz 
ūdeņu aiztecējis, 
zeme mežiem 
aizaugusi, bet 
arī cienījamajā 
90 gadu vecumā 
jūnija jubilāre at-
ceras garo mūžu 
visos sīkumos. 
Mūsu sirsnīgās 
sarunas laikā, pa-
matojoties uz pie-
dzīvoto, māte ne 
reizi vien palaboja 
meitu Silviju. Viņa neminstinoties var no-
saukt, kā sauc viņas astoņus mazbērnus 
un septiņus mazmazbērnus.

Parasts lauku cilvēka liktenis, viss 
dzīves gājums pavadīts nebeidzamās 
zemkopju rūpēs. Lai arī ir bijis grūti, rei-
zēm pat ļoti, tomēr bērnības un jaunī-
bas atmiņas ir kā gaismas stars. Skais-
ta daba, labi kaimiņi un lūgšanas kopš 
agras bērnības, kad kopā ar māmiņu 
dziedājušas gan Krāslavas, gan Izval-
tas baznīcās. Visa dzīve ar Dievu, un, 
jubileju sagaidot, Rīgā dzīvojošā maz-
meita Inga aizveda vecmāmiņu uz diev-
kalpojumu mazāk kā desmit kilometrus 
attālajā pilsētā. Braucot garām ceļmalas 
krucifiksam, dziļi ticīgā sieviete vienmēr 
pārmet krustu. Ar lūgšanu gan priekos, 
gan bēdās. 

Monikas dzimtās mājas atrodas bla-
kus esošajos Lejas Romuļos. Parasta 
zemnieku ģimene, un pieci bērni tajos 
laikos – ne maz, ne daudz. Līdz mūsu 
dienām nodzīvot Dievs devis tikai vecā-
kajai Monikai un jaunākajai Teklai, kura 
ir tieši par 20 gadiem jaunāka, bet trīs 
brāļi jau viņsaulē. Lai vieglas smiltis...

Vecāku mājas ir kā pasakains atmiņu 
strautiņš. Dabas skaistums, mājas smar-
ža, māmiņas un tēta laipnie vārdi – tās ir 
ainas, kas cauri gadu gadiem saglabātas 
uz mūžu. Monika precīzi atceras katru 
dzimtās zemnieku mājas stūrīti: astoņi 

hektāri meža, 
četri – aram-
zemes, pāris 
govis, labs 
zirgs, pa-
jūgs... Vecā-
ki stipri pār-
dzīvoja, kad 
vara atņēma 
ģimenes ba-
gātību, bet 
mežu izzā-
ģēja kolhozs. 
Tēvs ļoti 
pārdz īvo ja , 
pasliktinājās 
v e s e l ī b a s 
s t ā v o k l i s . 
Viņš mira ve-

cumā nedaudz pāri 70. Monika ir dzimusi 
vienā dienā ar māti – 12. jūnijā. Ar lūgša-
nām un Dieva svētību viņas māte nodzī-

voja 100 gadus, 5 mēnešus un 5 dienas. 
Pirms desmit gadiem noslēdzās viņas 
dzīves gājums. 

Bērnība, bērnība... Zemkopības uni-
versitātes Monikai sākās Rimšānu pamat-
skolā, bet pēc tam Kombuļu septiņgadī-
gajā skolā. Viņa ieguva tam laikam labu 
izglītību. Sāka strādāt kolhozā “Družba”, 
strādīgo un prātīgo meiteni uzreiz iecē-
la par brigādes līderi. Tajos gados viņas 
dārzeņu audzētāju brigādei izdevās iz-
audzēt tik sulīgus un lielus burkānus, 
kādus pēc tam nav nācies redzēt. Viss 
tika sasniegts ar lielu darbu, bet dārze-
ņiem bija stratēģiska nozīme – ar tiem 
baroja šķirnes armijas zirgus. Kad kava-
lērija deva vietu tehnikas karavienībām, 
koptie zirgi pārgāja kolhoza īpašumā – 
ne uzreiz lauku darbi kļuva mehanizēti. 
Un, pasteidzoties notikumiem pa priek-
šu, teikšu, ka pēc gadiem 20 
Monika ar lielu prieku veica ne 
vieglos vīriešu pienākumus kol-
hoza stallī. 

Viņa atklāti saka: “Man pa-
tika tas darbs, arī zirgi klausīja. 
Ar patiku gāju uz stalli. Tāds tas 
lauku cilvēks ir, slikti strādāt ne-
prot. Zemi un lopus neapmānī-
si, tikai ar dvēselisku attieksmi 
laukos darbi padodas un rada 
prieku.

Kad sākām ru-
nāt par mīlestību, 
patīkamā sarun-
biedre pasmaidīja. 
Visos laikos bijis tā, 
ka puišu bija mazāk 
nekā meitu. Kaimi-
ņiem Križanovskiem 
vien septiņas līgavas 
uz izdošanu. Skais-
tā Monika iemīlējās 
drosmīgajā Bronisla-
vā. Brigādes vadītāja 
un brigadieris, labs 
pāris... Jaunieši sati-

kās tieši gadu, tolaik balles bija jautrākas, 
tās apmeklēja daudz cilvēku. Lielā šķūnī 
skatījās filmas, kad apklusa kinolentes 
dzinējs, savus instrumentus lika lietā 
akordeonisti, bajānisti. Muzikantu tajos 
laikos bija daudz, arī Monikas brāļi Sta-
nislavs un Eduards spēlēja ballēs. “Valsi 
griezām, polku lecām...” Jautri bija, se-
višķi vasarās, par Līgo nakti pat nav ko 
runāt! Mīlestības kaislības sita augstu 
vilni, vīrieši vecpuišos ilgi neuzkavējās. 
Gandrīz septiņi gadu desmiti pagājuši 
kopš brīža, kad Monikas dzimtajās mā-
jās tika svinētas kāzas. Alu tajos laikos 
vārīja tik labu, ka šņabis nemaz nebija 
vajadzīgs. Tik daudz viesu bija, ka mājas 
sienas tik tikko izturēja. Līksmoja divas 
dienas, tad saderinātais jauno sievu aiz-
veda uz savu vecpuiša mitekli, kur saim-
niecībā bija tikai gailis. Abi kopā save-
da māju kārtībā, piebūvēja verandu, un 
četri bērni jau piedzima mājīgā un ērtā 

mājā. Jaunā sieva 
visu paguva – rū-
pējās par bērniem, 
saimniecību un 
gāja darbā. Vecā-
ku uzdāvināto teli 
izaudzēja par labu 
govi, piena pietika 
visai ģimenei, pat 
vēl nodeva. Moni-
ka atminās, kā cil-
vēki cieta trūkumu 
pirmajos kolhozu 
gados. Par vienu 
darba dienu deva 
tik, ka, apkopo-
jot rezultātus par 
gadu, nopelnītos 
graudus un zirņus 
sievietes varēja 
aiznest vienā sau-
jā. Par naudu pat 
nejautā, vienīgais 
glābiņš ģimenēm 
laukos – savas 
saimniecības. Četri 

Monikas un Bronislava bērni greznībā ne-

kad nav peldējušies, bet arī trūkumu ne-
piedzīvoja. Visi ir izauguši par strādīgiem 

un cienījamiem cilvēkiem, par kuriem mā-
tei nav jākaunas arī šodien. Vecākā meita 
Marija ar bērniem dzīvo Anglijā, Silvija ir 
strādājusi rajona padomē un finanšu sfē-
rā, bet tagad dzīvo kopā ar māti, kurai 
nekad nav nācies izjust vientulību. Dēls 
Jāzeps Miglāns ir pazīstams zemnieks 
Šķeltovā, bet Juris uzsācis biznesu Krā-
slavā. Pēkšņi un negaidīti astoņdesmita-
jā gadā notika nelaime – nodega Miglānu 
māja. Ģimenes galva tik ļoti pārdzīvoja, 
ka viņam neizturēja sirds. Augustā uguns-
grēks, bet pēc trīs mēnešiem bēres. Tas 
bija visbriesmīgākais gads Monikas dzī-
vē. Izglāba cilvēku labestība: palīdzēja 
radinieki un labi cilvēki. Līdz ziemai jaunā 
māja bija gatava. 

Visu savu lielo radu saimi Monika ai-
cināja uz jubileju. Svinību galds klāts pus 
simtam viesu. Bija laiks, kad arī viņa pati 
bija apkaimē pazīstama saimniece, bet 
tagad jau divas paaudzes palīgu izaugu-
šas. Ir ko pamācīties no vecmāmiņas – 
vecvecmāmiņas.

Ar Moniku sarunāties ir ļoti patīka-
mi. Visu mūžu viņa abonē rajona avīzī-
ti, tagad redze nav tik laba, meita Silvija 
“Ezerzemi” lasa priekšā. Visvairāk viņai 
patīk lauku tematika. Uztraucas, kāpēc 
tauta no laukiem ir padzīta. Vai tad tā ir 
jāpārvalda strādīgu cilvēku valsts? 

“Es esmu laimīga – visu mūžu no-
dzīvoju dzimtenē”, - atzinās godājamā 
ilgdzīvotāja. “Kādu ciemu zaudējam”, 
- smagi nopūtās sieviete, kura zina īsto 
lauku dzīves cenu.

Aleksejs GONČAROVS 

Fotogrāfija no tālās bērnības.

Vecmāmiņas Monikas lielākā bagātība.

Ciemos pie māsas-rīdzinieces.

Dzimšanas diena pašā jasmīnu 
ziedēšanas laikā.

Lauku ēdiens – delikatese pilsētas viesiem.

Ar māsu Teklu un meitu Silviju.
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Ticības lietas

24. jūnijs katoļu Baznīcā ir 
lieli svētki - sv. Jāna Kristītāja 
dzimšana. Visi, kuri saucas vārdā 
Jānis, šajā dienā svin sava Debesu 
aizbildņa dienu. Bet V.E. Rēzeknes 
- Aglonas diecēzes bīskapam 
Jānim Bulim šī ir īpaša diena vēl 
arī tāpēc, ka 1991. gada 24. jūnijā 
viņš Liepājas sv. Jāzepa katedrālē 
tika konsekrēts par bīskapu.

Ko mēs zinām par savu augsto 
ganītāju Jāni Buli? Viņš ir dzimis 
1950. gada 17. augustā Ludzas 
novada Barisu ciemā. Tēvs Jāzeps 
bija taisnīgs, godīgs, strādīgs un 
dievbijīgs cilvēks. Māte Veronika, 
īstā ģimenes dvēsele, palīdzēja 
vīram lauku darbos. Kā 1992. gadā 
par jauniesvētīto bīskapu “Kato-
ļu Kalendārā” rakstīja priesteris 
Viktors Pentjušs, bijušais garīgā 
semināra audzēkņa Jāņa garīgais 
tēvs, mātes Veronikas “praktiskā 
dievbijība sniedzās līdz varonības 
pakāpei”. Viņa katru svētdienu kopā 
ar dēlu devās uz 10 km attālo Bri-
ģu baznīcu un piedalījās sv. Misē. 
Apmēram 9 gadu vecumā Jānis 
pieņēma pirmo svēto komūniju, 
drīz sāka piekalpot kā ministrants 
pie altāra. Šajā laikā viņš sirdī izjuta 
aicinājumu uz priesterību.

Beidzis vidusskolu un nokalpojis 
obligāto karadienesta laiku, Jānis 
Bulis iestājās Rīgas garīgajā semi-
nārā. Intervijā, kas publicēta 2016. 
gada “Katoļu Kalendārā”, pats bīs-
kaps atzīst, ka tajā karojošā ateis-
ma laikā bija vajadzīga liela dros-
me, lai kļūtu par priesteri. Čekisti 
mēģināja “apstrādāt” arī viņu, taču 
jaunietis nepadevās. Dievs visas 
lietas sakārtoja tā, ka J. Bulis iestā-
jās garīgajā seminārā, to pabeidza 
un 1977. gada 22. maijā kardināls 
J. Vaivods Rīgas sv. Jēkaba kated-
rālē ordinēja viņu par priesteri.

Jaunais Dieva vīnadārza strād-
nieks tika nozīmēts par Daugavpils 
sv. Pētera draudzes vikāru, kur ar 
degsmi un aizrautību kalpoja līdz 
1980. gadam. Nākošā darba vieta 
bija Rēzeknes Sāpju Dievmātes 
baznīca, kurā viņš ieņēma prāvesta 
amatu. Pēc pusotra gada priekšzī-
mīgais dvēseļu gans tika pārcelts uz 
jaunuzcelto Daugavpils Dievmātes 
baznīcu. 1984. gada beigās prieste-
rim J. Bulim nācās uzņemties Rīgas 
Kristus Karaļa draudzes prāvesta un 
garīgā semināra pasniedzēja pienā-
kumus. Visur viņš atstāja redzamas 
sava kalpojuma pēdas. 

1989. gads atkal ienesa jaunas 
pārmaiņas. Šoreiz bija jādodas uz 
Ludzu, lai pabeigtu pirms kara iesāk-
tās baznīcas celtniecību. Te viņš 
bija prāvests un dekanāta dekāns. 
Enerģija, drosme, praktiskās gudrī-
bas talants neļāva priesterim Jānim 
Bulim padoties daudzo grūtību 
priekšā. Kad grandiozā baznīca jau 
bija zem jumta un tika celti baznī-
cas torņi, visus pārsteidza neparas-
ta ziņa: Ludzas dekānu Jāni Buli 
pāvests Jānis Pāvils II 1991. gada 
23. aprīlī nozīmēja un iecēla par Lie-
pājas diecēzes bīskapu. Jaunā bīs-
kapa Jāņa Buļa konsekrācija notika 
sv. Jāņa Kristītāja svētkos Liepājas 
sv. Jāzepa katedrālē. 

Iecienītais un iemīlētais dvēseļu 
gans Liepājas diecēzē nokalpoja 
līdz 1995. gada beigām. Bet nu jau 
vairāk nekā 20 gadus, kopš Rēzek-
nes - Aglonas diecēzes izveides 
1995. gada 5. decembrī, Ekselen-
ce Jānis Bulis ir nomodā par katoļu 
Baznīcu Latgalē.

Savu priesterisko kalpojumu Jānis 
Bulis veltī Kristum un Baznīcai, 
tādēļ izvēlējās devīzi “Pro Christo et 
Ecclesia”. Vēlāk viņš to ierakstīja arī 
bīskapa ģerbonī.

Jau minētajā intervijā “Katoļu 
Kalendāram 2016” uz jautājumu 
par bīskapa galvenajiem pienāku-
miem Jānis Bulis atbildēja: “Bīska-
pa galvenie pienākumi ir lūgties par 
diecēzi, tās garīdzniekiem un ticīga-
jiem, sludināt Dieva Vārdu, uzturēt 
saikni ar pāvestu, rūpēties par ticī-
bas mācības tīrību, lai tiktu pareizi 

svinēti dievkalpojumi, dalīti svētie 
sakramenti, par garīgiem aicināju-
miem, par esošo baznīcu renovā-
ciju un jaunu dievnamu būvniecību, 
par klosteru, dažādu Baznīcas kus-
tību darbību diecēzē, par pastorālo 
darbu ar dažādām cilvēku grupām, 
īpaši bērniem un jauniešiem. Pro-
tams, bīskapam ir jārisina un jākār-
to arī dažādi administratīvi jautājumi 
un citas lietas.”

Latgales augstākais garīgais gans 
ir ticies ar trīs pāvestiem: svēto Jāni 
Pāvilu II, Benediktu XVI un Francis-
ku, un visi viņi atstāja uz bīskapu ļoti 
svētu cilvēku iespaidu.

Pirmais Rēzeknes - Aglonas die-
cēzes bīskaps ir nodibinājis Rēzek-
nes katoļu vidusskolu, kur pašlaik 
mācās vairāk nekā 215 skolēni, 
katoļu bērnudārzu Rēzeknē, kur ir 
130 audzēkņi. Tiek atjaunotas un 
būvētas jaunas baznīcas. Kopš Baz-
nīcai pieder Latgales radio, Latgales 
ticīgie vēl labāk iepazinuši bīskapu 
Jāni Buli kā personību. Viņa saturī-
gie sprediķi, kas ir īstas mācībstun-
das ticības pamatjautājumos, dzir-
dami ne tikai no Aglonas bazilikas 
lielajos svētkos augustā, bet arī citās 
tiešraidēs no Rēzeknes vai Aglonas. 

Krāslavas draudzes ticīgie vien-
mēr ar lielu interesi ir uzklausījuši 
bīskapa Jāņa Buļa sprediķus un 
uzrunas lielākajos draudzes svēt-
kos - sv. mocekļa Donata svinībās. 
Visus šos 20 gadus Ekselence ir 
piedalījies svinību noslēgumā, vai-
rākkārt arī svētku vigilijā. Arī šogad, 
3. jūlijā, ticīgie ar gandarījumu sagai-
dīs tikšanos ar iecienīto un iemīlēto 
dvēseļu ganu. Un atkal klātesošiem 
tiks atgādināts, ka ikvienam vajag 
pēc sv. mocekļa Donata parauga 
liecināt par kristieša stāju, par drau-
dzību ar Dievu. Mēģināsim kopā 
atsaukt atmiņā Ekselences vairāku 
vizīšu laikā Krāslavā teikto sprediķu 
un uzrunu galvenās tēmas. 

2006. gada sv. mocekļa Donata 
svētkos bīskaps Jānis Bulis atgā-
dināja, ka ticība bez darbiem ir 
mirusi. Katra kristieša uzdevums ir 
Evaņģēlija uzticīga praktizēšana, tā 
realizēšana dzīvē. 

2007. gada vigilijas sv. Misē Ekse-
lence uzsvēra, ka vislielākā dāvana 
cilvēkam ir ticība. bet svētdien, noslē-
guma dievkalpojumā, viņš atgādinā-
ja, ka Dieva valstību spēs sasniegt 
tikai patiesi gudri cilvēki. Tā balstās 
uz paklausību Dievam. Patiesa gud-
rība ir žēlsirdību un labus augļus 
nesoša, tā nevar kalpot ļaunumam. 
Bīskaps aicināja nekad neliekuļot, 
neizlikties, bet parādīt savu ticību 
diendienā. Par Dieva patieso gud-
rību diecēzes augstais gans runāja 
arī 2008. gada sv. mocekļa Donata 
svinībās, uzsverot, ka tā tiek atklā-
ta nevis šīs zemes prātīgajiem, bet 
gan mazajiem, kuri redz savu cilvē-
cisko dabu tādu, kāda tā patiesībā 
ir, atceroties tās ierobežotību. Die-
va gudrības nozīmi cilvēka dzīvē J. 
Bulis akcentēja arī sava pērnā gada 
sprediķī, atgādinot, ka caur Atklāsmi, 
Svētajiem Rakstiem Dievs sniedz 
cilvēkam padomu, kā atpazīt patieso 
gudrību.

2010. gada 4. jūlija vakara sv. 
Misē bīskaps aicināja pēc sv. 
mocekļa Donata parauga draudzē-
ties ar Dievu. Bet noslēguma diev-
kalpojuma svētrunas galvenā tēma 

bija par patiesu brīvību. Izskanēja 
aicinājums turēties pie Kristus, jo 
Viņš ir mūsu Pestītājs un Spēks. 

Arī 2013. gada 30. jūnijā teiktais 
sprediķis aicināja ticīgos kļūt par 
patiesi brīviem cilvēkiem. Pseido-
brīvības vārdā arvien mazāk cilvēku 
redz ceļu pie Kristus, bet rīkojas pēc 
kaut kāda personīgo baušļu kano-
na. Diecēzes apustuliskais vadītājs 
mudināja klātesošos pajautāt sev, 
ko brīvība nozīmē mūsdienu cilvē-
kiem, ikvienam no mums. 

2011. gada 2. jūlija vigilijas sv. 
Misē bīskaps J. Bulis ieteica klāt-
esošajiem mācīties no sv. mocekļa 
Donata, kurš iedvesmo nesalūzt 
ticībā. Bet nākošās dienas svētruna 
bija veltīta gudrai sava laika izman-
tošanai. Ir jāparedz laiks dvēseles 
kopšanai, tās izaugsmei, attīstībai, 
lai tā kalpotu mūsu mūžīgajai dzīvei 
draudzībā ar savu Radītāju, savu 
Tēvu, kas ir Debesīs.

2012. gada 1. jūlijā sprediķa devīze 
bija “Nekaunēsimies būt kristieši!” Arī 
2014. gada 6. jūlijā sprediķī Ekselen-
ce aicināja: “Esiet īsti kristieši - Die-
va bērni!” Viņš atgādināja, ka mūsu 
aicinājums ir kļūt par svētiem cilvē-
kiem - godīgākiem, labākiem, sirs-
nīgākiem, nemelot, nezagt, nekrāpt 
citus, neienīst, nedarīt ļaunu. Jēzus 
ir mācījis mūs Evaņģēliju sludināt 
gan vārdos, gan darbos. Augstais 
gans ieteica katram padomāt par 
savas dzīves sūtību, uzdot sev jau-
tājumu: kāpēc es esmu šeit, dzīvoju 
zem šīs saules, šajā pasaulē?

Savās mācībās apustuļu varas 
nesējs Latgalē aizvien izsakās 
pārliecinoši, skaidri un kodolīgi, ar 
apustulisku degsmi un drosmi. Par 
apustulisku drosmi liecina arī šis 
piemērs. 2014. gada 14. augus-
ta vakarā bīskaps J. Bulis vadīja 
Tautas krustaceļa lūgšanu Aglonā, 
kas saviļņoja gan Aglonas Sakrā-
lajā laukumā pulcējušos apmēram 
50 tūkstošus ticīgo, gan skatītā-
jus, kuri to vēroja LTV 1 tiešraidē. 
Vēlāk Krustaceļa staciju meditā-
ciju fragmenti tika publicēti “Latvi-
jas Avīzē”. “Bijām pārliecināti, ka 
nacisma, fašisma, komunisma, 
staļinisma sērga palikusi pagāt-
nē, bet nē! 21. gadsimtā Eiropas 
vidū, aptuveni 1500 kilometru un 
25 brauciena stundu attālumā no 
Latvijas, Ukrainā, Krievija uzsākusi 
tā saukto slēpto hibrīdkaru,” teica 
Krustaceļa vadītājs. Drosmīgi un 
neko nenoklusējot J. Bulis izteicās 
par šo Krievijas gatavoto un plāno-
to, iniciēto un realizēto karu, vienlai-
kus aicinot ticīgos lūgties par mieru 
pasaulei, īpaši Ukrainai, arī Latvijai, 
mieru cilvēku sirdīm. Krustaceļa 
noslēgumā Ekselence teica: “Mūsu 
tauta pamatā ir likusi Jēzus krustu, 
neļausim nevienam to izraut, bet 
gan aizstāvēsim Baznīcas mācību, 
Baznīcu un vajadzības gadījumā 
aizstāvēsim arī mūsu valsti!”

Dzīves gudrības piesātinātais 
katoļu Baznīcas Latgalē vadītājs 
aizvien ir vedis cilvēkus uz garīgi 
pilnīgāku dzīvi, nedalīti ziedojies 
Dievam un cilvēku pestīšanai. 
Lūdzamies un vēlam, lai mūsu cie-
nījamo bīskapu viņa kalpojumā arī 
turpmāk pavada Dieva svētība un 
Dievmātes palīdzība.

Genovefa KALVIŠA
Alekseja GONČAROVA foto

Jāņa Buļa bīskapa kalpojumam - 25 gadi
Priesteris – moceklis Jans Vasiļevskis 

Turpinājums. Sākumu la-
siet laikrakstā “Ezerzeme” nr. 47 
(17.06.2016.)

Kopš 20. gadu sākuma aug-
stākā katoļu garīdzniecība kļuva 
par nežēlīgu vajāšanas objektu, 
apsūdzot to par kontrrevolucionāro 
darbību. 1919. g. no Mogiļevas ar-
hidiecēzes valsts izraidīti 68 pries-
teri, daži tika ieslodzīti, citi neatgrie-
zās no ārvalstīm. No arestētajiem 
vairāki tika nošauti. Priesteru skaits 
ar katru dienu samazinājās. Boļše-
viku nelikumības apstākļos, haosā 
un badā pr. Jans aizstāvēja svēto 
katoļu ticību un Baznīcu. Parādī-
jās jaunas problēmas, bija nepie-
ciešams censties par arestēto un 
vajāto priesteru atbrīvošanu, kuru 
tāpat bija ļoti maz milzīgās arhi-
diecēzas vajadzībām.

Pēc atbrīvošanas kopā ar pr. 
K. Budkieviču (1867-1893-1923) 
pie baznīcām un privātmājām 
organizēja bērnu, pusaudžu un 
pieaugušo katehizāciju. Par tādu 
dinamisku pastorālo centru kļuva 
sv. Katrīnas baznīca. 

1920. gada aprīlī abp. J. Ce-
pļaks sakarā ar vietējo priesteru 
trūkumu un ticīgo lūgumu uz Liel-
dienu laiku pr. J. Vasiļevski nosū-
tīja veikt prāvesta pienākumus Sv. 
Apustuļu Pētera un Pāvila baz-
nīcā Arhangeļskā. Lielas pūles 
prasīja atsevišķu atļauju iegūšana 
no iestādēm, biļešu iegāde, kā arī 
pats brauciens caur Vologdu, kur 
pr. Janam vajadzīja saņemt atļau-
ju no valdības, tostarp no militā-
rās, lai iegūtu nepieciešamo atļau-
ju braukšanai tālāk un iegādāties 
biļeti. Strādājot Arhangeļskā no 2. 
līdz 13. aprīlim, organizēja Liel-
dienu Liturģijas svinēšanu. Bez 
parastiem priestera pienākumiem 
šajā laikā organizēja arī vairākas 
konferences, lai sagatavotu drau-
dzi cīņai ar boļševikiem, noorgani-
zēja arī poļu valodas un literatūras 
kursus poļu bērniem un pieaugu-
šajiem. Ar skumjām vietējā drau-
dze atvadījās no priestera.

Garīdznieku aresti turpinā-
jās arī poļu-bolševiku kara laikā 
(1919-1921). Bet garīdznieki ak-
tīvi strādāja, lai sagatavotu savus 
ticīgos jebkurai iespējamībai. 
Bieži viens priesteris apkalpo-
ja vairākas draudzes. No aresta 
draudiem aptuveni pusgadu slē-
pās pralāts K. Budkevičs u.c.

1920.g. 28. augusta naktī pr. 
Jani meklēja čekas agenti, lai 4. 
reizi viņa mājoklī veiktu revīziju un 
arestēt. Priesteris tajā laikā strā-
dāja mājā divus stāvus zemāk. Lai 
izvairītos no atkārtota aresta, viņš 
5 mēnešus strādāja slepeni pie 
zinātniskiem darbiem Sanktpē-
terburgā. 1920. gadā viņš nodibi-
nāja svētā Franciska no Asīzes III 
ordeni (terciāru) un garīgi rūpējās 
par to līdz arestam (1922). 

Pr. J. Vasiļevskis vienmēr ļoti 
drosmīgi uzstājās pret asiņaino 
un ateistisko boļševiku režīmu. 
Varēja tikai apbrīnot viņa drosmi, 
brīvo valodu, runājot publiskajos 
disputos ar ateistiem, kādi tolaik 
bija ļoti populāri, jo politiskās 
diskusijas bija aizliegtas. Īpaši 
asu un lielu publisko disputu par 
Dieva esamību padomju vara 
organizēja 1921. gada ziemā 
valsts Domē. No boļševiku puses 
uzstājās nozīmēti profesori, bet 
kā oponents no ticīgo puses pa-
reiztīcīgais protorejs Vedenskis, 
”Živaja Cerkov” līderis. Šī pareiz-
ticīgā baznīca uzstājās par ciešo 
sadarbību ar padomju valsti. Pēc 

vairākām stundām izveidojās 
smaga atmosfēra. Pr. J. Vasi-
ļevskis kā katolis palūdza vārdu. 
Ar klātesošo atbalstu tika iedalītas 
10 min. Ar savu uzstāšanos pries-
teris izglāba izveidojošos situāciju, 
pārliecinot klātesošos par Dieva 
esamību un pasvītrojot, ka “(…) 
nebija un nav tādas tautas, kura 
būtu bez reliģijas”. Piedalījās Ro-
mas katoļu garīdzniecības sapul-
cēs (18.12.1918.-07.04.1920.), ko 
sasauca arhibīskaps metropolīts 
E. Ropps, vēlāk abp. J. Cieplaks 
dažādās Sanktpēterburgas vietās 
un kurās diskutēts par baznīcas 
situāciju Krievijā pēc boļševiku 
revolūcijas. Pēc diviem gadiem 
atrastajos protokolu melnrakstos 
Antireliģiskā komisija saskatīja 
ļaunprātīgu nodomu iebildumā 
pret dekrētu par baznīcas nošķir-
šanu no valsts.

Pēc poļu vidusskolas slēg-
šanas 1921. gada aprīlī, atsau-
coties uz 1921. gada Rīgas mie-
ra līguma VII pantu par reliģijas 
brīvības garantēšanu, kā Sankt-
pēterburgas Katoļu vecāku un 
skolotāju asociācijas vicepriekš-
sēdētājs un tā Statūtu autors, 
lūdza boļševiku varas iestādēm 
atļauju atvērt privātu katoļu-poļu 
ģimnāziju (priekšsēdētājs pr. K. 
Budkevičs). Tomēr saņēma at-
teikumu, jo tādas skolas var būt 
tikai boļševikiem. 1921.g. šī aso-
ciācija izjuka, jo pr. Janam nācās 
slēpties no aresta. Ar neveiksmi 
beidzās arī trešais mēģinājums 
organizēt garīgo semināru, kas 
atkal izsauca skolotāju un semi-
nāristu arestus.

Katoļu garīdzniecības sle-
penā uzraudzība pastāvēja kopš 
1918. gada. Pr. J. Vasiļevska 
pastorālā aktivitāte, tik svarīga 
draudzes reļiģiskai attīstībai, kai-
tēja ateistiskai varai. Pēc kārtējā 
aresta viņš tika notiesāts uz nāvi. 
Izglāba tikai sagadīšanās, jo starp 
ieslodzītajiem un notiesātajiem uz 
nāvi bija divi poļi ar vienādu uzvār-
du un pie soda izpildīšanas citam 
Vasiļevskim kļūdaini uz lapas tika  
atzīmēts pr. Jans. Priesteris šo 
faktu ļoti smagi pārdzīvoja. 

Boļševiku solījumi netika 
īstenoti. 1921. gadā daudzviet 
Krievijā sākās bads. Tas bija ne 
tikai ilga kara un neražas rezul-
tāts, bet to izraisīja arī boļševiku 
valdības iekšējā politika. Saka-
rā ar lielo badu, dzīves pamat-
nosacījuma trūkuma dēļ, pilsētās 
valdīja milzīga cilvēku mirstību, 
priesteri katru dienu devās pie 
slimajiem un mirstošajiem ar 
svaidīšanas sakramentiem vai 
apglabāt mirušos. Šajā bēdu un 
bada laikā priesteriem vajadzēja 
arī vākt ziedojumus Kūrijas un 
Garīgā semināra uzturēšanai.

Īpaši iejūtīgs pret nabago 
cilvēku likteņiem, pr. Jans nebi-
ja vienaldzīgs pret bērniem bez 
pajumtes (bezprizornich), kuri 
basi un izsalkuši dažkārt pulcējās 
bandās. Bez pajumtes, bezpalī-
dzīgi viņi kļuva bīstami valdībai. 
Šī iemesla dēļ padomju valdība 
tos “likvidēja”. Vienu tādu zēnu 
draudzes locekļi notvēra zem til-
ta un zinot pr. Jana  cēlumu, ka 
iespēju robežās viņš rūpējas par 
tādiem nabagiem, aizveda pie 
viņa. Priesteris paņēma zēnu pie 
sevis, bet sakarā ar bīstamo laiku 
(jo pašu kontrolēja un vajāja), aiz-
sūtīja viņu pie saviem vecākiem 
uz Viļāniem (Viļanovu) Latgalē.

Turpinājums 8. lpp.

Mūsu novadnieki

(1885-1909-1948) 
Sakarā ar pr. Jana Vasiļevska piemiņas plāksnes atklāšanu Asūnes 
katoļu baznīcā 29.06.2016. 
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00 Top-Shop piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā studija
11.15 Izsauciet vecmāti
12.15 Nacionālie dārgumi.100 g 
kultūras  13.15 Vides fakti
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
14.50 Top-Shop piedāvā
15.05 Mājas, kur atgriezties
15.32 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.55 Ziņas
19.30 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Gredzenus mijot
23.40 Zebra. Drošība un ātrums
0.10 Midsomeras slepkavības
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Ekspedīcija Sumatrā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.25 De facto
8.00, 5.00 Citādi latviskais
8.30 Mājas, kur atgriezties
9.30 UEFA Eiro 2016. Ukraina 
- Polija  11.20 UEFA Eiro 2016. 

Horvātija - Spānija
13.10 UEFA Eiro 2016. Čehija - Turcija
15.00 UEFA Eiro 2016. Ziemeļīri-
ja - Vācija  16.55 UEFA Eiro 2016 
dienas apskats
17.30 Eiropa fokusā
18.00 Ziņas  18.45 UEFA Eiro 
2016. Ungārija - Portugāle
21.05 Sporta spēks
21.45 UEFA Eiro 2016. Zviedrija 
- Beļģija  0.00 UEFA Eiro 2016. 
Islande - Austrija 
2.00 Eiropa fokusā

LNT
5.00 Karamba!  5.55 Kristīgā 
programma “Ticīgo uzvaras 
balss”  6.00, 14.20 Martas Stju-
artes pavārskola
6.30, 3.15 LNT ”900 sekundes”
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.10, 2.05 Juvelieru klans
10.10 Bernards
10.20, 13.45 Televeikala skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Janas Frankas dzīve
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mediķi  15.55 Nemelo man!
16.50 Mežonīgā kaķe
17.50 Ziņas sešos
18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.20 Saška
20.00 LNT Ziņas
20.35, 2.50 Degpunktā
21.10 Limuzīns Jāņu nakts krāsā
23.05 Cietais mērķis

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.05 Rozenheimas detektīvi
6.40, 13.05 Multfilmas
11.05 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii-0
14.05, 2.25 UgunsGrēks
15.20, 1.00 Jāvārds kāzu kleitai
16.25, 20.20, 3.20 Viņas melo 
labāk  17.00 Elementāri, Vatson!
18.00 SašaTaņa
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Netīrās dejas
22.00 Greislenda
23.05 Ģēnijs uzvalkā 
0.05 Simpsoni
1.55 Smieklīgākie videokuriozi

TV3+
5.00, 17.40, 2.20 Māja-2
6.00, 12.05 Тētuka meitiņas
7.05 Ēd un tievē
7.40 Astoņdesmitie
8.10, 14.15 Comedy Club
9.15, 15.25 Comedy Batls
10.35 TV shop
10.50, 16.30 Univers
13.10, 19.50 Mūsu Krievija
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus   23.50 Mf. Žokļi

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien  6.10 Rīts

9.00 Spogulis varonim
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Likteņa zīmes
14.50, 3.15 Satikšanās vieta
16.20 Krasina aizstāvība 
18.00 Runājam un rādām
19.45 Stepes vilki
21.35 Viesmākslinieki
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Holokosts - apavu līme?
1.20 Pilsone priekšniece. 
Turpinājums.
4.25 Pseidonīms “Albānis”
5.25 Aleksandrs Žurbins. Melo-
dija par piemiņa. 

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
1.05 Ziņas  6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!
12.45 Bērnu klubs  12.55 Tablete
13.30 Vienatnē ar visiem
14.50, 4.50 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!  20.00 Laiks
21.15 Aiz kadra
21.40, 23.05 Prakse
23.50 Vakara Urgants
0.35 EuroNews
1.20 Mf. Nodzīvot līdz pirmdie-
nai  3.00, 4.35 Smieklīgi videokli-

pi  3.10 Mf. Vera

RenTV Baltic
5.40, 1.05 Skatīties visiem!
6.05 Vadīt krievu stilā
6.35 Next  7.20 Bērnu klubs
7.39 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.35 Šamaniete
13.10 Mf. “Laimīgās līdakas” 
komandieris  15.25, 0.10 Doku-
mentāls projekts
16.30 Izmailova parks
20.50 Brestas cietoksnis
 

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.35 Ziņas
6.05 Rīts  9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.10 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks    21.05 Prakse
22.50 Eiropas atbrīvošana
23.40 Ļeņingrada. Numur 7

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 0.40 Zona Х
9.10 Zelta pasaule
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00, 19.40 Grieķiete
12.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.45 Sākt dzīvot no jauna
17.40 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.55 Interešu sfēra
20.30 Panorāma
21.00 Piektā Visas Baltkrievijas 
tautas sapulce
23.00 Mf. Sveiciens no “Katjušas” 
1.30 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.25 Ekstrasensu cīņas
11.30, 17.45 Voroņini
12.40 Mf. Ritēja ceturtais kara gads
14.20 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.10 Aizliegtā skola
17.15, 21.10 Onlains
18.55, 21.45 Futbols
21.40 Sportloto 5 no 36, KENO
0.00 Būt par cilvēku

Laikā, kad mēs gatavojamies svinēt Jāņu 
dienu, kas mums simbolizē vasaras vidu, 
Ķīnā šajā dienā ar vērienu svin valsts karstā-
kās sezonas iestāšanos. Austrumi - smalka 
lieta, līdz ar karstuma iestāšanos ķīnieši šo-
dien un vēl trīs dienas visiem spēkiem cīnī-
sies ar korupciju. Šai tradīcijai ir vairāk nekā 
1300 gadi. Lieta tāda, ka Ķīnas valdība ir vie-
na no vecākajām pasaulē. Austrumu kultūra 
ir stabila, tajā tradīcijas nemainās tūkstošiem 
gadu, tāpat arī korupcija, šo parādību uzveikt 
nav pa spēkam pat uzstājīgajiem un neatlai-
dīgajiem ķīniešiem. Kā gan sanācis, ka dienā, 
kad sākas vasara, iedzīvotāji ir tik neapmie-
rināti ar to, ka kāds izmanto savu dienesta 
stāvokli saviem personīgajiem mērķiem? Pie-
vērsīsimies vēsturei…

3. gs. p.m.ē. Ķīna nebija vienota valsts. 
Vairākas nelielas kņazistes pastāvīgi savā 
starpā karoja. Savā starpā robežojās Ču un 
Cinj caristes. Ja pirmā bija neliela, diezgan 
vāja un pretrunu pilna, tad otra - tieši pretē-
ji. Tā izcēlās ar salīdzinoši prātīgu pārvaldi, 
valdnieku kareivīgumu un stabilitāti. Ču kņa-
za galmā strādāja izglītots, prātīgs un, galve-
nais, godīgs padomnieks Cjuis Juaņs. Kā pie-
ņemts tā laika valsts darboņiem, Juaņs bija 
filozofs, dzejnieks, kā arī priekšzīmīgs cīnītājs 
ar visa veida korupciju. Ierēdnim bija lērums 
ienaidnieku. Daudzi viņa “kolēģi” sapņoja par 
viņa atstādināšanu no amata. Bet pats vald-
nieks uzticējās padomniekam un ilgu laiku 
valsts budžets bija drošībā, bet citi padomnie-

ki un nodokļu iekasētāji baidījās ņemt kukuļus 
no uzņēmīgajiem ķīniešiem. Tomēr drīz vien 
naidīgi noskaņotie cilvēki pārliecināja vald-
nieku par Cjua Juaņa negodīgumu. Filozofu 
atstādināja no amata un izsūtīja uz kņazis-
tes vistālāko nostūri. Neveiksmes nesalauza 
godīgo padomnieku un dzejnieku. Atrodoties 
izsūtījumā, viņš uzrakstīja veselu virkni darbu, 
kuros atklāti un asi nosodīja un protestēja pret 
zādzībām un kukuļošanu. Viņa darbi kļuva zi-
nāmi visā kņazistē, tos lasīja vienkārši iedzī-
votāji, Juaņa autoritāte palielinājās. Kad noti-
ka valdnieku maiņa, izsūtīto aicināja uz galmu 
un piedāvāja darbu. Viņš atkal bija apmīļots 
un pietuvināts galma dzīvei. Taču tagad viņa 
ienaidnieki zināja, kā rīkoties. Viņi vienu no 
Cjua Juaņa darbiem pasniedz kā ziņojumu 
pret valdnieku. Atkal izsūtījums, atkal vajāša-
na… Atrodoties Ču zemju tālākajā nomalē, 
filozofs uzzināja, ka viņa kņazistes galvaspil-
sētu ir ieņēmusi Ciņ kaimiņzemes armija, bet 
valdnieks ieslodzīts cietumā, iespējams pat 
nogalināts. Filozofa sirds nespēja izturēt tādu 
kaunu un negodu pret savu tēvzemi. Cjuis 
Juaņs metās straujajā Milo upē…

Uzzinot par tautā autoritatīvā cīkstoņa ar 
valsts apzadzējiem un kukuļotājiem pašnāvī-
bu, vienkāršie iedzīvotāji sēdās laivās un me-
tās meklēt Juaņa ķermeni. Lai atbaidītu zivis 
no ķermeņa, cilvēki spēcīgi sita ar airiem un 
kliedza. Viņu meklējumi nebija sekmīgi. Bet 
nākamajā naktī visi filozofa nedaudzie, bet 
uzticamie draugi redzēja vienādu sapni: viņu 

draugs viņiem ziņoja, ka ir miris, bet ļoti lūdza, 
lai viņi iemet upē piciņas saldu rīsu, lai pūķi un 
drakoni Viņsaulē nevarētu nodarīt viņa dvē-
selei kādu kaitējumu. Draugi tā arī izdarīja, 
izpildīja sava drauga pēdējo gribu. To redzot, 
arī citi cilvēki nāca uz upes krastu un meta 
ūdenī rīsus…

Atmiņas par šo notikumu Ķīnā saglabāju-
šās līdz mūsdienām. Ja Taivānā un Honkongā 
šos svētkus nepārtraukti svinēja piektā mēne-
ša piektajā dienā pēc Mēness kalendāra, tad 
Ķīnā to atļāva darīt tikai pirms desmit gadiem. 
Tagad Ķīnā (sevišķi valsts dienvidos) šajā die-
nā notiek tradicionālās laivu, kas uzbūvētas 
pūķa formā, sacīkstes. Bet populārākais na-
šķis šajos svētkos ir saldu rīsu piciņas ar vis-
dažādākajiem pildījumiem, ietītas cukurniedru 
lapās un pārsietas ar sarkanu zīda diegu.

Ķīnā šiem svētkiem ir valsts svētku nozī-
me, tāpēc daudzi Ķīnas valstsvīri šajā dienā 
svinīgi sola, ka neņems kukuļus un publiski 
sola, ka atteiksies pat no tradicionālajām dā-
vanām rīsu veidā. Naivi, bet atbilstoši svētku 
dienai. Kurš gan nevēlas kļūt par “mūsdienu 
Juaņu”?

Bez tradicionālajiem našķiem un laivu sa-
cīkstēm, ķīnieši uzskata, ka šī ir vispiemērotā-
kā diena, lai atbrīvotos no visiem dēmoniem 
vienlaicīgi. Tāpēc mājās pie sienām tiek pie-
kārti mitoloģiskas dievības Čžuna Kuja por-
treti, kas atvaira visus tumšos spēkus. Dievī-
bas izskats ir bargs, tam rokā - tradicionālais 
zobens. Portreti tiek izvietoti durvju iekšpusē, 

jo uzskata, ka 
dēmoni, ieraugot 
portretu, panikā 
metīsies prom un 
nekad uz šo māju 
vairs nenāks. 

Lai nu paliek 
portreti, bet, lai 
izvairītos no sli-
mībām un nelaimēm (karstajā sezonā Ķīnu 
bieži piemeklējušas dažādas epidēmijas), 
ķīnieši pie durvīm kāra ārstniecības augu pu-
šķīšus. Šīs pašas zālītes, tikai kārtīgi saliktas 
zīda maisiņos, ķīnieši dāvina bērniem. Tiek 
uzskatīts, ka šāda dāvana pasargās bērnus 
no visām slimībām. Īpaši māņticīgi šajās die-
nās cilvēki zīmē uz bērnu pierēm hieroglifu 
“kņazs”, kas atvaira dēmonus.  Populāras 
šajā dienā arī vilnas diegu un kalmes vai vī-
botnes stiebru rokassprādzes. Tās jānēsā 
līdz tuvākajai lietainajai dienai, pēc tam jāiz-
met peļķē. Šajā gadījumā aiziet prom visas 
cilvēka ikdienas rūpes, uzlabojas privātā dzī-
ve, ģimenē iestājas miers un saticība. 

Ietīsim kāposta lapā (jo cukurniedres pie 
mums neaug) pikucīti lipīgo rīsu un iemetī-
sim Daugavā, lai viss nākamais gads ir veik-
smīgs, lai visi ir veseli, lai neviens nekad neko 
nedzird par korupciju, un lai bērni ir laimīgi. Ja 
nu palīdz? Sveicu svētkos…

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Ir iemesls!Pūķu laivu svētki Ķīnā

CETURTDIENA, 23. jūnijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Luī Terū. Dzert līdz pēdējam
7.40 Zebra. Drošība un ātrums
7.55 Lecam pa vecam
8.35 Mīlas viesulis
9.35 Mīlas jūra
10.30 Ceturtā studija
10.54 Jāņu nakts burvība
11.35, 21.10 Līgosim Krastmalā!
18.00 Ziņas
18.30 Jāņu nakti negulēju
19.30 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
1.45 Daugaviņa guni kūra
3.30 Latvija līgo Valmierā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Mjanmā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Mājas, kur atgriezties
9.30 UEFA Eiro 2016. Ungārija 
- Portugāle
11.20 UEFA Eiro 2016. 
Zviedrija - Beļģija
13.10 UEFA Eiro 2016. Islande 
- Austrija
15.00 UEFA Eiro 2016. Itālija - Īrija
16.50 UEFA Eiro 2016 apskats
17.25 Lai līgo Zāļu vakars

18.00 Ziņas
18.20 Teātris.zip iesaka... 
R.Blaumanis. No saldenās pudeles
21.15 A.Brigadere. Kad sievas 
spēkojas
0.05 Zebra
0.20 Sapnis par Brodveju
2.35 Teātris zip. Leo. Pēdējā 
bohēma    5.15 LTV - 60

LNT
5.00, 12.45, 4.25 Karamba!
5.45, 4.50 Bernards
5.55 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.20 Galileo
7.10 Saldi rūgtā mīlestība
9.00, 3.40 LNT Brokastis
10.00, 3.00 Dzīvīte
10.30 Kāzu sezona
12.30 Televeikala skatlogs
13.00 Mīlestība ir visur
14.45 Amigo Dzintara 
dziesmu 2015./2016. aptaujas 
noslēguma koncerts
17.00, 18.00 Brīvdabas izrāde 
„Skroderdienas Silmačos”
17.50 Ziņas sešos
20.00 LNT Ziņas
20.35, 3.20 Degpunktā
21.10 Koncerts „Līgojam Talsos”
0.00 Koncerts “Imantdienas 2014”
1.30 Imantdienas 2015

TV3

5.00 Tētuka meitiņas
5.50 Elementāri, Vatson!
6.50 Multfilmas
9.00 Atdodiet mammu
10.55 Čārlijs Sentklauds
12.55 Bērnudārza policists
15.05 Smieklīgākie videokuriozi
15.35, 1.15 UgunsGrēks atkal 
līgo Limbažos
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Limuzīns Jāņu nakts krāsā
22.10 Ugunsgrēks. Līgo Cinevilla

TV3+
6.35, 14.55 Multfilmas
7.00 Māja-2
7.55 Ēd un tievē
8.25 Vecā burvja pasakas
9.55, 23.35 Mf. D’Artanjans un 
trīs musketieri
15.05 Brāļi apmaiņas ceļā
20.00 Mf. Nacionālo medību 
īpatnības
21.55 Mf. Dzenoties pēc Randalsa

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
6.10 Rīts
9.00 Spogulis varonim
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Likteņa zīmes
14.50, 1.55 Satikšanās vieta

16.20 Krasina aizstāvība
18.00 Runājam un rādām
19.45 Stepes vilki
21.35 Viesmāklinieki
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Pilsone priekšniece. Turpi-
nājums.
3.05 Pseidonīms “Albānis”

PBK
6.00, 1.20, 5.55 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
1.50 Ziņas
6.40, 9.30, 12.40 Multfilmas
7.00 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 18.55 Lai runā!
12.55 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
20.00 Laiks
20.45 Prakse
22.50 Vakara Urgants
23.25 Ļeņingrada. Numur 7
0.30 Naktij tuvojoties
2.05 Mf. Kubaņas kazaki
3.50, 5.35 Smieklīgi videoklipi
4.10 Mf. Lēkātāji

RenTV Baltic
5.45, 0.55 Skatīties visiem!
6.05 Pazīsti mūsējos
6.25 NEXT
7.10 Bērnu klubs

7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55 Humora raidījums
12.35, 18.35 Šamaniete
13.35 Dziednieki
17.30 Ģimenes drāmas
20.50 Kosmisko stāstu diena
23.00 Dokumentāls projekts

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.20 Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.10 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Svinīgais pasākums 
“Mūsu ceļš”
22.50 Mēs, baltkrievi, esam 
mierīga tauta
23.30 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Zona Х
9.10 Zelta pasaule
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.50 Sākt dzīvi no sākuma
17.40 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
22.00 Mf. Sveiciens no “Katjušas”
0.35 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.10 Mītu grāvēji
11.00, 17.50 Voroņini
12.05, 17.15 Onlains
12.40 Mf. Svētki
14.25 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.15 Aizliegtā skola
18.55 Nepiedzimsti skaista
20.55 Gribu nokļūt TV!
21.10 Ekstrasensu cīņas
22.00 Sportloto 6 no 49, KENO
23.30 Būt par cilvēku
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2.05 Sarkanā frakcija. rašanās
5.00 Amerikāņi

TV3

5.00, 4.35 Tētuka meitiņas
5.45 SašaTaņa
6.35, 14.20 Smieklīgākie videokuriozi
7.00 Multfilmas
8.15 Transformeri. tālākā cīņa
9.15 Kung fu panda
9.35 Sofija I. Stāsts par princesi
10.35 Auto ziņas
11.10, 3.20 Gandrīz ideālas 
vakariņas
13.15 Netīrās dejas
15.20 Bibliotekāri
17.15 Apsēstā māja
19.00, 4.05 TV3 Ziņas
19.35 Rotaļlietu stāsts 3
21.35 Neiedomājamā cietsirdība
23.35 Frankenkrancis
1.15 Radīti skatuvei
2.30 Simpsoni

TV3+

6.55 Kino detaļās
7.50 Mf. Lācēna Padingtona 
jaunie piedzīvojumi
9.15, 0.45 Lietišķa pieeja
9.30 Uz nažiem
10.40 Humora raidījums
12.50 Multfilmas
14.05 Mf. Dzenoties pēc Randalsa
15.50 Mf. Nacionālo medību 
īpatnības    17.45 DED 005
19.40 Mf. Kā notver pero 
21.00 Mf. Šarlotes tīkli

22.50 Mf. Monako princese 

NTV Mir

7.35 Mežonīgā pasaule
8.00, 10.00, 16.00 Šodien
8.20 Vēlreiz sveicināti!
8.50 Gatavojam
9.25 Viņu tradīcijas
10.25 Galvenais ceļš
11.05 Mirušais un dzīvais ēdiens 
12.00 Dzīvokļu jautājums
13.05 Dzīvesstils 
14.05 Braucam un ēdam
14.55 Anastasija Volčkova. 
Mana grēksūdze
16.20 Krasina aizstāvība
18.00 Izmeklēšanu veica…
19.00 Centrālā televīzija
20.00 Jaunās krievu sensācijas
21.00 Tu neticēsi!
22.00 Kriminālizmeklēšana
1.55 Zvērināto tiesa
3.30 Ceļu policija
5.25 Laulātie

PBK

6.00, 2.00, 5.40 EuroNews
6.30, 10.00, 12.00, 16.05 Ziņas
6.40 Moderns spriedums
7.40 Fazenda
8.10, 10.20 Bērnu klubs
8.35 Brīnumu lauks
9.45 Mācītāja vārds
10.40 Šurumburums
11.15 Garša
12.25, 16.30 Vējš sejā 
17.00 Kurš vēlas kļūt par 

miljonāru?
18.05 Mf. Veiksmes džentlmeņi
20.00 Laiks
21.00 Humora raidījums
22.05 Šovakar 23.55 Mf. Mačs
2.30 Mf. Gājiens ar zirgu 
3.45 Humora raidījums
5.20 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic

6.55 Vovočka
8.00 Retromānija
9.30 Mintranss
10.20 Visnoderīgākā programma
11.20 Godīgs remonts
12.00 TOP shop
12.15, 0.55 Vadīt krievu stilā
13.15 V un S
14.30 Kaimiņzvaigznes imperatori
15.35 Visšokējošākās hipotēzes
19.55 Čapmanes noslēpumi
23.00 Humora raidījums
5.45 Skatīties visiem

ONT

7.00 Sestdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilmas
9.25 Veselība  10.25 Garša
11.00 Ideāls remonts 
12.00 Gudrinieki un gudrinieces
12.45 Ķīnas atklāšana
13.20 Mf. Gārfīlds
15.00 V. Zolotuhins. Es jūs mīlu…
16.15, 21.00 Sporta ziņas
16.20 Sazvērestības teorija
17.20 Veiksme pūrā

18.00 Kurš vēlas kļūt par 
miljonāru?
19.00 I. Allegrovas koncerts
21.05 Šovakar
22.35 Viss būs labi
23.10 Mf. Jaunas asinis

Baltkrievija 1

6.40 Būtība
7.05 Mf. Mans tālais vagoniņš
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Radi
10.15 50 receptes
11.10 Vasarnīca  11.45 Mūsējie
12.10 Veselība
13.00, 15.45 Mf. Es atstāšu 
jums mīlestību 
15.15 Ukraina  21.00 Panorāma
21.55 Futbols   0.00 Sporta diena

Baltkrievija 2

7.05, 21.05 TV barometrs
7.10 Foršā skola
8.10 Laimīgi kopā
10.25 Pārāk daudz astu
11.00 Garšas ābece
11.35 Kurš mājās saimnieks? 
13.35 Kāzas bez bajāna
14.10 Ekstrasensu cīņa
16.15 Mats matā
16.50 Neredzamais cilvēks
18.00 Mf. Kāzu ballīte
19.50 Pārsteidz mani 
21.10 Mf. Vaniļas debesis
22.00 Sportloto 6 no 49, KENO
23.45 Lady Blogs
0.15 Kā es satiku jūsu mammu

SESTDIENA,  25. jūnijs

LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 LV jaunatklāšanas 
raidījums “TE!”
7.05 Multfilmas
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zorro hronikas
10.00 Tatonkas stāsti
10.30 Izgaršot Brazīliju
11.00 Itālija, mana mīla
12.00 Dievkalpojums
13.05 Personība. 100 g kultūras
14.05 Latvijas šlāgeraptauja 2016
15.00 Zoodārzu mazuļi
15.30 Mana dziesma
17.00 Agata Reizina
18.00 Ziņas  18.20 Province
18.50 Bellas mīlestība
20.30 Panorāma
21.10 Darelu ģimene
22.10 Serēna
0.10 Pērtiķi tuvplānā
1.05 Nāve paradīzē
2.00 Meistara slepenā dzīve
2.40 Jānim Peteram - 75LTV1

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Kas te? Es te!
6.35 Brīnumskapja skola
7.05 Dardarija. Zeme, kurā 
viss ir iespējams
7.40 Zebra
8.00, 5.00 Skats rītdienā
8.30 Notikumu skatlogā
9.00, 5.30 Aktualitātes

9.30 UEFA Eiro 2016. 
Astotdaļfināls
11.20 UEFA Eiro 2016. 
Astotdaļfināls
13.10 UEFA Eiro 2016. 
Astotdaļfināls
15.10 UEFA Eiro 2016 dienas 
apskats
15.45 UEFA Eiro 2016. 
Astotdaļfināls
18.10 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
18.45 UEFA Eiro 2016. 
Astotdaļfināls
21.05 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
21.45 UEFA Eiro 2016.
Astotdaļfināls
0.05 Eiropa koncertos
1.00 Kad vēji dzied burās
3.20 Slazdā

LNT

6.00 Boba burgeri
6.20 Čikāgas liesmās
7.00 Ekstrasensi – detektīvi
8.00 Iemīļotās mūzikas 
raidījums „Dzintara dziesmas”
9.00, 3.45 LNT Brokastis
10.00 Nepiegādātās vēstules
12.00 Mans bērns var!?
13.00, 4.30 Karamba!
13.10 Palieciet uz visiem 
laikiem
17.15 Misija Rio
17.50, 20.00 LNT Ziņas 
18.00 Policists no pagātnes

20.10 Latvijas faili. Varas 
rezidence – Rīgas pils
21.10 Izdzīvotāji
22.10 Robins un es
0.10 Pēdējie Grimmi
1.00 Putna dziesma
4.55 Bernards

TV3

6.15 SašaTaņa
6.40, 3.40 Amerikas 
smieklīgākie videokuriozi
7.05 Multfilmas
8.30 Kung fu panda
8.50 Māmiņu klubs 9.25 Gatavo
10.00 Superbingo
11.00, 4.00 Gandrīz ideālas 
vakariņas
13.00 Pūķa sirds
15.00 Neiedomājamā cietsirdība
17.00 Rotaļlietu stāsts 3
19.00, 4.50 TV3 Ziņas
19.10 Amerikāņu nindzjas
20.10 Pamestais
23.10 Ūdenspasaule
1.45 Bibliotekāri  3.20 Simpsoni

TV3+

6.30 Kristīgā programma
7.00 Kino detaļās
7.55 Lācēna Padingtona 
jaunie piedzīvojumi
9.20 Uz nažiem
10.25 Krievijas tūristi
11.00 Mf. Nakts supermārketā
12.40 Mf. Grāfs Monte Kristo 
15.10 Mf. Nacionālās 
makšķerēšanas īpatnības

17.05 Mf. Šarlotes tīmeklis
18.50 Stand up
21.00 Mf. Musktieri
23.15 Mf. Akmens

NTV Mir

7.20 Melodijas par atmiņu
8.00, 10.00, 16.00 Šodien
8.20 Skate
8.55 Centrālā televīzija
10.25 Pirmais raidījums
11.05 Tehnikas brīnumi
12.15 Vasarnīcu lietas
13.20 Ēdam mājās
13.55 Mūsu uzraugs
15.00 Muhtara atgriešanās
16.20 Skaistuma industrija
17.20 Braucam un ēdam!
18.05 Izmeklēšanu veica…
19.00 Nedēļas akcenti
19.49 Pozdņakovs  20.00 Rūsa
23.50 Viens kara laukā
1.45 Df. Divi kari
2.30 Es tievēju
3.00 Ceļu policija
5.20 Mežonīgā pasaule

PBK

6.00, 10.00, 12.35 Ziņas
6.25 Spēlē, ermoņikas!
7.05 Ideāls remonts
8.00, 10.20 Multfilmas
8.30 Veselība
9.35 Piezīmes
11.05 Kamēr visi mājās
12.00 Ķīnas atklāšana
13.00 Fazenda
13.30 Smieties atļauts

14.55 V. Zolotuhins. Es Jūs mīlu. 
16.05 G. Hazanova benefice
18.35 Ekstrasensu cīņas
12.50 Viss nāks atpakaļ
21.00 Laiks
22.45 Maksims Maksims
0.00 Mf. Ātrāki par trušiem
1.40 EuroNews
2.10 Mf. Stāsts par to, kā cars 
Pēteris izprecināja blēdi
3.45, 4.45 Smieklīgi video
3.55 Moderns spriedums

RenTV Baltic

6.55 Karavīri
10.00 Dzīvais temats
12.00 TOP shop
12.15 Izmeklētāja Saveļjeva 
personīgā dzīve
1.00 Sāls 

ONT

7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas rīts
9.20 Multfilmas
9.35 Piezīmes
9.55 Kamēr visi mājās
10.45 Fazenda
11.20 Mf. Ledus laikmets. 
Kontinentālais dreifs
12.50 Svētdienas viesi
13.40 Mf. Ģimenes apstākļu dēļ
16.15 Sporta ziņas
16.20 Df. Dzīve
17.50 G. Hazanova benefice
20.00 Kontūras
21.05 Mf. Miss
22.45 Kas? Kur? Kad?  

0.00 Mf. Feniksa lidojums

Baltkrievija 1

6.35 Mf. Mans tālais vagoniņš
8.30 Rīts
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls    9.40 Mf. Radi
10.50 50 receptes
11.45 Mūsējie
12.10 Centrālais reģions
12.35 Mf. Petrovičs
14.25 Ātrumkārba
15.15 Tava pilsēta
15.30 Apkārt planētai
16.15 Humors karā
16.40 Mf. Kamēr dzīvoju - mīlu
20.05 Laika ziņas
20.30 Galvenais ēters
21.55 Futbols
0.00 Redaktoru klubs
0.40 Mf. Māja

Baltkrievija 2

6.55, 21.10 TV barometrs
7.00 Foršā skola
7.30 Kurš mājās ir saimnieks?
9.30 Ērglis un cipars
10.40 Universāls šefs
11.20 Jūsu loto, piecītis
11.55 Saprast un padarīt nekaitīgu
12.35 Laimīgi kopā
14.40 Mf. Kāzu ballīte
16.35 Mf. Vaniļas debesis
19.05 Mf. 127 stundas
20.55 Gribu nokļūt TV
21.45 Verdošs ūdens
22.05 Sportloto 5 no 36, KENO
22.10 Apmāni mani 
23.10 Kauli

SVĒTDIENA,  26. jūnijs

LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Latvija līgo Bauskā
8.55 Kalnu patruļa
9.45 Mīlas jūra
10.40 Emīla nedarbi
12.00 Ziņu speciālizlaidums
12.15 Aculiecinieks
12.30 XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki
15.30 Latvijas šlāgeraptauja 2016
16.30 Īsa pamācība mīlēšanā
18.00 Ziņas   18.35 Klēts
18.50 Limuzīns Jāņu nakts krāsā
20.30 Panorāma
21.15 Teātris.zip
21.35 R. Blaumanis. 
Skroderdienas Silmačos
1.05 Teātris.zip
1.15 100 g kultūras. Personība
2.00 Še, kur līgo priežu meži!
4.00 Klēts. Folkloras programma
4.16 Midsomeras slepkavības

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Mjanmā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 3.25 Anekdošu šovs 2
7.30 LV jaunatklāšanas 
raidījums “TE!”
8.30 Dzīvnieki - profesionāļi
9.30 UEFA Eiro 2016. Top 10 spēles
11.25 LTV - 60
11.40  Ar būdu uz baznīcu

14.20 Marlēna
16.30 UEFA Eiro 2016 apskats
17.00 Dzīvnieki - profesionāļi
18.00 Segodņa večerom
18.11 Sporta ziņas
18.15 Laika ziņas
18.20 Sirmais. Kulta ēdieni
18.45 Sievietes, sievietes...
22.10 Raganu mēnesis
0.05 Eiropa koncertos
1.00 Teātris.zip iesaka... Ž.Feido. 
“Pie galantās vāverītes”
3.50 SeMS piedāvā Mūzikas 
grupu konkurss “Troksnis 4”
5.00 Pie stūres

LNT

5.00 Amerikāņi
5.40, 13.10, 4.30 Karamba!
6.20, 3.25 Galileo
7.10 Kāzu sezona
9.00, 3.45 LNT Brokastis
10.00 Koncerts „Līgojam Talsos”
12.55 Televeikala skatlogs
13.25 Ezera sonāte
15.25 Melnā vēža spīlēs
17.15 Tās dullās Paulīnes dēļ
17.50, 20.00 LNT Ziņas 
18.00 Mans draugs 
nenopietns cilvēks
20.35, 3.00 Degpunktā
21.10 Iemīļotās mūzikas 
raidījums „Dzintara dziesmas”
22.10 Meitene ar Indijas 
smaragdu

1.35 Saldi rūgtā mīlestība

TV3

5.00 Tētuka meitiņas
5.45 Elementāri, Vatson!
6.35 Mans mazais ponijs.
draudzība ir brīnums
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis
7.50, 3.35 Simpsoni
8.45 Bārbija un viņas māsas 
pasakā par poniju
10.10 Vecāku ādā
12.50 Skots Pilgrims pret pasauli
15.00 Dziedošie lāči
16.50, 1.50 Brīnumainā aukle 
un lielais sprādziens
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Apsēstā māja
22.05 D´Artanjans un 3 musketieri

TV3+

6.20, 11.10 Multfilmas 
6.25 Māja-2   7.25 Ēd un tievē
7.55 Mf. Vecā burvja pasakas
9.15 Mf. Atļauj viņam mirdzēt
13.10, 0.15 Mf. Tūkstošiem vārdu
15.00 Mf. Brāļi apmaiņas ceļā
20.00 Mf. Nacionālās 
makšķerēšanas īpatnības
21.55 Mf. Grāfs Monte Kristo 

NTV Mir

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien   6.10 Rīts
9.00 Spogulis varonim

10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Likteņa zīmes
14.50, 2.30 Satikšanās vieta
16.20 Krasina aizstāvība
18.00 Runājam un rādām
19.45 Izmeklēšana 
20.20 Stepes vilki
0.15 Vairākums
1.30 Sevastopole. 44. gada maijā.
3.45 Ceļu policija
5.35 Laulātie

PBK

6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.05 Ziņas
6.35, 9.30, 12.40 Multfilmas
7.00 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!  13.00 Tablete
13.30 Vienatnē ar visiem
14.50 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Cilvēks un likums
18.55 Aftatrs dod vaļā
20.00 Laiks
20.32 Brīnumu lauks
21.40 Smieties atļauts
23.50 Vakara Urgants
0.40 Trīs akordi
23.25 Šovakar
2.30 1 in city   3.00 EuroNews
3.30 Mf. Tamāras 
Aleksandrovnas vīrs un meita
5.10 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic

5.40, 22.55, 0.50 Skatīties 
visiem!  6.25 NEXT
7.10 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55 Humora raidījums
12.20 Šamaniete
13.20 Otrā iespēja
17.30 Ģimenes drāmas
20.50 Čapmanes noslēpumi
21.55 Dīvaina lieta
0.00 Dokumentāls projekts

ONT

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.25 Ziņas
6.05 Rīts      9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.20 Mf. Stāsts par to, kā 
cars Pēteris blēdi izprecināja
18.20 Gaidi mani
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks   21.05 Trīs akordi
23.00 Mf. Artūrs Ņūmans
0.40 Leģendas Live

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 

Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10 Zelta pasaule
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00, 20.05 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.50 Sākt dzīvot no jauna
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Gigantu liktenis
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie 22.00 Mf. Māja
0.35 Sporta diena

Baltkrievija 2

7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.20 Ekstrasensu cīņa
11.30 Voroņini
12.30 Nepiedzimsti skaista 
14.30 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.15 Aizliegtā skola
15.55 Futbols
17.10 Mītu grāvēji 
18.20 Es gribu to redzēt
18.55 Mf. 127 stundas
21.10 Ekstrasensu cīņa
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.30 Reportieris
0.20 Kā es satiku jūsu mammu

PIEKTDIENA,  24. jūnijs

LTV1

6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 LV jaunatklāšanas 
raidījums “TE!”
7.05 Multfilmas
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Bruņinieks Rūsiņš.
10.00 Ronja - laupītāja meita
12.15 Rīga 2014
14.30 Apbalvojuma “Laiks 
Ziedonim” cildināšanas ceremonija
16.30 Zoodārzu mazuļi
17.00 Pērtiķi tuvplānā
18.00 Ziņas
18.25 Latvijas Radio bigbenda, 
Maestro Raimonda Paula un 
Kristīnes Prauliņas koncerts
19.35 Latvijas šlāgeraptauja
20.30 Panorāma
21.08 Latvijas Loto izlozes
21.20 Nāve paradīzē
22.20 Mana dziesma
23.50 Raganu mēnesis
1.40 R. Paula dziedāšanas 
svētki Arēnā Rīga
4.05 Tango    5.30 LTV - 60

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Sieva uz pilnu slodzi
6.35 Uguns pavēlnieks
7.30, 5.00 Veiksmīgs 
uzņēmējs Latvijā

8.00, 5.30 Brīvdienu ceļvedis
8.30, 4.00 Automoto raidījums nr.2
9.00 Nedēļas apskats
9.30 UEFA Eiro 2016. Top 10 spēles
11.20 UEFA Eiro 2016. Top 10
15.10 UEFA Eiro 2016 dienas 
apskats
15.45, 21.45 UEFA Eiro 2016. 
Astotdaļfināls
18.10 Sporta pilsēta Rio
18.45 UEFA Eiro 2016. 
Astotdaļfināls
21.05 Sporta spēks 0.05 Slazdā
1.50 Eiropa koncertos
2.40 Latviešu kino zelta dziesmas
4.30 Es - savai zemītei

LNT

6.00 Boba burgeri
6.20, 3.30 Čikāgas liesmās
7.00 Ekstrasensi – detektīvi
8.00 Jauniņā
8.30 Attīstības kods
9.00, 4.10 LNT Brokastis
10.00 Meitene ar Indijas 
smaragdu
14.00 Galileo
14.20, 5.45 Karamba!
14.35, 18.00 Radu būšana
17.50, 20.00 LNT Ziņas 
18.10 Nepiegādātās vēstules
20.35 Degpunktā Sestdienā
21.10 Mans bērns var!?
22.10 Četras kāzas un vienas bēres
0.35 Pārāk daudz mīlas
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www.ezerzeme.lv
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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 .
Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

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

27068443, pati te@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja

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

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pār-

skaitījumu. 
T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas, zirgus, cūkas. 
Samaksa uz vietas. Svari.   

Tālr. 26563019

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo pus, 

aitas,  zir gus. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 

T. 26142514, 20238990.

Krimināls, notikumi

PĒRK

Reklāmas un sludinājumi

DAŽĀDI
Kokapstrādes cehā ir VAJA-
DZĪGI operatori un strādnieki. T. 
26408480.
VAJADZĪGI zāģeri mežā. Tālr. 
25428444.
VAJADZĪGS matemātikas privāt-
skolotājs 7 gadus vecam zēnam. 
Tālr. 20317641.
VAJADZĪGS vieglā auto šoferis. 
Tālr. 24951122.
Sieviete meklē darbu (logu maz-
gāšana, mājokļa uzkopšana, dār-
zu ravēšana). Tālr. 26031828.
VAJADZĪGI saimnieki 2 mēn. veciem 
kucēniem un kaķēniem. T. 25501468.

• Granīta un cementa - smelk-
nes pieminekļi, kapapmales, 
plāksnes, nožogojumi.

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzstādīšana un transporta 
pakalpojumi.

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, 

tālr. 28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

SIA “LAUKU MIESNIEKS” 
iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari.   T. 20207132.

iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlī-
tēja.     T. 28761515.

SIA „LATVIJAS 
GAĻA” 

PĀRDOD
IEPĒRK

SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888.

Aiziet var,
Bet ne mūžam tik tālu,
Lai caur ziediem un atmiņu vāliem
Neskanētu atmiņu balss.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Vijai Leikumai, māmiņu 
aizsaulē pavadot. 

Krāslavas pamatskolas 
kolektīvs

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss paliek kluss.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Vijai Leikumai un viņas ģime-
nei sakarā ar mātes nāvi. 

Krāslavas pamatskolas 9.b 
klase un viņu vecāki

 AICINA DARBĀ
 šuvēju

 uz laiku vai pastāvīgi. 
Tālr. 26980956.

SIA “Cēsu gaļas 
kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703; 25435533.

2-stāvu vasarnīcu 5 minūšu 
braucienā no Krāslavas, ērta 
dzīvošana vasarā, veikts re-
monts, ir mēbeles, privatizēta. 
Tālr. 27188701;
2 - istabu dzīvokli Krāslavas cen-
trā, ir ZG, 1. st. Tālr. 26872066;
“RENAULT Grand Espace” - 2.2 
HDi, automāts, 7 sēdvietas, kli-
matkontrole, sakabes āķis. Labā 
stāvoklī, jauna TA, tikko no Dāni-
jas. Tālr. 26161244;
“GOLF 4” - 1.4 benzīns, 2003., 
TA, no Vācijas. Tālr. 29880811;
VW Transporter (refrižerators, 
2000.). Tālr. 29485284;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
lietotu šīferi. Tālr. 20317754;
apaļās krāsns apvalku; plasti-
kāta durvis (1x2x2.1 m). Tālr. 
22063999;
jaunu benzīna trimmeri “Erman”, 
90 eiro. Tālr. 28704679;
divas Šarolē govis (ar teļiem); 
miltus, graudus. Tālr. 29134527;
labu govi (1. laktācija). Tālr. 
28798825;
STEIDZAMI! slaucamu govi 
(atnesās 15.05.), grūsnu teli. 
Tālr. 29132731;
govi, telīti. Tālr. 28491708;
jēra gaļu. Tālr. 29485284;
kartupeļus, 2 mazlietotus 
dīvānus, infrasarkano staru 
saunu. Tālr. 26126409;
pārtikas kartupeļus (120 kg) 
par pieņemamucenu. Tālr. 
20008093;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
29189194;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
28381659;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
28296806;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
29128690;
skaldītu malku. T. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
zemi, mežu Krāslavas novadā. 
Tālr. 29129658;
krievu sējmašīnu SZ - 3.6 rezer-
ves daļām. Tālr. 29485284;
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.
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LAIKA ZIŅAS

Uzdāviniet Jānim 
dzīvu ozolu!

Tālr. 26498249.

SIA “EVILANA” 

piedāvā pa-
š i z k r ā v ē j a 
un ekskava-
tora pakal-
pojumus.    

T. 29186835

SIA Māra N
aicina darbā 

AUTOSERVISA 
VADĪTĀJU

Dagdā Asūnes 6.

Prasības: tehniskās 
zināšanas, datorprasmes.

CV sūtīt uz e-pastu 
mara.n@apollo.lv
Tālrunis 26525566

Finanšu kompānija iz-
sniedz aizdevumus pret ne-
kustamo īpašumu (dzīvokli, 
māju, zemi) un bezķīlas aiz-
devumus.

T. 20292842, 27837644.
Aizņemieties atbildīgi, izvēr-

tējot savas iespējas atmaksāt 
aizdevumu!

 Piektdien, 25. jūnijā 
pārdošanā būs jau-
nas dažādu krāsu dē-
jīgu šķirņu vistiņas 

(3.5 - 6 mēn.) un gaiļi. Pēc 
pasūtījuma - diennakti veci 
un paaugušies cāļi, broileri, 
ātri augoši Pekinas un Ba-
šķīrijas pīlēni, zoslēni, balti 
un raibi tītarēni, paipalas, 
pērļu vistiņas un dējējvistas. 
Tālr. 29142247, 29158908.

Priežmale - 8.00, Jaunokra 
- 8.10, Mariampole - 8.20, 
Andrupene - 8.30, Andzeļi - 
8.45, Ezernieki - 9.00, Dagda 
- 9.15, Asūne - 9.40, Robež-
nieki - 9.50, Skuki - 10.05, In-
dra - 10.20, Vaicuļeva - 10.30, 
Lupandi - 10.40, Piedruja 
- 10.50, Kalnieši - 11.05, St. 
Skaista - 11.20, Veterovka - 
11.30, Skaista - 11.40, Krās- 
lava (Ostas ielā) - 12.00, Bo-
rovka - 12.25, Izvalta - 12.40, 
Kombuļi - 12.55, Grāveri - 
13.10, Aglona - 13.25.

Jau atkal viena zvaigzne 
Tur augšā šonakt dziest. 
Sirds, visu atdevusi, 
Beidz priecāties, beidz ciest.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Viktora Baranova piede-
rīgajiem, no viņa pāragri uz 
mūžu atvadoties. 

Klasesbiedri 

Laika periodā no 10.06.2016. 
līdz 17.06.2016. Krāslavas ie-
cirknī tika reģistrēti 67 notiku-
mi. Būtiskākie:
• Naktī  uz 10. jūniju Asūnes pagasta 

Račevā no privātmājas ti ka veikta 
portatī vā datora zādzība. Veicot ne-
atliekamos izmeklēšanas pasākumus, 
zādzību izdevās atklāt “uz karstām 
pēdām”. Tika noskaidrots, ka uzlabot 
savu materiālo stāvokli, apzogot savu 
labu paziņu, plānoja brālēni, viens no 
ti em vietējais iedzīvotājs. Nozagto da-
toru gandrīz paspēja nodot lombardā 
Krāslavā. Abi jaunieši jau agrāk bija 
nonākuši policijas redzeslokā sakarā 
ar dažādiem likumpārkāpumiem.

• 11. jūnijā, apm. plkst. 02.00, pie 
kafejnīcas “Todes” ti ka piekauts 
1988.g. dzimis vīrieti s. Par doto 
faktu ti ka uzsākts kriminālprocess, 
noti ek incidenta aculiecinieku no-
skaidrošana. Ja kādam ir jebkura in-
formācija par augšminēto, lūdzam 
griezti es Krāslavas iecirkņa Krimi-
nālpolicijā vai zvanīt pa telefoniem 
65603412, 65603403.

• Naktī  uz 12. jūniju Ūdrīšu pagasta 
Augusti niškos no vasarnīcas saim-
niecības ēkas ti ka nozagtas makšķe-
res un trimeris “Alko”. Noti ek vainī-
gās personas noskaidrošana.

• 13. jūnijā daži Robežnieku pagasta 
iedzīvotāji konstatēja, ka no elektro-
ganiem laukos pazuda akumulatori. 
Lūgums, ja kāds ir manīja savos īpa-
šumos aizdomīgas personas, padalī-
ti es ar informāciju policijā.

Krāslavas policija meklē!
Krāslavas iecirk-

nis meklē bezvēsts 
pazudušo 1989.gadā 
dzimušo Iļju Pisar-
jonoku, kurš pēdē-
jo reizi bija redzēts 
2016.gada 13.mar-
tā savā dzīvesvietā 
Dag- das novada 
Dagdā, Dārza ielā. Iespējamā atrašanās 
vieta varētu būt Rēzekne un tās apkaime. 
Lūgums visiem, kam ir informācija par 
I.Pisarjonoka atrašanās vietu, ziņot polici-
jā, zvanot  65603409, 65681449, 110 vai 
vēršoti es personīgi policijas iecirknī.

Turpinājums. Sākums 5. lpp. 
Oļegs auga kopā ar pr. Jana 

brāļiem un bija ļoti ticīgs.
Sakarā ar padomju valdības re-

liģiskās politikas izmaiņām un Balt-
krievijas teritorijas sadalīšanu starp 
Poliju un Krieviju (Rīgas 1921.g. 
līgums), Mogiļevas diecēzes arhi-
diecēzes un Minskas diecēzes dar-
bība bija gandrīz pilnībā paralizēta. 
Minskas diecēzes mazāka daļa pie-
derēja Polijai, lielākā – Krievijai. Sa-
karā ar nepārtraukto vajāšanu, kat-
ru dienu samazinājās garīdznieku 
skaits. Mogiļevas arhidiecēzes no 
apmēram sešiem simtiem priesteru 
palika tikai daži desmiti, rakstīja pr. 
J. Vasiļevskis. “Uz piecām Minskas 
baznīcām palika tikai viens prieste-
ris, kurš saslima ar tīfu un nomira. 
Apmēram 40 tūkst. katoļu palika 
bez priestera. 1922. gada 22. mar-
tā pr. J. Vasiļevskis tika deleģēts uz 
Minskas katedrāli, lai Lieldienu lai-
kā palīdzētu smagi saslimušajam 
prāvestam. Katru vakaru katedrālē 
pulcējās ap 1500 jauno cilvēku, ku-
riem pr. Jans mācīja, kā atbildēt uz 
boļševiku apgalvojumiem vai pār-
metumiem. Protams, tāda priestera 
darbība ļoti nepatika jaunai varai un 
viņi pilsētas laukumā organizēja sa-
pulci ar draudiem pr. Vasiļevskim. 

Šajā laikā (VCIK dekrets 
23.02.1922), t.i. pirms Lieldienām, 
sākās baznīcu īpašuma konfi skāci-
jas otrais vilnis, kas bija jāveic viena 
mēneša laikā (pirmais notika 1921. 
g. kā “neofi ciālais” - baznīcas un 
klosteri tika “nacionalizēti”). Šoreiz 

par ieganstu Baznīcas kustamo 
īpašumu pārņemšanai padomju 
vara aizbildinājās ar palīdzību badā 
nonākušajam Volgas reģionam. 
Vairākas reizes no priestera prasīts 
Minskas baznīcas inventarizācijas 
saraksts un vienmēr saņēma ne-
gatīvu atbildi. Šajā sakarā 11. aprīlī 
tika izsaukts uz Sovnarkomu1. Vi-
ņam tika norādīts uz traģisko badu 
Volgas reģionā un nepieciešamī-
bu atsavināt baznīcas vērtslietas. 
Pr. Jans atbildēja, ka jau ilgu laiku 
Minskas draudzes priesteru vadībā 
dara visu, lai palīdzētu badā nonā-
kušajiem un šī palīdzība pārsniedz 
pilsētas baznīcas vērtību. Viņa 
pienākumos ir aizsargāt baznīcas 
īpašumu, kuru pārvalda pāvests, 
bez tam, ņemot vērā iepriekšējo 
pieredzi, nav nekādas garantijas, 
ka baznīcas īpašums nonāks iz-
salkušajiem. Tās bija pamatotas 
bažas. To apstiprināja arī krievu 
vēsturnieks, protorejs Vladimirs 
Stepanovs (Rusak) savā grāmatā 
“Свидетельство обвинения”, kurā 
viņš rakstīja, ka padomju vara nav 
publicējusi nevienu darbu, kurā 
būtu publicēts iepirktais ārzemēs 
noteikts daudzums graudu par 
baznīcas vērtslietām un piegādāts 
Volgas badā reģionam. Savāktie 
līdzekļi izmantoti bada cietušajiem 
tikai ap vienu % (pat mazāk). 

Turpinājums sekos…
Jadviga RADZIŅA

1 Совет народных комиссаров –  
Tautas komisāru padome (TKP).

Priesteris – moceklis Jans Vasiļevskis 
Mūsu novadnieki

Nelaime cilvēku skar pēkšņi un negaidīti! Tādos brīžos svarīga 
ir līdzcilvēku palīdzība un atbalsts. Kad 11. jūnijā ugunsnelaime 
skāra mūsu mājas, palīgā steidzās ugunsdzēsēju brigādes gan no 
Krāslavas, gan Dagdas. 

No sirds sakām paldies Krāslavas un Dagdas ugunsdzēsēju 
brigādes vīriem par operatīvo ierašanos un profesionālo darbu, 
dzēšot uguns liesmas. Pateicoties ugunsdzēsēju cilvēciskajai un 
saudzīgajai attieksmei pret saimniekiem un īpašumu, cīnoties ar 
ugunsnelaimi, netika izdarīti vēl lielāki  zaudējumi. 

 Ērika Gabrusāne 

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību un skumju brīdī esam 
kopā ar mūsu kolēģi Česla-
vu Kursīti, tēti smilšu kalniņā 
pavadot. 

AS “Sadales tīkls” kolektīvs
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