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Šodien numurā

Latvijā

STUDĒ BEZ MAKSAS, DARBS GARANTĒTS!!!
Izvēlies profesiju, kas vienmēr būs pieprasīta!

Valsts apmaksātas budžeta vietas, dienesta viesnīca, stipendija!
Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija: 
                         Apģērbu dizains un tehnoloģijas
             Mācību ilgums: 2,5 gadi                     www.ru.lv  

Dokumentu pieņemšana: elektroniski no 27. jūnija,
pieņemšanas punktā no 5. līdz 12. jūlijam

9:00-18:00
Rīgas tehniskā universitāte: 

Materiālu tehnoloģija un dizains
              Mācību ilgums: 4 gadi          www.nacstudet.lv

Dokumentu pieņemšana: elektroniski no 27. jūnija,
pieņemšanas punktos no 5. līdz 12. jūnijam
9:00-18:00 (sestdien 9. jūlijā - 9:00-13:00)

Iestājpārbaudījums zīmešanā 14. jūlijā.

Iegūsti profesiju un nāc strādāt uz NEMO – Latvijas lielāko virsdrēbju šū-
šanas fabriku, kas ražo augstākās kvalitātes sieviešu modes apģērbus 
Eiropas modes namiem.

Mums ir vajadzīgi profesionāļi!!!
Pievienojies mūsu komandai!!!

SIA “Krāslavas ūdens” 
paziņo, ka, sākot ar 27. 
jūniju, tiks veikta pilsē-
tas centrālā ūdensvada 

sadales tīkla profilaktiskā 
dezinfekcija. Sakarā ar 

to, iespējams, ka ūdenim 
parādīsies neliela hlora 
smaka un piegarša. At-
vainojamies par sagādā-

tajām neērtībām.

30. jūnijs (ceturtdiena)
17:00 - Svētā stunda (poliski)
18:00 - Sv. Mise (poliski). 

Euharistiskā procesija
1. jūlijs (piektdiena)

8:00 - Sv. Mise (krieviski) 
Euharistiskā procesija

  Visu svēto litānija (poliski) 
pie lielā altāra

9:30 - Sv. Mise (poliski)
11:30 – Sv. Mise (latviski)
Vissv. Sakramenta adorācija 

līdz plkst. 18:00
18:00 – Sv. Mise (latviski)                                           
           Dievkalpojums Vissv. 

Jēzus Sirds godam (latviski)
           Euharistiskā procesija

2. jūlijs (sestdiena) 
8:00 - Sv. Mise (krieviski)
 Euharistiskā procesija
Visu svēto litānija (latviski) pie 

lielā altāra
9:30 - Sv. Mise (latviski) Sv. Do-

nāta kapelā
11:30 – Sv. Mise (poliski)
Vissv. Sakramenta adorācija 

līdz plkst. 18:00
18:00 – Sv. Mise (poliski)
 Euharistiskā procesija (baz-

nīcā) ar apstāšanos kapelā, 
litānija Sv.Donāta godam

3. jūlijs (svētdiena)
8:00 - Sv. Mise (krieviski) 

Euharistiskā procesija
 Visu svēto litānija (poliski) 

pie lielā altāra
9:30 - Sv. Mise (poliski) Sv. Do-

nāta kapelā
11:45 – Bīskapa sagaidīšana
12:00 – Sv. Mise (latviski), 

celebrē V. E. bīskaps J. Bulis
 Iestiprināšana. Euharistiskā 

procesija (ārā) ar apstāšanos 
kapelā, 

Litānija Sv. Donāta godam, 
himna “Te Deum”.

Katoļu Baznīcā
3.07. - Sv. apustuļa Toma svētki.
11.07. - Sv. Benedikta, abata, Eiropas 
aizbildņa svētki.
15.07. - Sv. Bonaventūra, bīskaps un 
Baznīcas mācītājs.
16.07. - Vs. Jaunava Marija - Karmela kalna 
Dievmāte.
22.07. - Sv. Marija Magdalēna.
23.07. - Sv. Brigitas, ģimenes mātes un 
klostermāsas, Eiropas līdzaizbildnes svētki.
24.07. - Rīgas Metropolijas dievnamu 
iesvētīšanas gadadiena. Sv. Šarbels 
Maklufs no Libānas, tuksneša tēvs.
25.07. - Sv. apustuļa Jēkaba svētki. 
26.07. - Sv. Joahims un Anna, Vs. 
Jaunavas Marijas vecāki. 
29.07. - Sv. Marta.
31.07. - Sv. Ignācijs no Lojolas, priesteris, 
jezuītu ordeņa dibinātājs.

Pareizticīgo Baznīcā
3.07. - Visu krievu svēto piemiņa.

6.07. - Vladimiras Dievmātes ikonas 
piemiņa.
7.07. - Jāņa Priekšteča dzimšana (lieli svētki).
9.07. - Tihvinas Dievmātes ikonas piemiņa.
12.07. - Pirmo augstāko apustuļu Pētera un 
Pāvila piemiņa (lieli svētki).
18.07. - Sv. mūka Sergija Radoņežska pīšļu 
iegūšana.
21.07. - Kazaņas Dievmātes ikonas piemiņa.
24.07. - Apustuļiem pielīdzinātās 
lielkņazienes Olgas piemiņa. 
28.07. - Apustuļiem pielīdzinātā lielkņaza 
Vladimira piemiņa. 

Senpareizticīgo (vecticībnieku) 
Baznīcā

7.07. - Jāņa Priekšteča dzimšana (lieli svētki).
Līdz 11.07. - Svēto apustuļu, Pētera gavēnis.
12.07. - Augsto apustuļu Pētera un Pāvila 
svētki (lieli svētki).
21.07. - Kazaņas Dievmātes piemiņa.
Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā

22.07. - Sv. Marija Magdalēna.
25.07. - Sv. Jēkabs vecākais - apustulis. 

L i turģ iska is  ka lendārs  jū l i jā

Sv. Donāta atlaidu dievkalpojumi Krāslavas 
Romas katoļu baznīcā no 30. jūnija līdz 3. jūlijam

IK “MOTOR SPA” 
piedāvā paklāju un mīksto 

mēbeļu tīrīšanu ar izbrauku 
uz mājām pēc plkst. 17.00. 

Tālr. 25970755. 

Lai vienmēr 
visskaistākās 

rozes 
Tev dzīves ceļmalā zied, 
Lai mūžam Tev laime pa 
priekšu  

Kā nemaldīgs ceļvedis iet.
Invalīdu biedrība 

Stariņš” sveic jūnijā 
dzimušos jubilārus 
Gaļinu BOLUŠU un 

Marina LAPINU
dzimšanas dienā!

Neaizmirstamā, teatrālā Jāņu nakts

Nākamajā numurā - lielā reportāža no Andrupenes
Alekseja GONČAROVA foto

•	 Tā dēvētajam Imantas pedofi-
lam Rīgas pilsētas Kurzemes 
priekšpilsētas tiesa ceturtdien 
piesprieda 25 gadus ilgu brīvī-
bas atņemšanu; tāpat noziedz-
niekam būs jāmaksā morālās 
kompensācijas. Tāpat vīrietim 
noteikta arī policijas uzrau-
dzība uz trīs gadiem. Imantas 
pedofils apsūdzēts par sešām 
nozieguma epizodēm, no ku-
rām vienā bijušas iesaistītas 2 
mazgadīgas meitenes.

•	 Sākot no 22. jūnija, Latvijā 
ceļu satiksmes negadījumos 
gājuši bojā četri cilvēki. Valsts 
Policija atzīmēja, ka kopumā 

svētku laikā reģistrēti 290 
negadījumi, kuros cieta 63 
cilvēki. Neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības dienests 
informē, ka pēdējās dienās 
no lielā karstuma cietis 61 
cilvēks, tajā skaitā 11 dienas 
vecs mazulis. Jāņu brīvdienās 
noslīkuši četri cilvēki. Starp 
noslīkušajiem bijis arī nepil-
nus divus gadus vecs bērns, 
kurš miris piemājas dīķī. Seši 
cilvēki slīkšanas dēļ brīvdie-
nās nogādāti slimnīcā.

•	 Valsts policija plāno iegādāties 
rotaļlietas bērniem, kas cietuši 
ceļu satiksmes negadījumos, 
liecina informācija VP mājas-
lapā. VP apkopotā statistika 
vēsta, ka 2014. gadā ceļu sa-
tiksmes negadījumos ievainoti 
475 bērni vecumā līdz 14 ga-
diem, bet 2015. g. – 459 bērni. 

Savukārt, ja aplūko laika pos-
mu no 1. janvāra līdz 19. jūni-
jam, 2015. g. ceļu satiksmes 
negadījumos ievainoti 209 bēr-
ni, bet 2016. g. – 225 bērni.

•	 Valsts policija (VP) aizturējusi 
divus agrāk tiesātus vīriešus, 
kuri martā un aprīlī izkrāpuši 
graudus no četrām zemnieku 
saimniecībām. Sankcionē-
tas kratīšanas laikā aizturēto 
dzīvesvietās izņemti vairā-
ki mobilie tālruņi, kā arī do-
kumenti, ar kuriem veiktas 
krāpnieciskās darbības. Tiesa 
abiem vīriešiem, kuri iepriekš 
ir jau tiesāti, piemērojusi dro-
šības līdzekli - apcietinājumu. 
Zemgalē no kādas zemnieku 
saimniecības izkrāpti kviešu 
graudi 7220 eiro apmērā. No 
šāda veida krāpnieciskām 
darbībām cieta vēl 3 zemnieku 
saimniecības: Jaunjelgavas 
novadā saimniecībai izkrāpti 
graudi 3663 eiro apmērā, Sa-
las novadā - 3798 eiro apmē-
rā, bet Auces novadā - 2110 
eiro apmērā.

Sarunas ar Danu
Sabiedriskā aktivitāte

2., 5. lpp.

Antonam Arnicānam 
piešķirts ordenis “Varoņa 

Zvaigzne”
2.lpp

“Spoku tīkli” Dagdas no-
vadā

3.  lpp.

Baznīcas pagalmā neatro-
das vieta skaistam drau-

dzes dāvinājumam
4. lpp.

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrā-
dāšanas pakalpojumi.  Meža 
izvedēja, forvardera pakalpo-
jumi. Pārdodam malku (3 m).  

T. 26677812, 20377801.
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Pasaulē

Lielais vasaras gadatirgus Dagdā

Alekseja GONČAROVA foto

Gaišumu pēc sevis atstājot
Ir cilvēki, kas, arī aizejot mūžībā, atstāj 
aiz sevis gaišumu un lielu mīlestību... 
Viens no tādiem cilvēkiem noteikti bija 
Juris - Georgs Kociņš, kuram šogad 
janvārī apritētu 90 gadi un kurš Krās- 
lavas 1. vidusskolā (šobrīd - Valsts 
ģimnāzijā) savulaik iedibināja izglītības 
atbalsta fondu. Tagad tādus cilvēkus 
sauc par mecenātiem... 

Šī gada 16. jūnijā Krāslavas delegāci-
jai skaistajā Vecpiebalgas pusē bija iespē-
ja satikties ar fonda uzticības personām 
no Austrālijas, kur aizritēja pēdējie Jura 
Kociņa gadi – Igoru Dimitu un viņa kundzi 
Vēsmu. Krāslavu pārstāvēja skolotāja Ja-
nīna Gekiša, ilggadīgā fonda koordinatore 
Krāslavā, bijušais Krāslavas 1. vidusskolas 
direktors Arkādijs Petaško, Krāslavas Valsts 
Ģimnāzijas pārstāvji Sandra Nemeņono-
ka, Aleksandrs Kadenecs un Viktors Nali-
vaiko, kā arī divas no fonda stipendiātēm 
– Ināra Dzalbe (pirmajā fonda darbības 
gadā, 1996./1997.m.g.) un Iveta Korlāne 
(2009./2010.g.).

Pārlapojot Gekišas kundzes ar rūpību 
un mīlestību noformētā albuma lappuses, 
a t c e r ē j ā m i e s 
Kociņa kunga 
dzīvesstāstu un 
nenovērtējamo 
devumu savām 
Krāslavas un 
Kuldīgas skolām 
un to labākajiem 
a u d z ē k ņ i e m . 
Nav runa tikai 
par materiālo 
labumu, kas no 
1996. līdz 2012.
gadam Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas 
stipendiātiem un 
daudziem skolas 
projektiem, kas 
saistīti ar nova-
du vēstures iz-
zināšanu, skolu 

materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu, sa-
sniedza 118 460 latus un tiem laikiem bija 
nozīmīgs atbalsts. Viņa cerības bija saistī-
tas ar to, lai viņa fonda stipendiāti (tādu pa-
visam bija 117!) izglītotos un dotu savu ie-
guldījumu Krāslavas un Latvijas izaugsmē. 

Negaidīts un emocionāls pārsteigums 
bija Skype saruna ar Kociņa kunga atrait-
ni Betiju no Austrālijas (Elisabeth Ferguson 
Cade ), kurai tika nodoti sveicieni, laba vē-
lējumi un pateicības vārdi no Krāslavas un 
tās stipendiātiem.

Var tikai piekrist J.Gekišas kundzes šī 
gada dzejolī “Loks ir noslēdzies” rakstīta-
jam: 

“Labdarības loks nav noslēdzies,
Tas labas gribas cilvēkos vēl turpinā-

sies.
Tā sēkla, kas iesēta ar Tavu roku,
Dos augļus un veidos jaunus lokus.”
Paldies Igoram un Vēsmai Dimitiem 

par viesmīlīgo uzņemšanu un skolotājai 
J.Gekišai par nesavtīgo ilggadīgo darbu 
Kociņa fonda koordinēšanā Krāslavā!

Ināra DZALBE (Lipšāne), 
J.G.Kociņa fonda stipendiāte 

1996./1997.gadā

Ir radies liels sašutums, par “Krā-
slavas piena” rūpnīcas ārējās teritorijas 
vizuālo izskatu. Ņemot vērā, ka ir sāku-
sies tūrisma sezona, atvaļinājumu laiks, 
“Krāslavas piens” bojā vizuālo izskatu 
ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī 
Krāslavas viesiem. Gotiņas pie “Krā-
slavas piena”, kas kādreiz priecēja gan 
lielos, gan mazos, šobrīd ir ļoti skumjā 
stāvoklī, sapuvušas un sadrupušas, tās 
vairs neizskatās pēc skaistajām goti-
ņām. Ja parka teritorija ir apzaļumota 
un skaista, tad braucot uz Izvaltas pusi, 
“Krāslavas piens” bojā skaisto iespaidu 
par Krās- lavu. Šo situāciju vajadzētu 
vērst par labu, lai spētu uzlabot Krāsla-
vas infrastruktūru. Ceru uz atsaucību.

Ar cieņu, jūsu lasītāja
 Elizabete SMILGA

Paldies
par sniegto palīdzību!
Izsakām pateicību par Kačānu kapu 

zvanu torņa restaurācijai piešķirto fi-
nansiālo palīdzību Kalniešu pagasta 
pārvaldes vadītājai Gundegai Grišā-
nei un sevišķi Leonorai Prikņai. 

Sakārtojiet apkārtējo vidi!

No lasītāju vēstulēm Dagdānietim piešķirts 
Starptautiskas nozīmes 
ordenis “Varoņa Zvaigzne”
Sporta veterāns Antons Arnicāns (79 gadi) 
ir pazīstams ne tikai 
Dagdas novadā, bet arī 
Latvijā un pasaulē. An-
tons sporto visu mūžu. 
Piedalījies čempionā-
tos Baltijā, Krievijā, Vā-
cijā. 

Pirms dažiem gadiem 
pārciesta sirds operācija, 
bet tas nebija šķērslis tur-
pināt sportot un piepildīt 
savu kvēlāko sapni.  2016. 
gadā sporta veterāns un 
divkārtējais Ginesa rekor-
da ieguvējs savā grupā – Antons Arnicāns - kļu-
va atzīts par “Latgales Gada varoni”.

Pēc balvas iegūšanas turpināja saņemt 
augstas godalgas vietējās sacensībās un gata-
vojās Starptautiskajām sacensībās Baltkrievijā. 

No 17.-19. jūnijam Vitebskā (Baltkrievijā) 
norisinājās Starptautiskās veterānu sacensības 
svara bumbu celšanā. Dagdānietim Antonam 
Arnicānam tie bija dubulti svētki. Sacensību lai-
kā tika iegūtas trīs zelta medaļas, taču vislielā-
kais prieks bija par sapņa piepildījumu - Starp-
tautiskas nozīmes godalgas “Varoņa zvaigzne” 
- iegūšanu. Uz šo apbalvojumu A.Arnicāns 
mērķtiecīgi gāja gandrīz 15 gadus. Kopumā 
pasaulē šāda veida apbalvojumi piešķirti tikai 
43 svara bumbu celšanas veterāniem. Latvijai 
tā būs trešā tik augsta ranga godalga. Apbal-
vojumu piešķīra Starptautiskā svaru bumbu 
sporta konfederācija, Zinātnes attīstības un 
izglītības līga.

Apsveicam! Novēlam turpināt tādā pat 
garā! 

Interviju ar A. Arnicānu lasiet tuvākajā laik-
raksta “Ezerzeme” numurā. Intervijā plašāk 
atspoguļosim A. Arnicāna panākumus Viestu-
ra kausā un Ulda Kundziņa piemiņas turnīrā, 
kā arī uzzināsim par Dagdas novada domes 
attieksmi pret sporta veterānu. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Sarunas ar Danu 

Visiem zināms, ka cilvēks jau pēc 
savas dabas ir sabiedriska, kolektīva 
būtne, kam ir nepieciešami kontakti 
ar sev līdzīgiem. Kāpēc ir tik daudz 
pasīvu cilvēku mūsu sabiedrībā, se-
višķi lauku teritorijās?

Mans viedoklis – vairākumam bērnu 
jau no mazotnes tiek ieaudzināts būt pa-
sīviem vērotājiem. Visa mūsu izglītības un 
audzināšanas sistēma ir vērsta uz to, lai 
bērnus vadītu, stāstītu, kas viņiem jādara, 
tas neļauj attīstīties bērna iekšējai aktīvai 
pozīcijai. Tā paliek tikai raksturā stiprajiem 
bērniem. Tie, kuri ir vadāmi, tie kļūst va-
dāmi un gaida, kad viņiem tālāk teiks, kas 
jādara. Viņi nav pieraduši izrādīt iniciatīvu, 
viņi gaida to no kāda cita cilvēka. To ir grū-
ti saprast aktīviem cilvēkiem. Pasīvajiem 
nevajag šo aktivitāti. Varbūt viņiem kādreiz 
vajadzēja, bet tas tika nospiests. Mēs viņu 
kauninājām, kad viņš gāja kaut ko pētīt, 
teicām – nelien, nosmērēsies, sasitīsies, 
neslavējām par viņa iniciatīvu, rājām. Mēs 
paši audzinām tādu sabiedrību, kura ir pa-
sīva un tad brīnāmies, kāpēc mums tik maz 
aktīvu pusaudžu. Bet, lai viņi būtu aktīvi un 
atbildīgi jaunieši, mums jau bērnudārzā 
jāaudzina aktīvi, sabiedriski bērni, kuri ir 
atbildīgi par to, kā dzīvo, atbildīgi par sa-
viem lēmumiem un kuriem ir iespēja kvali-
tatīvi komunicēt vienam ar otru. Komunicēt 
nevis, veidojot barus un kompānijas, bet, 
veidojot saliedētus kolektīvus, kuros viens 
otru māk uzklausīt, ļauj izteikties, gaida 
savu kārtu, lai pateiktu savu viedokli. 

Piekrītu, ļoti svarīgs ir arī veids, kā 
mēs komunicējam ar bērnu ģimenē. Cik 
daudz un cik kvalitatīvi nodarbojamies, 
sarunājamies ar viņu, kādus pasāku-
mus kopīgi apmeklējam. Mēs sūdza-
mies par to, ka bērns ir pārņemts ar da-
toru, bet ko paši darām tajā laikā? 

Jā, cik vecāki paši pavada laiku ārā ar 
bērniem, kopā kaut kur dodoties, ar kaut ko 
kopīgi nodarbojoties? Vai mums ir kultūra 

– pavadīt laiku kopā ar bērnu? Jau sacīju, 
ka esmu līdzdibinātāja māmiņu klubam, arī 
šai sakarā daudz domāju par to, kā pava-
dam laiku ar bērnu. Mums ir doma – akti-
vizēt māmiņu darbību. Kas liek māmiņām 
sēdēt mājās nevis kontaktēties vienai ar 
otru, iziet sabiedrībā? Kas mammām liedz 
būt sabiedriski aktīvām? 

Droši vien tā ir tā pasīvā cilvēka audzi-
nāšanas vaina. Mammas jau arī kādreiz ir 
bijušas bērni. Man ir pieredze ar Māmiņu 
kluba izveidošanu Skaistā. Kad aicinājām 
iedzīvotājus uz Skaistas atbalsta centra 
pasākumiem, dažas mammas aizbildinā-
jās ar to, ka nevar piedalīties, jo nav, kas 
pieskata bērnu. Uzrakstījām projektu, no-
pirkām lieliskas rotaļlietas un izglītojošas 
spēles, kvalitatīvas un dārgas, kādas ne 
katra ģimene var atļauties nopirkt saviem 
bērniem. Lūdzu – nāciet! Bija tikai viens 
nosacījums – nākt kopā ar bērnu. Vai tas 
darbojās? Māmiņas vēlējās, lai kāds cits 
rotaļājas ar viņu bērniem. Baidījās no at-
bildības, ka bērns kaut ko salauzīs. Bet 
bērns jau nelauzīs, ja ar viņu kopā rota-
ļāsies. Divus gadus es reizi nedēļā dažas 
stundas brīvprātīgi vadīju nodarbības un 
rotaļājos ar bērniem. Netika salauzta ne-
viena rotaļlieta. Tikai saplīsa papīra kaste, 
ko bērni paši salīmēja. Mammas uz klubi-
ņu nenāca, labākajā gadījumā, pieskatot 
bērnus, izvēlējās sēdēt pie mājas uz so-
liņa un “sist klačiņu”, sliktākajā – palaist 
bērnus savā vaļā. Tam, protams, sekoja 
izdemolētas pamestās, nepieskatītās 
ēkas un citi nedarbi. Bērni ģimenē netiek 
iemācīti normāli rotaļāties un kvalitatīvi 
pavadīt brīvo laiku.         

Mēs Krāslavas Māmiņu klubā daudz 
domājam par to, kā aktivizēt māmiņu dar-
bību. Cik ilgi sēdēsiet mājās? Es īsti nevaru 
saprast, kas mammām liedz būt sabiedriski 
aktīvām. 

Komunicējot ar dažādiem cilvēkiem 
Krāslavas novadā, redzu kādas mums ir 
pērles! Mūsu cilvēki ir apbrīnojami. 

Turpinājums 5. lpp.

Sabiedriskā aktivitāte
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“Spoku tīkli”

Zilacainā Latgale… Bijušā Krāslavas 
rajona teritorijā vien ir aptuveni 300 
ezeri - lieli un mazi. Liekas, Latgalē 
varētu būt pilnīga zivju pārbagātība, 
kā tas ir bijis pirmās brīvās Latvijas 
laikos. 

Pat padomju laikos, kurus tagad pie-
ņemts nozākāt, Latgales ezeros bija sis-
temātiska rūpnieciska zveja ar vadiem, kā 
arī tika veikti samērā veiksmīgi zivsaim-
niecības eksperimenti. To rezultātā parā-
dījās vērtīgā zandarta suga, kas mīt Sī-
vera un Rušonas ezeros. Netika aizmirsts 
arī par zušu mazuļu laišanu ezeros, tā ka 
saldūdens zivs kolhozu un sovhozu gados 
veikalu plauktos parādījās pastāvīgi. Ne-
vienas kāzas Latgalē nevarēja iztikt bez 
pildītas līdakas, cepta asara, karūsas vai 
līņu galerta. Arī Līgo naktī zivju ēdieni bija 

tikpat lielā cieņā kā siers. 
Gāja gadi, pienāca jauni laiki. Deviņ-

desmitajos bada gados lielais maluzvej-
niecības uzliesmojums tika izskaidrots ar 
diviem iemesliem: bezdarbnieku armija 
meklēja vismaz kaut kāda veida iztikas un 
izdzīvošanas avotu, bet tirgus ekonomika 
momentāni piepildīja Latviju ar tūkstošiem 
Ķīnā ražotiem zivju tīkliem par zemām ce-
nām. Manuprāt, tieši tolaik maluzvejniecī-
bas aprīkojums nesa vislielāko kaitējumu 
līdaku un plauži populācijai. Joprojām 
vairums dabīgo ūdenskrātuvju nespēj at-
jaunot iepriekšējo produktivitāti. Lieliski 
atceros, ka astoņdesmitajos gados piere-
dzējušie spiningotāji rītausmā vai vakara 
saulrietā viegli spēja noķert piecas trofejlī-
dakas, bet tagad… Pat nārsta laikā ezerus 
pieskandina motorlaivu, kas aprīkotas ar 
ehalotiem, rūkoņa. No dabas parka “Dau-
gavas loki” palicis nosau-
kums vien. Makšķernieki 
gluži kā no ķēdes norā-
vušies. 

Nākamā ekoloģiskā 
problēma: paaugstinoties 
dzīves līmenis, daudzi 
makšķernieki - amatieri ir 
iegādājušies meklēšanas 
elektroniskās iekārtas, 
laivas ar motoriem un 
vismodernāko aprīkoju-
mu. Pieaugošais tehnis-
kais spiediens diemžēl 
neveicina ūdens resursu 
saglabāšanu, kur nu vēl 
pavairošanu. Zivsaimnie-
cības pasākumi notiek 
samērā nenozīmīgos ap-
mēros, bet līdaku mazuļu 
ielaišanu ezeros uzska-
tu par pilnīgi neefektīvu 
metodi. Dokumentos figurē tūkstoši it kā 
ielaistu līdaku mazuļu, bet realitātē - pil-

nīga mazvēr-
tīgo   zivju vir-
skundzība, par 
ko liecina arī 
zivsaimniecī-
bas kvalitāte ar 
mīnus zīmi. 

Va i r ā k u s 
gadu desmitus 
kā žurnālists 
un brīvprātī-
gais esmu ak-
tīvi palīdzējis 
z i v s a i m n i e -
cības štata 
darbiniekiem, 
vairākkārt pie-
dalījos nakts 

reidos un biju liecinieks 
tam, kā maluzvejnieku tīk-
li pārvērtās centneros.  Ar 
laiku valsts neefektīvā pār-
valde acīmredzot radīja ne-
gatīvu ietekmi arī uz dabas 
aizsardzības sfēru. Strādāt 
pēc sirdsapziņas vairs nav 
obligāti? Atcerieties, kad 
pēdējo reiz Krāslavas no-
vadā jūs pie ūdens tikāties 
ar inspektoru vai lasījāt 
presē rakstu, kurā tiek uz-
runāti iedzīvotāji par dabas 
aizsardzības tēmu?

Veca ieraduma vadīts, 
vairākkārt centos uzprasī-
ties braucieniem nakts reidos, taču bez 
rezultātiem. Pat nārsta laikā. Arī opera-
tīvie signāli par maluzvejniecības gadī-

jumiem, ko saņem redakcija, ne vienmēr 
noslēdzas ar konkrētu rezultātu. Tādi mēs 
“saimnieki”…

Tomēr ne viss ir tik slikti, Dagdas no-
vads arī zivsaimniecības jomā veic visai 
veiksmīgus eksperimentus. Pēc pazīsta-
mo makšķernieku teiktā, situācija novadā 
uzlabojās aptuveni pirms trīs gadiem, kad 
novada zivsaimniecību sāka vadīt Guntis 
Matjušonoks, nopietns un atbildīgs cil-
vēks. Ir loģiski, ka Pasaules dabas Fonds 
projektā “Spoku tīkli” iekļāva arī Dagdas 
novadu, kurā ir 123 ezeri. Aizmirsto un 
maluzvejniecībā izmantoto rīku meklēša-
na notika Ežezerā un Dagdas ezerā. Te ir 
svarīgi piebilst: aizmirstie un pamestie tīkli 
ir vienlīdz kaitīgi kā ūdenī, tā arī krastā. 
Makšķerauklu lamatās, ko neapdomīgi cil-
vēki nomet uz sauszemes, iet bojā putni 
un dzīvnieki, tāpēc godīgiem makšķer-

niekiem, kuri cīnās pret maluzvejnieku 
tīkliem, der aizdomāties par to, kā tīklus 
nogādāt līdz atkritumu konteineram vai 
nogādāt tālāk no ūdens un meža. Vēl la-

bāk - sadedzināt.
Kā jau bija pare-

dzams, akcijas “Spoku 
tīkli” laikā Dagdas nova-
da ezeros aizmirsti un 
maluzvejniecības tīkli 
netika uzieti, tas liecina 
par vietējo makšķernie-
ku ekoloģiskās kultūras 
līmeņa paaugstināšanos. 
Uz šejieni labprāt brauc 
aktīvās atpūtas pie ūdens 
piekritēji, tāpēc vietējo 
makšķernieku un spinin-
gotāju saudzīgā attiek-
sme pret dabu ir nozī-
mīgs piemērs. Izplatītāko 
pārkāpumu vidū - tīklu 
nelikumīga izmantošana 
un nozvejas normu ne-
ievērošana. Novēroti arī 
citi Makšķerēšanas notei-

kumu pārkāpumi. Īsā sarunā ar korespon-
dentu Guntis Matjušonoks atzīmēja, ka 
kopumā atpūtnieku pie ūdens ekoloģiskās 
kultūras izaugsme ir acīmredzama. Ir arī 
pastāvīga atbalstītāju grupa makšķernie-
ku vidū, kuri sniedz nopietnu palīdzību da-
bas aizsardzības štata darbiniekiem. Bet 
Krāslavas novadā izveidojušos situāciju 
uzskatu par satraucošu. 

Akcijai “Spoku tīkli”, kas pirmo reizi 
notika pagājušajā gadā, ir divi mērķi - at-
tīrīt Latvijas ezerus no pamestiem un ma-
luzvejniecības rīkiem, kā arī pievērs sa-
biedrības uzmanību dabas aizsardzības 
problēmām. Par to arī tika runāts pēdējā 
jūnija piektdienā Jaundomes muižā. Šī 
svarīgā projekta realizācija bija iespēja-
ma, pateicoties Latvijas dabas aizsardzī-
bas fondam un uzņēmumam “Coca Cola 
HBC”.

Aleksejs GONČAROVS

Cilvēks un daba

Pastāvīgā ekspozīcija Jaundomē.

Uzstājas Kristīne Skrīvele, Pasaules 
dabas fonda projektu vadītāja.

Viedokļu apmaiņas laikā.

Maluzvejniecības tīkli - dabas lielākais ienaidnieks.

Rokenrols, draugi, nemirs nekad!
“Virgafest”, visticamāk, kļūs par sta-
bilu vienību Liepājas puses festivālu 
listē. Nav pamata domāt citādāk   – pa-
gājušajā sestdienā notikušais brīvda-
bas pasākums Vārtājas senlejā darīja 
laimīgus daudzus. Gan tos, kuri uz 
skatuves, gan tos, kuri zālē – zaļā zālē 
zem zaļiem kokiem.

“Virgafest” piedāvā Latvijas roku tie-

šām plašā diapazonā. Un pa vidu labai 
mūzikai ir arī īstas pērles. Grupa “Ve-
cās mājas” pēdējoreiz uzstājusies pirms 
vairāk nekā divdesmit gadiem. “Vai tad 
ir kāds alternatīvs pasākums šim? Tad 
miniet,” bundzinieks Tālis Gžibovskis at-
vaicā, kad prasu, kāpēc tieši šajā vietā tā 
atkal spēlē. “Tās ir vienas paaudzes asi-
nis,” viņš piebilst, ka atslēga ir festivāla 
saimnieks Ainars Virga.

Piedalās arī Liepājas jaunās grupas, 
kurām vēl daudz kas  priekšā. Divas ir pār-
liecinošas un arī diezgan pašpārliecinātas, 
bet viena pirms uzstāšanās ir pat aizkus-
tinoši paškritiska: “Uzreiz paņemiet maisi-
ņus, kuros vemt, jo mēs esam ļoti slikti.”

Bet tālākajiem viesiem “Wild Det-
roit Gang” no Krāslavas pat nevajag 
neko teikt – viņu rokenrols ir tik patiess 
un dzīvs, ka pārņem publiku vienā brīdī. 
“Rokenrols, draugi, nemirs nekad!” starp 
dziesmām sirsnīgi paziņo ģitārists un 
vokālists Jānis Drēģeris. “Esam no Lat-
gales, un “Līvi” priekš mums ir kaut kas 
grandiozs, kaut kas tāds...” viņš vēlāk 
“Kurzemes Vārdam” stāsta, cik svarīga 
grupai bijusi tās pirmā uzstāšanās Liepājā 
šopavasar, jo tā notikusi kopā ar Ainaru 
Virgu. Bet šajā festivālā esot atmosfēra 
kā Vudstokā. “Neatkārtojama!”

Uz skatuves kāpj liepājsmeldzīgie “Karo-
gi”, latviski gotiskie “Oceanpath”, viegli psi-
hodēliskie “So Lucid Electric Feel”, tad vēl 
“Linga”, “Triānas parks”... Un, protams, “Lī-
vi&Buks”. Mūzika patiešām te ir galvenais.

Festivāla programmas vadītājs ir vēl 
viens sen publiski neredzēts cilvēks – Ro-
berts Gobziņš. Virga palūdzis, vai nevarot 
atskriet novadīt šo lietu, un viņš piekritis. 
Bet reklamēties uz afišām gan nav gri-
bējis – pasaulē jau tā esot pārāk daudz 

liekas informācijas. Dzīvot vajagot tā, lai 
ir mierīgi un lai pietiek. “Nekādu pārstei-
gumu priekš manis te nebija, viss bija tieši 
tik jauki, kā es biju cerējis,” Gobziņš no-
vērtē “Virgafest”.

Vienīgais, ko festivālam bija spējis 
nodarīt vējainais laiks, bija programmas 
nobīdes, jo skatuvi uzcelt varēja tikai sest-
dien ap pusdienlaiku. Nācās arī lejāk uz 
mierīgāku vietu pārlikt iebraukšanas telti. 
Citādi viss ritēja, kā plānots. “Ja nav vēja, 
tad nav festivāla,” liepājnieks Normunds 
norāda, ka tas ir ļoti liepājniecisks faktors. 
Un savvaļas apstākļiem, kādi te valda, lie-
pājnieki par smalkiem neesot: “Rīdzinieki 
– tie ir smalki. Ne jau liepājnieki.”

No praktiskā, piekasīgā apmeklētāja 
skata raugoties: alus cenas labas, kafi-
ja maksā, sākot no piecdesmit centiem, 
ēdiens garšīgs un arī par saprātīgu mak-
su, papīrs tualetēs ir, pauzes starp gru-
pām uz skatuves īsas. Ko vēl var gribēt? 
Īpaši, ja apkārt nobriedušām jāņuzālēm 
pilnas pļavas.

Festivāla rīkotāja Anija Virga ap pus-
nakti spriež, ka viss notiek, kā jānotiek. 
“Visi, ar ko runāju, ir apmierināti un prie-
cīgi. Arī Ainars stāsta – visi satiktie sakot 
apmēram tā: “Es esmu laimīgs!”.”

Dina BELTA
www.liepajniekiem.lv
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 Baznīcas pagalmā neatrodas vieta skaistam draudzes dāvinājumam 

Jāņa dienā, 24. jūnijā, kad 
visvecākās Latgales draudzes 
- Indricas - baznīcā tika atzīmē-
ti vieni no draudzes lielākajiem 
svētkiem - Svētā Jāņa Kristītā-
ja dzimšanas svētki, draudzes lo-
cekļiem ciemos jāaicina laikraksts 
“Ezerzeme”, lai ar laikraksta starp-
niecību aktualizētu jau kādu laiku 
sasāpējušo problēmu, ar ko pašu 
spēkiem nevar tikt galā. 

Ierodoties notikuma vietā, 
sastopam biedrības “Mēs - In-
dricas baznīcai” pārstāvi Josifu 
Blaževiču un daudzus draudzes 
locekļus, kuri ar interesi pēta 
jaunizveidoto informatīvo sten-
du par Indricas baznīcu. Redzot 
informatīvā stenda kvalitāti un 
atbilstību, negribas ticēt, ka In-
dricas baznīcas priesteris neļauj 
biedrības “Mēs - Indricas baznī-
cai” locekļiem baznīcas priekšā 
uzstādīt šo draudzes locekļu 
sarūpēto dāvinājumu. Taču, re-
dzot parakstu vākšanas procesu, 
nekas cits neatliek, kā noticēt un 
uzsākt pētniecības procesu. 

No pirmā acu skatiena liekas 
sirreāls stāsts, taču, iegriežoties 
ciemos pie draudzes pārstāv-
jiem un iepazīstoties ar abu pušu 
sniegto informāciju, kā arī vērojot 
priestera attieksmi notikuma vie-
tā, nekas cits neatliek kā atzīt - 
priestera un draudzes konfl ikts ir 
saasinājies tik tālu, ka ikvienā brī-
dī var eksplodēt, atstājot aiz sevis 
neprognozējamas sekas. Viena 
no sekām, ko draudze nedrīkstē-
tu pieļaut – draudzes šķelšanās.   

Biedrību “Mēs - Indricas baz-
nīcai” 23 draudzes locekļi nodibi-
nāja šī gada aprīlī. Un aktīvi sāka 
strādāt, lai realizētu izvirzītos 
mērķus. Taču jau ar pirmo labo 
darbu - informatīvā stenda izveidi 
un vēlmi to uzstādīt pie baznīcas 
- sadūrās ar neizprotamu attiek-
smi no priestera puses. Biedrības 
mērķi ir saglabāt Indricas baznīcu 
tās šodienas izskatā, izveidot In-
dricas baznīcas muzeju, piesais-
tīt valsts un pašvaldības fi nansē-
jumu baznīcas atjaunošanai un 
uzturēšanai, attīstīt tūrismu. 

Droši vien daudzi priesteri 
par tādu draudzes aktivitāti un 
skaistajiem nodomiem būtu tikai 
priecīgi un Dievam pateicīgi, bet 
kāpēc ne Indricā?

Pirms sīkāk iztirzājam kon-

fl ikta iespējamos cēloņus un izsa-
kām savu redzējumu šajā konfl ikt-
situācijā, vēlētos pievērst lasītāju 
uzmanību tam, ka ar šo unikālo 
vietu man bija iespēja iepazīties, 
pateicoties draudzes locekļu un 
biedrības “Mēs - Indricas baznī-
cas” biedru sagatavotajam infor-
matīvajam stendam, kuru diem-
žēl svētku dienā tā arī neizdevās 
uzstādīt baznīcas tuvumā. Lielu 
paldies informatīvā stenda izveidē 
biedrība “Mēs - Indricas baznīcai” 
izsaka Irēnai Skrindai. 

Kā norāda Josifs Blaževičs, 

viens no stenda veido-
tājiem, lai apkopotu ne-
pieciešamo informāciju, 
nācās apmeklēt Polocku, 
vērsties pie cilvēkiem, 
kuri brīvi pārvalda poļu un 
lietuviešu valodas, jo uz 
informatīvā stenda ir tādi 
fakti, kas tika uzieti Var-
nasu ģimenes locekļu sa-
rakstes poļu un lietuviešu 
valodā izpētes laikā. Šo 
vēstuļu oriģinālu kopijas 
ar lepnumu tikšanās reizē 
izrādīja Josifs. Varnasu 
ģimene 20. gadsimta sā-
kumā Indricas baznīcai 
sniedza ļoti lielu materiālo 
atbalstu. Par ieguldījumu 
Indricas baznīcai vietējie drau-
dzes locekļi Joakimu Varnasu 
pagodināja ar īpašu privilēģiju – 
altāra labajā pusē tika uzstādīts 
speciāls sols, kurā viņš varēja at-
rasties dievkalpojuma laikā. Sols 
ir saglabājies līdz mūsdienām.

No sarakstes ar ģimenes lo-
cekļiem tika konstatēts, ka viena 
no viņa piecām meitām, Tekla, 
Indricas baznīcai ziedoja savu 
mantojuma daļu. Pirmais altāris 
labajā pusē “Jēzus Sirds” ir iegā-
dāts par mūķenes Teklas ziedoju-
ma līdzekļiem.

Tāpat no sarakstes tika uzzi-
nāts aptuvenais Varnasu dzimtas 
ziedojuma apmērs. 1938. gadā 
Joakimas Varnass Indricas baz-
nīcas zvanu tornī uzstādīja 35 
pudus (560 kg) smagu zvanu 700 
latu vērtībā. Zvana iekšpusē ir 
iegravēts teksts lietuviešu valodā 
“Joakima Varnasa dāvinājums In-
dricas baznīcai”. No ārpuses zva-
nu rotā uzraksts: “Zvani par godu 
Dievam un cilvēku labumam”.

Joakimas Varnass apmaksā-
ja arī daļu no baznīcas iekštelpu 
rotājumiem, tai skaitā - ģipša ba-
reljefus, kas attēlo Kristus ceļu uz 
Golgātu, 400 latu vērtībā. 

1 100 Ls Ulmaņa laikos bija 
ļoti liela bagātība. No ģimenes sa-
rakstes bija iespēja pārliecināties 
par šīs ģimenes īsto dievticību 
un augstajām morāles normām. 
Josifs norāda: “…mūsdienās ne-
atrodas vieta baznīcas priekšā 
tik mazam pagodinājumam šai 
ģimenei kā informācijas stends.”

Tāpat šis informatīvais 
stends lasītājiem vēsta par dau-

dziem Indricas apkaimes vēstu-
res faktiem. Garāmgājēju pastip-
rinātā interese par informāciju, 
kas minēta uz stenda, liek no-
prasts, ka daudzi fakti vietējiem 
iedzīvotājiem nebija zināmi.

Kā vēsta vēstures dati, Indri-
cas baznīcas draudze ir senākā 
Latgalē un vēstures datos minē-
ta kopš 11. gadsimta. Indricas 
pagātne atspoguļo nepārtrauktu 
tās pārvaldītāju maiņu. XI-XII 
gadsimtā senās Krievijas kņa-
zistes uzsāka cīņu par ietekmi 
Austrumbaltijā. Tā rezultātā šeit 

ienāca pareizticība. Toreiz Indri-
cas kalnā tika uzcelts pareizticīgo 
dievnams. 1200. gadā bīskaps 
Alberts ar krustnešiem uzsāka 
Baltijas zemju iekarošanu. Pēc 
“Ledus kaujas” (1242) iekarotajās 
zemēs, tai skaitā Latgales terito-
rijā, tika izveidota Livonijas kon-
federācija. Šo notikumu iespaidā 
Indricas dievnams tika pārveidots 
par luterāņu baznīcu. 

Indricas vēsture ir cieši sais-
tīta ar vareno Plāteru dzimtu, kas 
no Vestfāles pārcēlās uz dzīvi Li-
vonijā. Pēc Livonijas kara Latga-
les zemes nonāca Polijas-Lietu-
vas valsts pakļautībā. Infl antijas 
vojevoda Jans Andžejs Plāters 
Polijas karaļa Stefana Batorija 
ietekmē Indricas luterāņu baznī-
cu pārveidoja par katoļu baznīcu. 
1698. gadā baznīca tika pārvieto-
ta kalna pakājē, kur tā atrodas arī 
pašlaik. Toreiz Indricas baznīca 
iekļāvās Mogiļevas bīskapijā un 
1698. gada 7. septembrī bīskaps 
Poplavskis to iesvētīja Svētā 
Jāņa Kristītāja vārdā.

Pašlaik tā ir katoļu baznīca, 
atrodas Krāslavas novada Kal-
niešu pagasta Lielindricā. Diev-
nams ir unikāls koka arhitektū-
ras piemineklis, tas ir vecākais 
koka dievnams Latvijā, kas gra-
ciozi stāv uzkalnā un noraugās 
Latvijas likteņupes Daugavas 
rāmajā tecējumā un diemžēl arī 
draudzes nelielajās nesaskaņās. 

Josifs ar saviļņojumu stās-
ta, ka 1957. gadā, lai nosargātu 
baznīcu no tā laika varas iecerēm 
- kolhoza vajadzībām baznīcā iz-
veidot noliktavu, draudze veselu 
nedēļu dežurējusi pie baznīcas. 
Nakšņojuši baznīcā un draudēju-

ši krist zem buldozera 
sliedēm, ja tas izkustē-
tos no vietas. Pēc ne-
dēļas ilgas dīkstāves 
buldozers bija spiests 
aizbraukt. Josifam tad 
bija 6 gadi, viņš arī 
kopā ar vectēvu divas 
naktis dežurēja. Tajā 
laikā draudzes locekļu 
rīcība varēja beigties 
ļoti skumji. To varēja 
identifi cēt pat kā pre-
tošanos esošajai varai 
ar visām no tā izrieto-
šajām sekām. Josifs 
atzīst: “Šodien, dienu 
pirms savas 65 gadu 

jubilejas, man nākas atkal atcerē-
ties bērnības notikumus un atkal 
cīnīties...” 

Neizmērojami vērtīga ir infor-
mācija, kas apkopota šajā infor-
mācijas stendā par vietējās drau-
dzes locekļu atmiņām, kas vēsta 
par priesteriem un notikumiem 
baznīcā dažādos laika posmos.

Boļeslavs Limanovskis, kurš 
pavadīja bērnību tēva īpašumā 
Podgurjē, savā grāmatā atce-
ras Jāņa Kristītāja altāra rotas 
aizdegšanos Indricas baznīcā 
altārsvētkos 24. jūnijā. Pateico-
ties draudzes locekļa Zaikovska 

varonībai, kurš uzkāpa uz altāra, 
norāva degošos linu audeklus un 
nomīdīja liesmas, ugunsgrēku 
izdevās novērst. Bez tam, viņš 
atceras, kā ļaudis pēc svētās mi-
ses nekad neizklīda, bet, sēžot 
uz kāpnēm pie ieejas baznīcā, 
gaidīja priesteri Golminu, lai bau-
dītu turpmāko saskarsmi ar pries-
teri, kurš savukārt aicināja ļaudis 
mājā. Saskarsme ar priesteri 
draudzei bija kā dienišķā maize.

Draudzes locekle M. Rač-
ko atcerējās priesteri Kulikovski 
(kaps atrodas baznīcas dārzā), 
kurš varēja uzklausīt tikai 5 - 6 
grēksūdzes, pēc kurām bāls un 
vārgs gāja uz svēto misi. Prieste-
ris neesot bijis slims, bet gan, lai 
izprastu katru nožēlas pilno grēci-
nieku, centies iejusties viņa “ādā” 
un dalīties ar savu auru. Pirms 
mācības priesteris pieprasīja ne-
dalītu draudzes locekļu uzmanī-
bu. Tiem, kuri nevēlējās klausīties, 
piedāvāja atstāt dievnamu. Viņš 
aizgāja mūžībā 51 gada vecumā 
pēc saslimšanas ar rozi, ko attei-
cās ārstēt ar vārdotāju palīdzību.

Josifs Blaževičs atceras no-
tikumus pirms 60 gadiem, kad 
kalpoja priesteri Čužāns un Zda-
novskis: “Tajā laikā Indricā nebija 
elektrības, mēs ar tēvu braucām 
uz Rīgu, taču mums atbildēja, lai 
Dievs dod mums gaismu. Pries-
teris Zdanovskis toreiz Kristus 
Dzimšanas svētkos kaut kur 
sagādāja ļoti trokšņainu elektro-
ģeneratoru, toties baznīca bija 
redzama iztālēm un ar savu gais-
mu aicināja svinēt šo brīnumaino 
notikumu – Kristus Dzimšanu. Ar 
neaprakstāmu prieku toreiz es 
gāju kopā ar tēvu uz šo troksni 
un gaismu, un patiesi ticēju, ka 
Dievs ir dzimis Indricā. 

1957. gada 24. jūnijā baz-
nīcas svētku laikā bija tik daudz 
ticīgo, ka nebija iespējams iznest 
no baznīcas cilvēku, kuram kļuva 
slikti. Baznīca bija tik apmeklēta, 
ka ciešanu nedēļā pirms Lieldie-
nām Kunga zārka apmeklējuma 
laiks tika piešķirts sādžām pēc 
noteikta saraksta. Priestera izti-
kas līdzekļi tika savākti, braucot 
ar tēvu un priesteri pa apkārtē-
jiem ciemiem pirms Ziemassvēt-
kiem, kad katrs ziedoja, ko vien 
varēja atļauties.....

Domājams, ka baznīcas pa-
stāvēšanas laikā tās pakājē ir 
noticis ne viens vien mazāks vai 
lielāks konfl ikts, kuru draudze 
spējusi ar Dieva svētību atrisināt. 

Jācer, ka šī nesaprašanās 
nebūs izņēmums. Taču, kas īsti 
pamudināja biedrības “Mēs - In-
dricas baznīcai” pārstāvi Josifu 
Blaževiču vērsties pēc palīdzības 
pie ceturtās varas - masu medi-
jiem? Kāda bija priestera attiek-
sme notikuma vietā, kā arī par 
draudzes locekļu viedokli notie-
košajā, lasiet nākamajā laikrak-
sta numurā. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Konfl ikts Indricas katoļu draudzē
Pasaulē

Lielbritānija izstājas no ES
Ceturtdien notikušajā refe-

rendumā par izstāšanos nobal-
sojuši 51,9% referenduma dalīb-
nieku, bet par valsts palikšanu ES 
- 48,1% dalībnieku. Valstij, kas vē-
las izstāties no ES ir ofi ciāli jāpa-
ziņo tas Eiropadomei atbilstoši Li-
sabonas līguma 50. pantam, kas 
aizsāk divu gadu sarunu periodu. 
ES diplomātu vidū ir viedoklis, ka 
diez vai Lielbritānijas premjermi-
nistrs Deivids Kamerons aizsāks 
izstāšanās procesu otrdien pa-
redzētajā ES samitā. Pārējās ES 
dalībvalstis uzskata, ka Lielbri-
tānijas ofi ciālajam paziņojumam 
par izstāšanos jānotiek, vēlākais, 
līdz Ziemassvētkiem. ES samits 
notiks otrdien un trešdien Briselē. 
Paredzēts, ka otrdien darba vaka-
riņās Kamerons informēs pārējo 
dalībvalstu vadītājus par situāciju, 
bet trešdien pārējo 27 valstu līderi 
tiksies bez Lielbritānijas premjera, 
lai izstrādātu savu nostāju.

Atklāts paplašinātais 
Panamas kanāls

Svētdien tika atklāts papla-
šinātais Panamas kanāls, kas 
tagad var uzņemt kuģus ar vai-
rāk nekā divreiz lielāku vestspē-
ju nekā līdz šim. Pirmais cauri 
jaunajām kanāla slūžam devās 
Ķīnas kuģniecības “COSCO 
Shipping” “Neopanamax” klases 
kuģis “COSCO Shipping Pana-
ma” ar 9000 konteineriem. Šis 
kuģis, kuram ir Māršala salu ka-
rogs, iebrauca kanālā no Atlanti-
jas okeāna puses. Kanāla papla-
šināšanu veica konsorcijs “Grupo 
Unidos por el Canal” (GUPC), 
kura galvenais uzņēmums ir Spā-
nijas “Sacyr”, bet piedalās arī uz-
ņēmumi no Itālijas un Beļģijas.

Savvaļas ugunsgrēki 
Kanādā

Mežu ugunsgrēki Kanādā, 
Albertas provincē, šā gada maijā 
iznīcināja tūkstošiem ēku, liekot 
pamest mājvietas teju 90 tūksto-
šiem cilvēku. Apvidū, kas pazīs-
tams ar naftas ieguvi no plašajām 
naftas smilšu atradnēm, uguns 
postījumi skāra teritorijas gandrīz 
6 tūkstošu kvadrātkilometru platī-
bā, tostarp izpostot 10% no visas 
naftas ieguves infrastruktūras 
reģionā. Sagaidāms, ka Albertas 
province, kas atbild par 15% no 
Kanādas IKP, pieredzēs ekono-
mikas sarukumu vēl visu nākamo 
gadu. Ja naftas smilšu ražošanas 
atveseļošanās notiks lēni vai vi-
dējā naftas cena pazemināsies, 
tas var būtiski bremzēt Kanādas 
IKP pieaugumu, kas 2016. gadā 
prognozēts par 1,4 %, salīdzinot 
ar 1,2 % izaugsmi 2015. gadā.

PayPal pārtrauc darbību 
Turcijā

ASV interneta maksājumu 
pakalpojumu kompānija PayPal 
Turcijā no pirmdienas pārtraukusi 
darbību pēc tam, kad valsts regu-
lators noraidīja uzņēmuma licen-
ci. Šādu rīcību nosodījuši Turcijas 
mazo uzņēmumu īpašnieki, kuri 
paļaujas uz šo interneta mak-
sājumu pakalpojumu gandrīz 
visos savos darījumos. Turklāt 
daudziem uzņēmumiem PayPal 
ir vienīgā iespēja uzņēmējdarbī-
bas īstenošanai globālā mērogā. 
PayPal norāda, ka Turcija vēlas, 
lai uzņēmums “pilnībā lokalizē” 
savu sistēmu. Turcijas Banku 
noregulējumu un uzraudzības 
aģentūra (BDDK) skaidro, ka li-
cence uzņēmumam noraidīta, jo 
tas nav vēlējies ievērot likumu, 
kas paredz banku institūcijām lo-
kalizēt savas primārās un sekun-
dārās sistēmas.
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Ticības lietasPirmā svētā Komūnija

Kad skolās beidzas mā-
cību gads, visbiežāk jūnijā, 
katoļu draudzēs ir pirmā svē-
tā Komūnijā bērniem. Tie ir 
aizkustinoši svētki ne vien 
pašiem bērniem un viņu ve-
cākiem, bet arī visai draudzei. 
Šādi svētki 19. jūnijā notika arī 
Krāslavas sv. Ludvika Romas 
katoļu draudzē.

Rīta sv. Misē 22 krievvalo-
dīgie bērni un Votivas Misē 30 
latviešu grupas bērni vienojās 
ar Kristu, visu žēlastību avotu, 
pirmoreiz zem maizes zīmēm 
pieņemot Viņa Miesu un Asi-
nis kā barību mūžīgai dzīvei. 
Katehēti Solvita Mežiņa, Ēriks 
Zaikovskis un Jevģēnija Ser-
gijenko gada laikā palīdzēja 
saviem audzēkņiem apgūt ti-
cības pamatpatiesības. Šajā 
nozīmīgajā dienā bērni jau zi-
nāja, ka ar sv. Komūniju viņos 
tiek vairotas žēlastības, kas 

dod jaunu spēku dzīvot kā Dieva bērniem, 
sekot Viņam, pildīt Dieva baušļus, ka vi-
ņos tiek vājinātas ļaunās tieksmes, kas 
ļauj izsargāties no daudziem grēkiem.

Sv. Misēs bērni vēl nedrošām balsti-
ņām lasīja svētos Rakstus, vadīja vispā-
rējās lūgšanas, svinīgi pienesa upurdāva-
nas.

Prāvests Eduards Voroņeckis, ko-
mentējot tās dienas Evaņģēlijā izteikto 
Jēzus aicinājumu: “Ja kāds grib Man se-
kot, tas lai aizliedz pats sevi un ik dienas 
lai ņem savu krustu un seko Man!” (Lk 
9,23), uzsvēra, ka tas nozīmē neaizmirst 
rīta un vakara lūgšanas, grēksūdzi, svē-

to Komūniju, Sv. Misi. 
Draudzes gans atgā-
dināja, ka pirmā svētā 
Komūnija ir tikai bērnu 
ticības attīstības ceļa 
sākums. No bērnu ve-
cākiem daudz kas at-
karīgs, lai viņu atvases 
no mazotnes iemācītos 
dzīvot vienotībā ar Die-
vu, domājot par dvēse-
les pestīšanu. Prāvests 
aicināja bērnus neaiz-
mirst visu to, ko viņi 
apguvuši kristīgās mā-
cības nodarbībās, mu-
dināja kļūt par mazajiem 
apustuļiem, kuri ticības 
pamatpatiesības ne ti-
kai patur savās sirdīs, 
bet pēc tām vadās visā 
savā dzīvē.

Genovefa KALVIŠA
Ērika ZAIKOVSKA 

foto

Kāda diezgan neiecietīga 
anonīma laikraksta “Ezerze-
me” lasītāja pārmeta, ka, at-
šķirībā no viņas, mēs nezinām 
vecticībnieku vēsturi, kam ne-
esot nekāda sakara ar pareiz-
ticību. Kāpēc liturģiskajā ka-
lendārā vecticībnieku Baznīcu 
mēs dēvējam par senpareiztī-
cīgo?

2008. gadā izdotās apjo-
mīgās grāmatas “Староверие 
Латгалии” (“Latgales vecticība”) 
ievadā tās autors Vladimirs Ni-
konovs raksta: “Krievijas vēsture 
XVII gadsimta vidū iezīmējās ar 
tādu diezgan sarežģītu, traģisku 
notikumu, kam bija paliekošas 
sekas, kā krievu pareizticīgās 
baznīcas šķelšanos”. XVII gs lite-
ratūrā to dēvēja par senpareizticī-
go variantu.

Vecticībnieki - reliģisks gru-
pējums, ko 1667. gadā izslēdza 
no Krievijas pareizticīgās Baznī-
cas, jo tas atteicās pieņemt jauno 
dievlūdzēju pārkrustīšanās veidu 
un citas Maskavas patriarha Ni-
kona liturģiskās reformas. (Pa-
reizticība ieviesa trīspirkstu krus-
ta zīmi, tika normatīvi nostiprināta 

vārda “Jēzus” izruna un rakstība, 
divkārtēja “aleluja” vietā sāka 
teikt trīskāršu “aleluja”, krusta 
gājiena laikā virzīšanās Saules 
kustības virzienā tika nomainīta 
ar iešanu pretējā virzienā u.c.). 
Tiem, kas reformai nepakļāvās, 
vajāšanu dēļ nācās bēgt. Sibīrija 
un Baltija bija divi galvenie virzie-
ni, kurp vecticībnieki devās. 

350 gados vecticības attīstī-
bai bijušas ļoti daudzveidīgas un 
sarežģītas formas. Visvairāk iz-
platītas Pomoras un Fedosejevas 
vienošanās kopienas. Literatūrā 
vēl figurēja termins “раскольники” 
(“šķeltnieki”).  Agrākos vēsturis-
kos izdevumos runa bija arī par 
“veco kristīgo ticību” (“старая 
христианская вера”). Tās seko-
tāji “староверцы” - безпоповцы 
(staroverci - bezpriesterības 
novirziens) un “старообрряцы” 
- поповцы (staroobrjaci - prieste-
rības novirziens.)

Latvijas vecticībnieki pār-
stāv bezpriesterības novirzienu, 
t.i., viņiem nav garīdzniecības. 
Latvijas vecticībnieki mūsdienās 
ir pomorieši. Nosaukums “pomo-

rieši” radies no Krievijas ziemeļu 
nosacītā apzīmējuma - Pomorje 
(teritorija no Ziemeļurāliem līdz 
Baltās jūras un Karas jūras kras-
tiem). Taču sākumā Latvijas teri-
torijā dzīvoja arī vecticībnieki fe-
dosejevieši (jeb bezpriesterības 
vecticībnieki, kuri neatzīst laulību 
iesvētīšanu baznīcā). 

Latvijas vecticībnieku Pomo-
ras baznīcas (LVPB) tiesiskais 
statuss ir apstiprināts Latvijas 
Pomoras baznīcas likumā, kas ir 
spēkā kopš 2008. gada 1. maija. 
Vecticībnieki uzskata, ka viņu ti-
cības piekritēju skaits Latvijā esot 
apmēram 70 - 80 tūkstoši cilvēku. 
Vecticībnieku kultūras pamatā ir 
pareizticīgo kultūra, bet ar savda-
bīgām attīstības iezīmēm.

Visu vecticības novirzienu 
kopienas vadās pēc vienota litur-
ģiskā kalendāra - Senpareizticīgo 
liturģiskā kalendāra (Древле - 
православного).

Sagatavoja Genovefa KALVIŠA
Izmantotā literatūra: “Старо-

верие Латгалии”, В. Никонов, 
2008; “Latvijas Avīze”, 2012. 4. 
oktobrī.

Kāpēc “senpareizticīgie”?

Turpinājums. Sākums 2. lpp.
Viņi ir talantīgi, viņiem ir, ar ko da-

līties, viņi ir erudīti. Viens otrs ir indivi-
duāls, personība. Bet tās bailes tikt no-
vērtētam, ka tevi aprunās, liedz viņiem 
atplaukt. Ir tāda sajūta, ka mums ir 
spārni, bet mēs baidāmies tos atplest.

Tāpat kā Tu, arī es neesmu dzimu-
si Latgalē. Atnākot uz dzīvi Skaistā, es 
domāju, ka ar savām zināšanām un 
pieredzi būšu noderīga senču dzim-
tajai vietai, sabiedrībai. Pēc desmit 
Latgalē nodzīvotiem gadiem varu 
teikt, ka ne viss šajā laika posmā ir bijis 
rožains. Tieši sabiedriskajā aktivitātē 
esmu daudz “aplauzusies”. Dažkārt ar 
pašvaldības darbinieku nevēlēšanos 
izprast un risināt problēmas, citkārt ar 
vietējās sabiedrības pasivitāti un ne-
vēlēšanos uzlabot savas dzīves kvalitā-
ti. Skumdina arī tas, ka kāds manu per-
sonīgo dzīvi apspriež vairāk nekā to, ko 
veicu sabiedrības labā. Nevaru teikt, 
ka tas mani ļoti uztrauc, bet ir reizes, 
kad šāda vide nomāc. Kā ir ar Tevi? Tev 
ir svarīgi, ko citi par Tevi runā?

Man tā nav. Es te neesmu dzimusi, 
man te nav nekādu radniecisku saka-
ru, es dzīvoju tā, kā gribu. Man pilnīgi 
vienalga, ko par mani runā. Man arī 
neviens neatstāsta, ko par mani runā. 
Man tas netraucē dzīvot. Tu esi nodzī-
vojusi šeit ilgāk, es nezinu, ko es teikšu 
pēc desmit gadiem (Dana smaida). 

Es ļoti ceru, ka mēs šeit esam uz pa-
likšanu un mūsu aktivitāte nenoplaks.

Sava sabiedriskā aktivitāte ir jā-
iemācās menedžēt, lai nezustu prieks 
darboties. Latgalē ir ļoti labas iespējas 
veidot kopienas. Tā arī būtu iespēja 
sabiedrības izaugsmei. Mums uz to 
jātiecas. To ļoti labi var redzēt sarunu 
festivālā LAMPA, kas ir demokrātis-
kas sabiedrības piemērs, kur katrs var 
izteikties un viņa viedoklis ir vērā ņe-
mams. Mēs šeit esam tik maz, ka ne-
varam atļauties šķelties pēc piederības 
tautībai, reliģijai vai kā citādi. Cilvēkiem 
jākomunicē. Ir tā - kad iemācies ar vi-
siem sadzīvot, atrast vidusceļu, kas vi-
siem pieņemams, tiešām gūsti baudu. 
Agrāk es to nesapratu un neizjutu, bet 
pēdējā gada laikā es pilnīgi esmu sajūs-
mā, ja kādā brīdī, kad mūsu viedokļi ne-
sakrīt, es nevis par katru cenu palieku 
pie sava, bet turpinu sarunu. Bauda ir 
lielāka nevis tad, kad uzspied savu vie-
dokli, bet, kad kopā ar citiem vari no-
nākt pie kāda risinājuma.

Tas ir ideālais variants, uz ko tiekties. 
Tomēr šeit, Latgalē, saskāros ar sieviešu 
atteikšanos iesaistīties sabiedriskajās 
aktivitātēs, jo mājās ir despotisks vīrs, 
kurš ne vien neatbalsta, bet pat nepie-
ļauj sievas iesaistīšanos sabiedriskajā 
dzīvē. Kā Tu uz to skaties? 

Man tas nav saprotams, jo mēs 
visi esam personības un dzimums 
nav tas, kas nosaka mūsu pozīciju 
sabiedrībā. Šādas lietas man ir grūti 
saprast. Daudzviet pasaulē sievietēm 
ir mazāks atalgojums, viņas vairāk iz-
jūt atkarību no vīrieša. Pat sievietes, 
kuras ir vadītājas, izjūt atkarību no 
kolēģiem - vīriešiem vadītājiem. Man 
joprojām Somijas sabiedrība ir kā pozi-
tīvais piemērs, kur es šādas attiecības 
neesmu novērojusi. Pie mums, sevišķi 
Latgalē, tas ir novērojams. Te nav viegli 
būt aktīvai sievietei. Ir arī svarīgi, kādu 
taktiku izvēlēsies sieviete. Ja vaimanās 
un “palaidīs asaru”, ko tad - gaidīt no 
vīrieša līdzvērtīgu attieksmi? 

Ir svarīgi parādīt, ka es esmu ne 
tikai sieviete, ne tikai mamma, kas 
sēž mājās ar bērnu. Ja šo laiku neiziet 
sabiedrībā, vienīgais, ko gribas darīt, 

ir atgriezties darbā, ātrāk atdot bērnu 
kaut kam audzināt, jo šai laikā sieviete 
sevi ir vienkārši izsmēlusi. Līdz ar to ir 
svarīgi, ka šādi māmiņu klubi piedāvā da-
žādu aktivitāšu iespējas. Liela nozīme šai 
laikā ir pašvaldības atbalstam, jo, atbals-
tot māmiņu aktivitātes klubos, biedrībās, 
viņi atbalsta nākotni. Svarīgi ir atbalstīt 
sievieti ne tikai, bērnam piedzimstot, bet 
visu šo pusotru gadu, kad viņa ar mazuli 
ir mājās. Ir pierādīts – ja sievietei šai laikā 
būs iespēja aktīvi iesaistīties sabiedriskajā 
dzīvē, viņa jutīsies novērtēta, atbalstīta, 
tad viņa dzemdēs otru bērniņu. Ja sa-
biedrība neatbalstīs un pat nosodīs to, ka 
māmiņa iziet sabiedrībā ar bērnu, aizrā-
dīs, ka viņš vēl ir par mazu kādam pasāku-
mam vai neaudzināts, jo izdomā paskriet 
pretī dejotājiem, kad ir sajūsmā par skais-
to priekšnesumu, tad mūsu demogrāfis-
kā situācija neuzlabosies. Diemžēl daļa 
mūsu sabiedrības uzskata, ka bērnam, 
glīti sapostam, klusi jāsēž ratos. Viņš tiek 
uzskatīts par labi audzinātu, ja netraucē 
citiem. Mēs laikam vēl neesam gatavi ak-
tīviem bērniem sabiedrībā. Es nerunāju 
par neaudzināšanu. Es runāju par bērnu 
aktivitāti, kuru nevajag “noplicināt”.

Dana, es kārtējo reizi varu būt 
pateicīga savam darbam, ka man ir 
šāda iespēja – intervēt cilvēku, kura 
dzīves pozīcija un sabiedriskā aktivi-
tāte iedvesmo mani pašu un, es ceru, 
arī mūsu lasītājus. Paldies Tev par to! 
Vai tiem, kuri vēl Tevi nepazīst, Tu vari 
pateikt – kas ir Dana?

Esmu māmiņa trijām meitiņām, 
strādāju par logopēdi Krāslavas bērnu 
sociālās rehabilitācijas centrā “Mūsmā-
jas”, studēju maģistrantūrā Rēzeknes 
Augstskolā, esmu aktīvi piedalījusies 
Preiļu Brīvās skolas un Krāslavas Māmi-
ņu kluba dibināšanā un attīstībā, pie-
dalos biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” 
ideju realizācijā, popularizēju veselīgu 
un aktīvu dzīvesveidu biedrībā “Cilvēka 
attīstības centrs”, sava dzīves skatījuma 
paplašināšanai un pieredzes gūšanai 
piedalos starptautiskajās konferencēs, 
līdz ar to man ir grūti pāris vārdos pa-
teikt, kas ir Dana. Dana veidojas, Dana 
atklāj sevi no jauna. Mācījusies dzīvot ar 
lielu slodzi un stresu, jo mācos pati un 
mācās mani bērni – izglītoju viņus mā-
jās. Kad pabeigšu maģistrantūru, plāno-
ju vēlreiz kļūt par mammu. 

Lai ko es daru, vai tas saistīts ar izglī-
tību, ceļošanu, sabiedrisko darbību, viss 
tiek virzīts uz to, lai aktivizētu sabiedrī-
bu. Ar savu piemēru cenšos parādīt, ka 
var mainīt savu dzīvi, var būt aktīvam un 
noderīgam sabiedrībai jebkurā vecumā. 

Man ir piemērs, kad cilvēks jau 
pusmūžā sevi “noraksta” – ko tur daudz 
censties, tik un tā drīz miršu, un dzīvo tā 
vēl ilgus gadus. Vai kāds savu negribēša-
nu darīt attaisno ar to, ka viņam bijusi 
smaga bērnība. Cilvēkam jau drīz cienī-
jams vecums, bet viņš vēl pieķēries tai 
savai smagajai bērnībai. 

Manuprāt, cilvēks atkal un atkal var 
sevi atklāt no jauna. Uzsākt dzīvot no 
jauna. Varbūt tas dažbrīd ir smagi, bailī-
gi – kas būs, ja es kaut ko tādu neierastu 
izdarīšu, uzdrošināšos… Bet arī laukos 
es esmu sastapusi cilvēkus, kas izdo-
mājuši kādas oriģinālas idejas un sākuši 
darīt kaut ko pirmoreiz dzīvē. Piemēram 
– audzēt kaņepes vai grebt karotes. 

Ko Tu mums visiem novēlētu?
Būsim aktīvi, nebaidīsimies izteik-

ties, mācēsim sarunāties savā starpā un 
risināt problēmas, realizēt idejas. Nevis 
aprunājot vienam otru, bet atklātā dia-
logā un konstruktīvā pieaugušo stilā. 

 Ar Danu Lahtionovu sarunājās 
Iveta LEIKUMA

Sarunas ar Danu 
Sabiedriskā aktivitāte
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28. jūnijā Ir iemesls!

Televīzijas programmaOTRDIENA,  28. jūnijs
LTV1

11.25 Šeit ir Henrijs Pūls
13.15, 14.50 Top-Shop piedāvā
13.30 Aculiecinieks
13.50 Lesija
14.20 Tatonkas stāsti
15.05 Mājas, kur atgriezties
16.05 Mīlas jūra
17.00 Mīlas viesulis
18.00, 23.00 Ziņas
18.50 Smalkais stils
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.10 Māja pie ezera
23.15 Serēna
1.15 Pazudušie sakari
5.00 Satiktie. Laikmeta varoņi 
toreiz un tagad
5.30 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna

LTV7
13.10 Še, kur līgo priežu meži!
15.15 Kas te - es te!
15.45 Rūķu zeme Čučumuiža
16.00, 1.35 Vienmēr formā!
16.30 UEFA Eiro 2016 dienas 
apskats
17.05 Pludmale
18.00 Ziņas

18.30 20 dabas šedevri
19.00, 1.05 Sāras mūzika
19.15 Kapteinis 13
19.50 Pārbaudes spēle basket-
bolā vīriešiem
22.05 Sporta pilsēta Rio
22.35 Itālija, mana mīla
23.35 Agata Reizina
0.25 Kā apturēt globālo sasil-
šanu?
5.00 Aktualitātes
5.30 1000 jūdzes Mjanmā

LNT
13.45 Televeikala skatlogs
14.00, 17.50, 20.00 LNT Dienas 
ziņas
14.20 Martas Stjuartes pavār-
skola
14.55 Miljonāru savedēja
15.55 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.05 Saška
20.35, 2.35 Degpunktā
21.05 Atpakaļ uz sākumu
23.10 Mīlas dēka
0.25 Pēdējie Grimmi
1.50 Juvelieru klans
3.00 LNT rīta ziņu raidījums ”900 
sekundes”  4.45 Karamba!

TV3
12.05 Rozenheimas detektīvi
13.05 Lieliskais Zirnekļcilvēks
13.35 Spēka reindžeri samuraji
14.10, 2.10 UgunsGrēks
15.20, 1.50 Jāvārds kāzu kleitai
16.25, 20.20, 3.10 Viņas melo 
labāk
17.00 Elementāri, Vatson!
18.00 SašaTaņa
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii-0  22.00 Leģendas
23.00 Svešais starp savējiem
0.05 Papucīši
1.05 Simpsoni

TV3+
11.20, 16.40 Univers
12.25 Tētuka meitiņas
13.30, 19.55 Mūsu Krievija
14.30 Comedy Club
15.30 Comedy Batls
17.50, 23.40 Māja 2
21.00 Ekstrasensi - detektīvi
22.00 Dublers

NTV Mir
12.00 Zvērināto tiesa

13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Likteņa zīmes
14.50 Satikšanās vieta
 16.20 Т/с “Защита Красина”
18.00 Krasina aizstāvība
19.50 Stepes vilki 
21.45 Mīdītāji
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Tefi - 2016 prēmijas pa-
sniegšanas ceremonija 
4.25 Ceļu policija
5.20 Galvenais ceļš

PBK
12.35 Bērnu klubs
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.30, 17.05, 1.35 Ziņas
14.50 Moderns spriedums
15.55, 0.05 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.10 Prakse
23.15 Maldu teritorija 
1.50 Mf. Atvaļinājums uz sava 
rēķina
3.55, 5.35 Smieklīgi videoklipi
4.05 Mf. Priekšlaicīga izmeklē-

šana 
1.05, 5.55 EuroNews

RenTV Baltic
12.05, 18.40 Šamaniete
13.05 Humora raidījums
15.25 Dokumentāls projekts
16.30 Dzīvais temats
17.35 Ģimenes drāmas
20.50 Vecenes, uz priekšu! 
23.30 Vadīt krievus stilā
0.00 Partija čempionei

ONT
12.20 Tablete
13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.55 
Ziņas
13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
Sporta ziņas
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
23.45 Šufutinska solokoncerts

Baltkrievija 1

12.00, 15.00, 19.00, 0.30 Ziņas
13.00, 16.00 90 sekundes
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas   13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.00 Sākt dzīvi no jauna
17.40 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.15 Interešu sfērā
19.40, 23.55 Zona Х
20.00 Grieķiete
21.00 Panorāma
22.15 Pēdas 
21.45 Tuvplānā
0.50 Sporta diena

Baltkrievija 2
12.25 Mats matā
12.55 Mītu grāvēji
14.00, 17.10 Online
14.30 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.15 Aizliegtā skola
17.40 Mana burvīgā aukle
18.50 Nepiedzimsti skaista
19.50 Virtuve
21.05 TV barometrs
21.10 Ekstrasensu cīņa
22.00 Sportloto 6 no 49, КЕНО
23.20 Bīvers Folss

Ivans Lu-
cevičs – tieši 
tāds ir baltkrie-
vu literatūras 
klasiķa, uzreiz 
divu zinātņu 

akadēmiju akadēmiķa, Staļina 
pirmā līmeņa prēmijas laureā-
ta, PSRS Augstākās Padomes 
deputāta īstais vārds. Visi vare-
nā dzejnieka amati un regālijas 
viņam piederēja nevis, pateico-
ties viņa talantam un pilsoniska-
jai pozīcijai, bet tieši pretēji. Kad 
viņš bija atzīts tautas dzejnieks, 
kurš radīja darbus ar Jana Ku-
palas pseidonīmu, viņš nemitīgi 
izjuta spiedienu no dažādiem 
specdienestiem. Talantīgi cilvēki 
radīja draudus Staļina režīmam. 
Tāpēc valsts pārvaldes mašīna 
nekad neizlaida no redzesloka 
cilvēkus, kam bija par šauru stin-
grajos komunistiskās ideoloģijas 
rāmjos…

Luceviči bija seno šļahtiču 
dzimta. Pirmās ziņas par Lielās 
Lietuvas kņazistes drosmīga-
jiem karavīriem ar šādu uzvārdu 
ir minētas XVI gs beigās. XIX gs 
sākumā dzimta kļuva nabadzīga, 
sāka nodarboties ar zemkopību. 
Luceviči nomāja zemi no mag-
nātiem, pieņēma darbā strād-
niekus un apkopa zemi. Drīz 
vien vairs neviens neatminējās, 
ka īrnieki ar pazīstamo uzvārdu 
kādreiz izvēlējās Polijas karaļus 
un demonstrēja uzbrukuma brī-
numus cīņas laukos. 

Ivans piedzima 1882. gada 
7. jūlijā nelielā viensētā Rakova 
ciematā. Vecāki tajā laikā no-
māja vairākus zemes gabalus 
no muižniekiem Zdzehovskiem, 
zināmiem apgaismotājiem un 
kultūristiem. Viņu Rakova muižu 
tolaik sauca par “Lietuvas Atē-
nām”, ģimenes locekļi strādāja 
svarīgos valsts amatos, vadīja 
Viļņas Universitāti, piedalījās 
sarakstēs ar Tolstoju, Andreje-
vu, Čehovu. Ivans agri iemācījās 
lasīt un bieži izmantoja iespēju 
kungu bibliotēkā lasīt krievu kla-
siķu darbus.

Topošais rakstnieks izglītību 
ieguva dažādos etapos. Sākumā 
viņš mācījās ciema Beloruč tau-
tas skolā, to absolvējot, Ivans 
gatavojās iestāties Viļņas Uni-
versitātē. Taču tēva nāve šos 
plānus mainīja. Jaunajam nom-
niekam nācās doties peļņā. Viņa 

zināšanas par izlasīto un vēlme 
lasīt deva iespējas iegūt mājsko-
lotāja darbu vietējo saimnieku 
mājās, drīz vien Ivans dabūja 
galvenā rakstnieka amatu Zdze-
hovsku muižā.

Nopelnītā nauda neļāva ie-
stāties universitātē, bet iegūtā 
dzīves pieredze, kā arī pašizglī-
tošanās un pirmās publikācijas 
(dzejnieka pirmais dzejolis tika 
publicēts 1905. gadā) deva to, 
ka Luceviču uzaicināja kļūt par 
pirmās avīzes baltkrievu valodā 
redaktoru. To izdeva Viļņā. Tam 
sekoja mācības sagatavošanās 
kursos Pēterburgā, tos pabei-
dzot, Ivans iestājās Maskavas 
tautas universitātē. Absolvēt 
mācību iestādi neizdevās, sākās 
mobilizācija. Studentu Lucevi-
ču norīkoja uz krievu armijas 
ceļu-būvnieku rotu. Lucevičs 
“karoja” līdz pat Oktobra revo-
lūcijai Krievijā. 

Visu šo laiku Jans Kupala 
publicēja darbus dažādos iz-
devumos. Viņu pamanīja un 
visādi centās atbalstīt Jakubs 
Kolass, Jakovs Brjusovs un citi 
tā laika rakstnieki. Kupala dze-
joļi un raksti valdībai neizraisīja 
nekādu entuziasmu. Politiskās 
nestabilitātes laikā rakstnieka 
brīvie darbi radīja impērijas 
valdniekiem nevajadzīgas balt-
krievu cerības uz savu valsti. 
Kupala bija neuzticams… To-
mēr valdības neapmierinātība 
rakstniekam neradīja nekādas 
sekas…

Pēc boļševiku nākšanas 
pie varas, Kupala patiesi ticēja 
savas tautas labākai nākotnē. 
Taču ideoloģiskās klišejas tikai 
skaisti skanēja. Patiesībā Balt-
krievijā, tāpat kā visā Padomju 
Savienībā, notika lietas, kas bija 
tālas no parādēs redzamajiem 
plakātiem un publiskajās runā 
steiktā. Vārda brīvībai vienmēr 
ir par šauru stingrā ideoloģijā. 
Neskatoties uz to, ka Kupala 
dzejoļi pilnībā atbilda varas 
prasībām, viņu sāka vajāt. Viss 
slēpās dzejnieka patriotismā, 
mīlestībā pret savu valodu, kul-
tūru un tradīcijām. Komunisti 
bija ieinteresēti ātrāk radīt kaut 
kādu jaunu nacionālo sabiedrī-
bu “padomju tauta”, bet pārlie-
ku liela mīlestība pret etnisko 
kultūru nekad netika atbalstīta. 
Padomju presē sākās organizē-

ta dzejnieka zākāšana. Kupa-
lu apvainoja nacionālismā (šī 
vārda padomju laika izpratnē), 
par dalību kaut kādās mistis-
kās buržuāziskās organizācijās, 
nelikumību savienību vadībā… 
Neskatoties uz apvainojumu 
absurdumu, tas turpinājās des-
mit gadus! Savā vēstulē Padom-
ju Baltkrievijas vadībai dzej-
nieks rakstīja: “Šķiet, tāda ir 
dzejnieka artava. Pakārās Jese-
ņins, nošāvās Majakovskis, arī 
man turp ceļš.” Specdienesti 
dzejnieku lika mierā tikai tad, 
kad presē tika publicēta Kupalas 
nožēlas pilnā vēstule, kurā viņš 
atzinās visos savos grēkos un so-
lījās laboties…

Pēc šīs vēstules Kupalu ap-
bēra ar amatiem un apbalvoju-
miem. To bija daudz, taču tas 
nesagādāja nekādu prieku. Ve-
selības stāvoklis bija iedragāts… 
bet Kupala turpināja rakstīt. Kad 
sākās karš, Kupalas dzejoļi kļu-
va par baltkrievu, kuri izcietuši 
katastrofālas nelaimes sekas, 
drosmes un spēka avotu. Kara 
laikā dzejnieks dzīvoja Maskavā.

1942. gada 28. jūnijā noti-
ka traģēdija, tumšs un līdz ga-
lam nenoskaidrots nelaimes 
gadījums. Jans Kupala nokrita 
viesnīcas “Maskava” kāpņutel-
pā. Pirms šī notika dzejnieks 
priecājās ar draugiem un ai-
cināja viņus uz savu 60. dzim-
šanas dienu… Īsu brīdi pirms 
kritiena līdzās dzejniekam tika 
redzēta pazīstamā baltkrievu 
aktrise un sabiedriskā aktīvis-
te Pavlina Mjadelko. Aktrise, 
apvienojot amatus, sadarbo-
jās ar specdienestiem, viņas 
galvenais uzdevums – izsekot 
Janku Kupalu. Izmeklēšana bija 
ātra, kara laikā nebija laika no-
darboties ar šo notikumu. Slē-
dziens – nelaimes gadījums, 
Kupala iedzēra ar draugiem un 
nenoturējies nokrita pār kāpņu 
margām. Neviens neņēma vērā 
faktu, ka Kupala nelietoja alko-
holu. Bez uzmanības atstāts arī 
fakts, ka Pavlinu Mjadelko pēc 
šī gadījuma ievietoja psihiatris-
kajā klīnikā, ārstēšanās ilga pie-
cus gadus… Jautājumu ir vairāk 
nekā atbilžu. Šodien ir varenā 
baltkrievu dzejnieka piemiņas 
diena… Piekrītiet, iemesls ir…

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Jankas Kupala piemiņas diena
Kā citā pasaulē

Kalniešu pagasta bibliotē-
ka - kopš bērnības pazīstama 
vieta… Cik gan grāmatu un žur-
nālu te izlasīts jaunības gados… 
Izmantojot iespēju, arī šodien te 
iegriezos, un nokļuvu citā pasau-
lē - pirms gadiem 20. Aiz galda 
sēž tā pati savam darbam uzticī-
gā bibliotekāre Tamāra Rukmane 
un uzreiz laipni nāk pretī, mani 
atpazīdama un saukdama vārdā. 
Ir sajūta, ka šī šķiršanās perioda 
nemaz nebija, tas ir ļoti patīkami.

Iekštelpas, protams, vizuāli 
nedaudz atšķiras - projekta ietva-
ros ir ierīkots datorkabinets, kur 
bez maksas var lietot internetu. 
Kā atzīst bibliotēkas vadītāja, ta-
gad ir pierimusi ažiotāža un nav 
jāpierakstās rindā, lai lietotu dato-
rus. Tagad praktiski visiem mājās 
ir savs dators, bibliotēkā tos lieto 
aizvien retāk. 

Ir izveidota bērnu istaba, 
kurā var lasīt vecās, labās, ne-
daudz novalkātās, ilustratīvās 
grāmatas - mazulītes, paspē-
lēties ar mīkstajām rotaļlietām, 
pazīmēt un, protams, 
izvēlētie sev kādu no 
visjaunākajām grā-
matām. 

Tagad darba 
bibliotēka ir diezgan - 
skolēni pēc Kalniešu 
pamatskolas slēgša-
nas aktīvi gatavojas 
mācībām jaunajās 
skolās. Visi skolēni 
no pirmās līdz devī-
tajai klasei lasa gan 
daiļliteratūru, gan zi-
nātnisko literatūru.

Bibliotēkā izvei-
dots atsevišķs novad-
pētniecības grāmat-
plaukts - te ir apkopoti 
visi izdevumi, kuros 
vismaz ar vienu vārdu 

pieminēti Kalnieši. 
“Mūsu iedzī-

votāji galvenokārt 
lasa krievu valo-
dā, latviski - tikai 
skolēni, galveno-
kārt to, kas uzdots 
pēc programmas.” 
stāsta bibliote-
kāre ar 38 gadu 
darba stāžu. “To-
mēr vienmēr pie-
dalāmies Bērnu 
žūrijas projektā, 
arī tad tiek lasītas 
grāmatas latviešu 
valodā. 

Mums ir aiz-
rautīgi lasītāji, kuri uz bibliotēku 
nāk pastāvīgi un lasa ļoti daudz. 
Izlasa, piemēram, visus detektī-
vus, kad nav ko piedāvāt, pasūtu 
grāmatas no citām bibliotēkām. 
Tie galvenokārt ir tie cilvēki, kuri 
izauguši bez datoriem un ir pie-
raduši pavadīt brīvo laiku, lasot 
grāmatas.  Pietiekami daudz 
pērkam jaunās grāmatas, pagas-
ta pārvalde vienmēr to finansiāli 
atbalsta. Pierakstu, kas kuru inte-
resē, ko gribētu izlasīt, par kādu 
tematu, un tad pērku atbilstošas 
grāmatas. 

Kas attiecas uz bibliotēkas 
apmeklētāju statistiku, tad varu 
teikt, ka pagājušajā gadā mums 
bija 223 lasītāji, no tiem 88 bērni. 
Tie ir ne tikai vietējie iedzīvotāji, 
bet arī tie, kauri atbrauc brīvdie-
nās ciemos pie vecmāmiņām un 
vectētiņiem. Mēs priecājamies 
par visiem lasītājiem! Arī jūs 
brauciet pie mums biežāk! 

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto
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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, 13.30, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.50 Smalkais stils
11.25 Grupas “Galaktika” kon-
certs “Labvakar, draugi!”
12.30 Latvijas šlāgeraptauja 2016
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.10 Ziņas
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.10 Musketieri
22.15 Lilīhammera
23.25 Šeit ir Henrijs Pūls
1.15 Personība. 100 g kultūras
5.00 Satiktie. Laikmeta varoņi 
toreiz un tagad
5.30 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 
6.30 Pie stūres
7.00 Pludmale
7.55 LTV - 60
8.30 Mājas, kur atgriezties
9.30 UEFA Eiro 2016. Top 10 
spēles

11.25 Sporta leģenda. Uļjana 
Semjonova
12.25, 0.20 Izzināt Japānu 2
13.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā
14.05, 5.00 Notikumu skatlogā
14.35 Aculiecinieks
15.00 Saules izaicinātie. Latvietis 
Amerikā
16.00, 1.55 Projekts Nākotne
16.30 UEFA Eiro 2016 dienas 
apskats
17.05 Pludmale
18.00 Ziņas
18.30 Sirmais. Kulta ēdieni
18.55 Raja zina vislabāk
20.45 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
21.25 Sāras mūzika
21.45 UEFA Eiro 2016.Ceturt-
daļfināls
0.05 Zebra
1.25 20 dabas šedevri

LNT
5.00, 4.35 Karamba!
5.20 Bernards
5.30 Kristīgā programma “Ticīgo 
uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes pavār-
skola
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40 Galileo
9.10, 1.40 Juvelieru klans
10.20, 13.45 Televeikala skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds

11.45 Mīlestības lamatas
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Marta cep
14.55 Miljonāru savedēja
15.55 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 0.55 Saška
20.35, 2.25 Degpunktā
21.05 Melnais kods
22.05 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
0.05 Čikāgas sardzē

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.05 Rozenheimas detektīvi
6.50, 13.05 Multfilmas
9.00 Tīņi liedagā
11.05 Kobra
14.05, 2.25 UgunsGrēks
15.20, 1.10 Jāvārds kāzu kleitai
16.25, 20.20, 3.25 Viņas melo labāk
17.00 Elementāri, Vatson!
18.00 SašaTaņa
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Zaļā zona
0.10 Simpsoni

TV3+
5.00, 17.55, 23.40 Māja-2
5.50 Multfilmas
6.30, 12.30 Tētuka meitiņas
7.30 Ēd un tievē
8.00 Astoņdesmitie
9.05, 14.35 Comedy Club
10.05, 15.40 Comedy Batls
11.05 TV Shop
11.20, 16.50 Univers

13.35, 19.55 Mūsu Krievija
21.00 Interni
22.00 Mf. Lielās kāzas 

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 Meklēšana
18.00 Runājam un rādām
19.45 Stepes vilki
21.45 Mīdītāji
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Debesis liesmās
3.05 Ceļu policija
5.00 Vasarnīcas lietas

PBK
6.00, 0.55, 5.55 EuroNews
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
0.35 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
9.55 Dzīvo vesels
11.30, 18.55 Lai runā!
12.40 Bērnu rīts
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50, 2.55 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks

21.00 Es zinu par taviem noslē-
pumiem
1.25 Mf. Divas nodaļas no ģime-
nes hronikas 
4.35 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 0.55 Skatīties visiem!
6.10 Pazīsti mūsējos
6.30 NEXT     7.20 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05 Šamaniete
13.05, 22.55 Dokumentāls projekts
16.25 Dzīvais temats
18.35 Cīkstonis
20.50 Kosmisko stāstu diena
0.00 Otra iespēja

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 Jātiek skaidrībā

21.30 Prakse
23.15 Zelta šlāgeris

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Zona Х
9.10, 10.05 Mf. Operācija 
“Gorgona”
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.05 Sākt dzīvi no sākuma
17.40 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.20 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.55 Futbols
0.55 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05 Ekstrasensu cīņas
11.25, 17.45 Mana burvīgā aukle
12.35, 18.55 Nepiedzimsti skaista
13.35, 19.55 Virtuve
14.40 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.15 Aizliegtā skola
17.10 Ielu maģija
21.10 Ekstrasensu cīņas
22.00 Sportloto 6 no 49, KENO
23.45 Bīvers Folss

CETURTDIENA,  30. jūnijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Kalnu patruļa
9.35, 15.50 Mīlas jūra
10.35, 13.15, 14.35 Top-Shop
10.50, 18.50, 23.45 Smalkais stils
11.25 Alpu dakteris
12.20 Personība. 100 g kultūras
13.35 Gārfīlda šovs
14.05 Brīnumskapja skola
14.50 Mājas, kur atgriezties
16.45 Dzintara ceļš. Baltijas zelts
18.00, 23.30 Ziņas
18.45 Laika ziņas
19.25 Musonu zemes
20.30 Panorāma
21.10 Latvijas IV Olimpiādes 
atklāšanas ceremonija
0.20 Latvijas šlāgeraptauja 2016
1.15 Lilīhammera
2.05 Alpu dakteris
2.55 Midsomeras slepkavības
4.35 LTV - 60
5.30 Vai Rīga jau gatava?

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Pludmale
7.55 Anekdošu šovs 2
8.30 Mājas, kur atgriezties
9.30 UEFA Eiro 2016.Ceturtdaļfināls

11.25 Latvijas sporta leģendas. 
Jānis Lūsis
12.25 Nacionālie dārgumi.100 g 
kultūras
13.10 Personība. 100 g kultūras
14.10 Čārlijs, malā stāvētājs
16.00, 5.00 Pie stūres
16.30 UEFA Eiro 2016 dienas apskats
17.05 Pludmale     18.00 Ziņas
18.30 Sirmais. Kulta ēdieni
18.55 700 pasaules brīnumi. Azer-
baidžāna  19.25 Sāras mūzika
19.45 Apokalipse. Pirmais Pasau-
les karš
20.45 Leģendārie albumi. Queen.
21.45 UEFA Eiro 2016. Ceturtdaļfināls
0.05 Eiropa koncertos
1.00 Baltic Grand Prix 2013
2.00 Zemei līdzīga planēta
2.10 Sāras mūzika
2.25 Positivus 2013
3.20 Anekdošu šovs 2
3.45 SeMS piedāvā Mūzikas 
grupu konkurss “Troksnis 4”

LNT
5.00 Amerikāņi
5.45, 4.40 Karamba!
6.00 Marta cep
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”
8.40, 2.15 Galileo
9.10 Juvelieru klans
10.20, 13.45 Televeikala skatlogs
10.30 Mežonīgā sirds

11.45 Rozamunde Pilčere. 
Čūskas paradīzē
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Marta cep
14.55 Miljonāru savedēja
15.55 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.25 Saška
20.35, 2.35 Degpunktā
21.05 Sirdsmīļā Monika
22.15 Dāvana vientuļai sievietei
23.45 Greizais spogulis

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 17.00 Elementāri, Vatson!
6.50, 13.30 Multfilmas
9.10 Uzvara par katru cenu
11.10 Nozieguma skelets
12.05 Rozenheimas detektīvi
14.35, 2.40 UgunsGrēks
15.55, 1.40 Jāvārds kāzu kleitai
18.00 SašaTaņa
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Vidusskolas mūzikls
22.30 Aizmirst Sāru Maršalu
0.40 Simpsoni

TV3+
5.00 Māja-2
6.05, 12.20 Tētuka meitiņas
7.10 Multfilmas
7.25 Ēd un tievē
8.00 Astoņdesmitie
8.35, 14.25 Comedy Club»
9.40, 15.30 Comedy Batls

10.55 TV Shop
11.10, 16.35 Univers
13.30 Mūsu Krievija
18.55 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Despera piedzīvojumi 
21.55 Mf. Dēmons nēsā Pradu 
0.05 Mf. Putna dziesma 

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, 1.35 Satikšanās vieta
16.20 Meklēšana
18.00 Runājam un rādām
19.40 Stepes vilki
23.35 Vairākums
0.45 Df. Ļaunuma teritorija. 
Bēgt vai palikt. 
2.50 Ceļu policija    5.40 Laulātie

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05 Ziņas
6.35, 12.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 18.55 Lai runā!
12.55 Tablete
13.30 Vienatnē ar visiem
14.50, 4.50 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Cilvēks un likums
20.00 Laiks   20.30 Brīnumu lauks
21.45 Izmailova parks

23.50 Trīs akordi
1.40 1 in city
2.10 EuroNews
2.40 Mf. Ģimenes apstākļu dēļ
5.40 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 22.55, 0.45 Skatīties visiem!      
6.30 NEXT     7.20 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00, 21.50 Dīvaina lieta
12.05 Cīkstonis
13.10 Kosmisko stāstu diena
15.25, 23.55 Dokumentāls 
projekts
16.30 Dzīvais temats
20.45 Čapmanes noslēpumi

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.15 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. Skaistumkopšanas salons
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Baltkrievijas gada dziesma 2016

0.30 Mf. Blakusefekts 

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10, 10.05 Mf. Operācija “Gorgona”
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.30 Sākt dzīvot no jauna
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Gigantu liktenis
21.00 Panorāma
21.55 Futbols  0.15 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.20 Ekstrasensu cīņa
11.25 Mana burvīgā aukle
12.35 Nepiedzimsti skaista 
13.35 Virtuve   14.45 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.15 Aizliegtā skola
17.15 Mf. Bruņumašīnas ekipāža
18.35 Es gribu to redzēt
19.10 Mf. Spoku mednieks
21.10 Ekstrasensu cīņa
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.30 Reportieris
0.20 Kā es satiku jūsu mammu

PIEKTDIENA,  1. jūlijs

TREŠDIENA,  29. jūnijs
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, 13.25, 14.50 Top-Shop
10.50 Smalkais stils
11.25 Izsauciet vecmāti
12.25 Darelu ģimene
13.40 Tīģeris
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.50 Smalkais stils
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.08 Latvijas Loto izlozes
21.15 Ilgais ceļš kāpās
22.40 Zebra. Drošība un ātrums
23.15 Midsomeras slepkavības
1.10 Pusbrālis
5.00 Satiktie. Laikmeta varoņi 
toreiz un tagad
5.30 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Pludmale
7.55, 5.00 Citādi latviskais
8.30 Mājas, kur atgriezties
9.30 UEFA Eiro 2016. Top 10 spēles
11.25, 0.10 100 g kultūras. 

Personība
12.05 Skats rītdienā
12.35 Automoto raidījums nr. 2
13.05 Brīvdienu ceļvedis
13.35 Nedēļas apskats
14.05 Aktualitātes
14.35 Aculiecinieks
15.00 Positivus 2013
16.00, 1.30 Eiropa fokusā
16.30 UEFA Eiro 2016 apskats
17.05 Pludmale    18.00 Ziņas
18.30 Sirmais. Kulta ēdieni
18.55 Čārlijs, malā stāvētājs
20.50 Izzināt Japānu 2
22.00 Melu laboratorija
23.00 LTV - 60
0.55 Kā apturēt globālo sasilšanu?

LNT
5.00, 4.30 Karamba! 5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
6.00, 14.20 M. Stjuartes pavārskola
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40 Galileo 9.10 Juvelieru klans
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Atpakaļ uz sākumu
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Miljonāru savedēja
15.55 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.45 Saška
20.35, 2.30 Degpunktā
21.05 NCIS. Losandželosa
22.05 Lieta Nr. 39
0.15 Dzimuši policisti
1.05 Nikita

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.05 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 13.05 Multfilmas
11.05 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii-0
14.10, 2.25 UgunsGrēks
15.20, 1.40 Jāvārds kāzu kleitai
16.25, 20.20, 3.25 Viņas melo 
labāk
17.00, 0.55 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
23.55 Simpsoni

TV3+
5.00, 17.40, 1.50 Māja-2
5.55 Multfilmas
6.10, 12.05 Тētuka meitiņas
7.10 Ēd un tievē
7.35 Astoņdesmitie
8.40, 14.15 Comedy Club
9.40, 15.30 Comedy Batls
10.50 TV shop
10.05, 16.30 Univers
13.10, 19.55 Mūsu Krievija
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus 
23.30 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, 1.55 Satikšanās vieta
16.20 Krasina aizstāvība 
18.00 Runājam un rādām
19.50 Stepes vilki
21.45 Mīdītāji
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Debesis liesmās
3.05 Ceļu policija
5.00 Dzīvokļu jautājums

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
1.25 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 18.55 Lai runā!
12.40 Bērnu klubs
12.55 Tablete
13.30 Vienatnē ar visiem
14.50 Moderns spriedums
15.55, 0.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.00 Prakse
23.50 Vakara Urgants
23.00 V. Zalatuhins. “Es jūs mīlu…” 
0.55 EuroNews
1.40 Mf. Stāsts par to, kā cars 
Pēteris blēdi izprecināja. 
3.15, 5.40 Smieklīgi videoklipi
3.30 Mf. Atvaļinājums sep-

tembrī

RenTV Baltic
5.45 Skatīties visiem!
6.10 Vadīt krievu stilā
6.30 Next
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.40 Šamaniete
13.10 Uz priekšu, vecenes!
15.50 V un S
16.20 Dzīvais temats
20.50 Dokumentāls projekts
23.00 Pazīsti mūsējos
0.00 Otra iespēja

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.55 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
23.45 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, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Zona Х
8.50 Metropolīta uzruna
9.10, 22.05 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.50 Sākt dzīvot no jauna
17.40 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.05 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.10, 21.10 Ekstrasensu cīņas
11.10, 17.45 Mana brīnišķīgā 
aukle
12.25, 18.55 Nepiedzimsti skaista
13.20, 19.55 Virtuve
14.30 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.10 Aizliegtā skola
17.05 Ielu maģija
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.45 Bīvers Folss
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Tulkotāja

Reklāmas un sludinājumi AICINA DARBĀ
 ŠUVĒJU
 uz laiku

 vai pastāvīgi. 
Tālr. 26980956.

Izsaku lielu pateicību pries-
terim Genādijam Alferovam, 
Indras draudzes dziedātājā, ap-
bedīšanas birojam “Debessma-
la”, Kalniešu pagasta pārvaldei, 
kaimiņiem, paziņām un visiem, 
kuri palīdzēja mums grūtajā 
brīdī, izvadot pēdējā gaitā mīļo 
māmiņu Helēnu Lauželi.

Meita, znots, mazbērni

IEPĒRK 
METĀLLŪŽŅUS

Augstas  cenas. Strādājam 
 jebkurā laikā. T. 29198531.

PĒRK

PĀRDOD
½ mājas Daugavas krastā. Vai IZĪRĒ. Tālr. 
24786574;
māju Dagdā pie ezera, netālu no centra, ir ZG; 
lietotus televizorus “Samsung” un “JVC” darba 
kārtībā. Tālr. 24980686;
2 - istabu dzīvokli Krāslavas centrā, ir ZG, 1. st. 
Tālr. 26872066;
“RENAULT Grand Espace” - 2.2 HDi, automāts, 
7 sēdvietas, klimatkontrole, sakabes āķis. Labā 
stāvoklī, jauna TA, tikko no Dānijas. T. 26161244;
“TOYOTA Carina” - 1997., benzīns, TA līdz 
02.2017. Tālr. 27471295;
“AUDI A4” - 1995., gāze/benzīns, jauna TA. 
Tālr. 27472338;
vieglo automašīnu pacēlāju; sieviešu velosipē-
du. Tālr. 26279926;
jaunu benzīna trimeri “ERMAN” (90 €). T. 
28704679;
dīvānu, bērnu tahtu, 1-vietīgu gultu, 2-vietīgu 
gultu, eiro-dīvānu. Tālr. 26827347;
ķēvi (22 gadi) - 390 €. Tālr. 28703615;
STEIDZAMI! slaucamu govi (atnesās 15.05.), 
grūsnu teli. Tālr. 29132731;
melnraibu govi (4.laktācija, atnesīsies augustā). 
Tālr. 26285748;
pienīgu govi (5. laktācija). Tālr. 26156879;
pirmpieni (atnesās aprīlī). Tālr. 26664691;
sivēnus. Tālr. 28207018;
kartupeļus. Tālr. 20072163;
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. Tālr. 26677812;
skaldītu malku bez piegādes. Tālr. 28446200.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082, 27413393;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
zemi, mežu Krāslavas novadā. 
Tālr. 29129658;
malkas cirsmu. Tālr. 26287820;
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.

 Piektdien, 1. jūlijā, z/s 
“Flaveri” pārdos jau-
nas dažādu krāsu dējī-

gu šķirņu mājas vistiņas (3 - 6 
mēn.) un gaiļus. Pēc pasūtīju-
ma - diennakti veci un paaugu-
šies cāļi, broileri, pīlēni, zoslēni, 
tītarēni, pērļu vistiņas, paipalas 
un pieaugušas dējējvistas. 

UZMANĪBU! Mazuļu inkubā-
cija un pārdošana beidzas! 
Tālr. 29142247, 29158908.

Aglona - 7.45, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Auleja 
- 8.40, Kombuļi - 9.00, Izvalta 
- 9.15, Borovka - 9.30, Krāsla-
va (Ostas ielā) - 9.45, Skaista 
- 10.20, St. Skaista - 10.35, Kal-
nieši - 10.50, Piedruja - 11.05, 
Lupandi - 11.15, Vaicuļeva 
- 11.25, Indra - 11.30, Skuki - 
11.45, Robežnieki - 12.00, Asū-
ne - 12.15, Dagda - 12.35, Ezer-
nieki - 13.00, Andzeļi - 13.15, 
Andrupene - 13.30, Mariampo-
le - 13.40, Jaunokra - 13.50, 
Priežmale - 14.00.

DAŽĀDI
Kokapstrādes cehā ir vajadzīgi ope-
ratori un strādnieki. T. 26408480.
VAJADZĪGI zāģeri darbam 
mežā. Tālr. 25428444.
MAINA VOLVO (2003., dīzelis) 
pret zemes gabalu pilsētas teri-
torijā. Izksatīšu visus variantus. 
Tālr. 27724180.
Vēlos mainīt labiekārtotu dzīvokli 
Krāslavā pret māju Krāslavā (ar 
piemaksu, izskatīšu visus priekš-
likumus). Tālr. 20540340.
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. Bul-
dozera pakalpojumi. Celtņu un 
pamatu demontāža. T. 28601483.
VAJADZĪGI saimnieki 2 mēn. 
veciem kucēniem un kaķēniem. 
Tālr. 25501468.

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888;
teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409;
SIA “Janssen Livestock Latvia” 
iepērk bullīšus (14-45 dienas) 
un telītes (gaļas šķirnes). Tālr. 
25930136, 27846561.

Vajadzīgi zāģeri elektrolīniju 
tīrīšanai ar savu aprīkojumu 
un auto patstāvīgam darbam 
Krāslavas, Daugavpils un Aglo-
nas apkārtnē. T. 20111116.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Irēnai Maļuhinai, no mātes 
uz mūžu atvadoties. 

Krāslavas slimnīcas 
Stomatoloģijas nodaļas kolektīvs 

SIA “EL-REDA” 
piedāvā (ar garantiju līdz

3 gadiem, piegāde, kredīts):
- televizorus “LG” u. c. sākot 

no EUR 99;
- ledusskapjus — no EUR 125;
- veļas mašīnas “Electrolux” 

sākot no EUR 45;
- telefonus sākot no EUR 10;
- virszemes un satelīttelevīzi-

ju sākot no EUR 10;
- sadzīves tehnikas, pulkste-

ņu remontu;
-atslēgu izgatavošanu.
LĪGO atlaides līdz 50 %
Vienības ielā 1, Krāslava. 

Tālr. 29473211, 65626523.

Pārdod traktoru МТZ-82 
(1984., 5000 eiro, cena 

pēc vienošanās).
Tālr. 26273730.

 18. jūnijā Krāslavā durvis vēra 
kafejnīca “TOKYO TOWN” 

(Rīgas ielā 50)
Darba laiks: O, T, C, Sv. - 12.00 

- 22.00, P, S - 12.00 - 2.00. 
Uzņēmums strādās arī vēlās 

vakara stundās, radot iespēju 
Krāslavas iedzīvotājiem pava-
kariņot. 

Interjers un atmosfēra liek 
zust laika un vietas izjūtai. 

Šobrīd “Tokyo Town” 
ēdienkartē ir dažādu veidu 
suši, japāņu tradicionālās 
zupas un dzērieni, ātrās 
uzkodas, salāti un deserti. 

Tālr. 20209065.

Vasara ar vēju

Baikeris Heini no Igaunijas visīsākajās gada naktīs 
veica braucienu pa Baltijas valstīm.

ATTĒLĀ: īss atelpas brīdis Krāslavā.
Alekseja GONČAROVA foto

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.

• 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 “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.

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

Svari.   T. 20207132.

iepērk liellopus, jaunlopus, 
aitas, zirgus. Svari. 

Samaksa tūlītēja.    
 T. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA “Cēsu gaļas 
kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703; 25435533.

Mazā biznesa hronika
Sagaidot Līgo svētkus, Krāslavā, M. Tirgus ielā, durvis vē-

ris mūsu pilsētā pirmais suši bārs “Tokyo Town”. Vjačeslavs 
Volkovs, kam ir pieredze japāņu virtuves sfērā, stāsta, ka ne-
pieciešamie jūras produkti un citas sastāvdaļas tiks piegādātas 
no Rīgas un Daugavpils.   Laipni aicināti!

ATTĒLOS: pirmie apmeklētāji; bāra saimnieki - Natā-
lija un Vjačeslavs Volkovi.              Aleksejs GONČAROVS

 Daudz darbiņi padarīti, 
Daudz solīši iztecēti, 
Lai nu mīļi Zemes māte 
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakām līdzjūtību Vladimiram 

Šaripo sakarā ar mātes nāvi.
Mednieku kolektīvs “Šķaune”
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