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To mīlas uguntiņu, 
kas jums sirdī krita
No visiem dzīves vējiem sargājiet,
Nekad lai nedziest tā, lai neiedegas cita,
Ja ceļš reiz sākts, tad kopā staigājiet!

Sirsnīgi sveicam 55. kopdzīves gadadienā
Tabitu un Albertu Tarvidus!

Staņislavs Gasperovičs,
 Jans Butņickis

Šodien numurā
Krāslavas koman-

das veiskmīgie starti
  2. lpp

Atzinība Krāslavas 
novada skolēniem 

un skolotājiem 
4. lpp

Augu attīstība un 
kaitīgie organismi

4. lpp

Kā arī TV programma, 
sludinājumi, reklāmas un daudz 
citas aktuālas un noderīgas 
informācijas.

•	 Zemkopības ministrija (ZM) ga-
tavo grozījumus meža ciršanas 
noteikumos, kuri atļaus kailcir-
tes piejūras mežos, kur līdz šim 
tās bija aizliegtas. Turklāt varēs 
cirst tievākas priedes, egles un 
bērzus. Dabas aizstāvji kritizē 
topošos grozījumus, uzsverot, 
ka tas var pavērt ceļu pastipri-
nātai mežu izciršanai, apdrau-
dēs dabas vērtības un radīs 
izmaiņas Latvijas mežu ainavā. 

•	 Vēlēšanu gadā pieauguši iz-
devumi par “kultūras pasāku-
miem”, kas liek domāt, ka tas 
darīts apzināti. Latvijā ir deviņas 
lielās pilsētas, un astoņās no 
tām šogad būtiski pieauguši iz-
devumi “kultūras pasākumiem”. 
Līderu trijniekā ir Rīga (+1 470 
069 eiro), Daugavpils (+194 
755) un Liepāja (+85 100). 
Ventspils no Liepājas atpaliek 
par 100 eiro, tālāk ir Jelgava 
(+61 320), Valmiera (+56 000), 
Jūrmala (+48 962) un Rēzekne 
(+29 500). Vienīgais izņēmums 
ir Jēkabpils - tur izdevumi svēt-
kiem samazināti par 13 683 
eiro.

•	 Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) Muitas poli-
cija Babītes novadā uzgājusi 
nelegālu cigarešu ražotni, kurā 
ražotas cigaretes galvenokārt 
Zviedrijas tirgum.  Izdevās arī 
aizturēt visu grupējumu ražo-
šanas brīdī un atsavināt gan 
gatavo produkciju, gan izejvie-
las. Kopumā aizturētas septiņas 
personas.

•	 Valsts bērnu tiesību aizsardzī-
bas inspekcija piemēroja 210 
eiro sodu Jelgavas bērnunama 
darbiniecei par vardarbību pret 
bērniem. Inspekcija arī informē-
ja bērnunama vadību par pie-
mēroto sodu, lūdzot izvērtēt, vai 
šī darbiniece var turpināt darbu. 

•	 Jūras grundulis, kas iekarojis 
aizvien lielākas jūras teritorijas, 
apdraud reņģu populāciju. Par 
to satraucas Baltijas jūras pie-
krastes zvejnieki. 

•	 Pagājušajā gadā Latvijā piedzi-
muši 21 646 bērni. 35% jaundzi-
mušo nākuši pasaulē Rīgas re-
ģionā, savukārt 20% piedzimuši 
Pierīgā. 12% bērnu piedzimuši 
Kurzemē, 12% - Zemgalē, 11% 

- Latgalē, bet 10% - Vidzemē. 
Pēc SPKC datiem, visvairāk 
jeb 78% no bērniem piedzimu-
ši mātēm vecumā no 20 līdz 34 
gadiem, 19% - mātēm, kurām 
ir 35 un vairāk gadu. Tāpat 
468 bērni piedzimuši mātēm 
vecumā no 18 līdz 19 gadiem, 
176 - mātēm, kuras ir vecumā 
no 15 līdz 17 gadiem, bet četri 
no bērniem piedzimuši mātēm, 
kurām ir 14 un mazāk gadu.

•	 Musulmaņi daudzās pasaules 
valstīs  sākuši atzīmēt svēto 
ramadāna mēnesi. Saskaņā ar 
tradīciju daudzviet islāmticīgie 
pulcējas mošejās un citos lūg-
šanu namos, kur pēc saules 
rieta notiek kolektīvas vakari-
ņas. Palestīniešu islāma tiesu 
priekšsēdētājs šogad tā laikā 
pat aizliedzis šķirt laulības. 
Sagaidot ramadānu, Izraēlas 
varas iestādes arī atļāvušas 
ieslodzītajiem palestīniešiem 
tikties ar savas ģimenes locek-
ļiem divas reizes mēnesī. 

•	 Vācijas varasiestādes tuvāko 
divu nedēļu laikā izlems, vai 
pārvietot tās karaspēku no ar-
mijas bāzes Turcijā. Berlīne 
nav apmierināta, ka Turcija 
neļauj Vācijas parlamenta de-
putātiem piekļūt šai bāzei, lai 
apmeklētu karavīrus. Savukārt 
Ankara norāda, ka Vācijas de-
putātu vizīte pašlaik nebūtu 
vēlama.

Latvijā un pasaulē

“Latvijas ekspresis simtgadei” Indrā 
Speciālais vilciena reiss “Lat-
vijas ekspresis simtgadei”, 
kas pagājušās nedēļas noga-
lē devās cauri visiem Latvijas 
vēsturiskajiem novadiem, lai 
dažādu Latvijas vietu staciju 
laukumos sniegtu 12 unikā-
lus bezmaksas koncertus, 
atbraucot no Rīgas, 26. maijā 
pl.13:40 piestāja Indrā.

Vilciena vairāk kā 160 pa-
sažierus - Rīgas korus “Balsis”, 
“Monēta”, “Rīga”, deju kolektīvus 
“Ačkups”, “Auda”, “Dardedze” 
un to vadītājus Indrā sagaidīja 
folkloras kopas “Mozī 
Izvoltīši”, “Izvoltīši”, “Ru-
dzutaka”, Indras pagasta 
iedzīvotāji un viesi. 

Turpat Indras sta-
cijas laukumā norisa 
krāšņs koncerts, kuru 
vadīja Krāslavas novada 
domes sabiedrisko attie-
cību speciāliste, “Latvijai 
100” koordinatore Inga 
Kavinska un Krāslavas 
kultūras nama kultūras 

pasākumu organizators Volde-
mārs Varslavāns.

Stāsta projekta “Latvijas 
ekspresis simtgadei” idejas au-
tors un projekta vadītājs Andrejs 
Filipovs: “Pirms četriem gadiem 
ar Dziesmu un deju svētku 
ekspresi tika ieskandināti 25. 
Dziesmu svētki. Todien speciāls 
vilciena reiss ar koristiem un de-
jotājiem no Rīgas līdz Gulbenei, 
tālāk ar bānīti līdz Alūksnei, pie-
stāja dažādās Latvijas dzelzceļa 
stacijās, kur vilciena pasažieri 
sadziedāja un sadancoja ar vie-
tējiem kolektīviem.

Turpinājums 3. lpp.

SIA “Māra N” aicina 
darbā  autoservisā 
(Dagdā , Asūnes ielā 6) 

AUTOATSLĒDZNIEKU.  
Vēlamas tehniskas zinā-

šanas. 
CV lūdzam sūtīt uz 

e-pastu mara.n@apollo.lv
Tālr. 26525566.

Veterinārā aptieka 
piedāvā:

•	 Preparāti varrozes apkarošanai, 
•	 Mākslīgās bišu vaska šūnas,
•	 Preces liellopiem un mājdzīv-

niekiem,
•	 Profesionāla vetārsta konsul-

tācijas.
Rīgas iela 30, Krāslavā ( MAXI-
MAs pagalmā). T. 29106312.

Trešais deju festivāls Asūnē

Šo svētku tradīcija ne tikai iesakņojusies, 
bet arī mērķtiecīgi paplašinās. Piecpadsmit 
deju kolektīvi, vairāk nekā 100 dalībnieku - tas 

ir festivāls “Dejotprieks 2017”.
ATTĒLOS: uz skatuves - Svariņu 

“Zeltenes” un Šķaunes “Romantika” pēc 

veiksmīgas debijas. 
Vairāk lasiet nākamajā numurā. 

Alekseja GONČAROVA foto

31. maijā Krāslavā, 
tirdzniecības centrā 
“Beta”, pārdošanā 
būs kvalitatīva, 
Igaunijā ražota
GULTASVEĻA, 

SEGAS un SPIL-
VENI.

Labdarība – cilvēka dvēseles talants 
Katram cilvēkam jau šū-

pulī ir ielikts kāds no talantiem. 
Esam raduši lasīt par cilvēkiem, 
kam piemīt talants saistīt sevi ar 
mūziku, dejošanu u.c. mākslu, 
bet es rakstu, par tādu dvēseles 
talantu kā godaprāts, labsirdība, 
sevis ziedošana citiem, prasme 
priecāties par savas vides lab- 
iekārtošanu un skaistumu.

Andzeļu ciemata centrā pre-
tim Svētā Jāņa Kristītāja baznīcai 
atradās celtne, kas, laikam ritot, 
sagruva un palika cilvēka dzīvī-
bai bīstama. Lai šo ēku nojauktu, 
bija vajadzīgi zināmi finansiāli ie-
guldījumi. Mūsu draudzes cilvēki 
prata ziedot baznīcai un šo darbu 
veica ar lielu atbildības sajūtu, ar 
sapratni un mīlestību.

No visas sirds mēs pateica-
mies par lielo, paveikto darbu, 
par atsaucību un devīgumu, par 
sapratni draudzes labdariem: 
Raimondam Kurakinam, Valdim 
Višņevskim, Arvīdam Vedļam, 
Pēterim Brencim, Aivaram Plata-
cim gan par iedalīto tehniku, gan 
par prasmi koordinēt  gruvešu 

izvešanu noteiktā gultnē, Edga-
ram Beinarovičam par iedalīto 
tehniku, Vjačeslavam Kraulišam,  
Aleksandram Oļševskim un dau-
dziem citiem labiem cilvēkiem. 
Sirsnīgs paldies mūsu krāvējam 
Grigorijam Lazebnijam, kurš par 
minimālu apmaksu lieliski veica 
šo darbu.

Paldies arī Dagdas novada 
domei par finansiālo atbalstu.

Sirsnīgi pateicamies mūsu 
draudzes prāvestam Andrim 
Spruktam par finansiālo atbalstu, 
skaistām lūgšanām un radošām 
idejām, par prasmi  vienot drau-
dzi labiem, skaistiem darbiem.

Lai Dievs svēta, pasargā un 
palīdz gan jums, gan jūsu mīļa-
jiem un tuvajiem cilvēkiem.

Darāmā pēc gruvešu novāk-
šanas ir daudz, tāpēc lūgums 
ikkatram, kam ir  tādas iespējas, 
iesaistīties  teritorijas sakārtoša-
nā ar domu, ka mēs to darām lie-
lākam Dieva godam.
 Sirsnīgā pateicībā Andzeļmui-

žas draudzes vārdā draudzes 
vecākā Veronika Vērdiņa

Krāslavas Valsts ģimnāzija 
uzņem proģimnāzijas 7. kla-
sēs skolēnus, kas ir beiguši 6. 
klasi. Vecāku iesniegums un 
skolēna liecība ir jāiesniedz 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
kancelejā. Skola nodrošina 
visus 7. klašu skolēnus ar 
mācību grāmatām, nepiecie-
šamajām darba burtnīcām, ne-
pieciešamības gadījumā – bez-
maksas internātu. 

Uzziņas pa tālruni: 65622095, 
65622096. Organizatoriskā sa-
pulce vecākiem 2017. gada 20. 
jūnijā plkst. 18:00.
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Dagdas novadāPašvaldības konkursam “Sabiedrība ar dvēseli 
2017” zināmi rezultāti
Kopumā Dagdas novada pašvaldības rīkota-
jā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 
2017” tika pieteikti 14 projekti, no tiem vērtē-
šanas komisija finansiāli atbalstīja 10 projek-
tus ar kopējo finansējumu 4934,77 euro.

Finansējumu saņems:
•	 Iedzīvotāju grupas “Kapu “Zeļļi” apmeklētāji” 

projekts “Zeļļu kapsētas kapličas atjaunošana” – 
499,25 euro.

•	 Iedzīvotāju grupas “Šķaunes pagasta Muižnieku 
ciemata iedzīvotāji” projekts “Muižnieku kapu teri-
torijas labiekārtošana Šķaunes pagastā, Dagdas 
novadā” – 500,00 euro.

•	 Iedzīvotāju grupas “Bricu kapu piederīgie” pro-
jekts “Kapličas atjaunošana Bricu kapos Šķaunes 
pagastā Dagdas novadā” – 500,00 euro.

•	 Nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Zaļie draugi” 
projekts “Mēs par sakoptu pagastu!” – 465,00 

euro.
•	 Jauniešu biedrības “DEVA” projekts “Atpūta dvē-

selei-turpinājums” – 500,00 euro.
•	 Projekta grupas “Skola – mūsu mājas” projekts 

“Mēs savai pilsētai” – 480,52 euro.
•	 Biedrības “OrhidejasS” projekts “Sporta un at-

pūtas laukuma labiekārtošana Andzeļu ciemā” – 
500,00 euro.

•	 Iedzīvotāju grupas “Labie cilvēki” projekts “Terito-
rijas labiekārtošana Andzeļu ciemā pie Sv. Jāņa 
Kristītāja baznīcas” – 500,00 euro.

•	 Iedzīvotaju grupas “Alejas ielas 30 iedzīvotā-
ji” projekts “Daudzdzīvokļu mājas Alejas iela 30 
mājas lieveņu un iekšpagalma sakārtošana” – 
500,00 euro.

•	 Nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Kastanis” pro-
jekts “Ar mīlestību pret dabu!” – 450,00 euro.

 Artjoms GEKIŠS, projektu koordinators
(Avots: www.dagda.lv)

Krāslavas komandas veiksmīgie starti
Profesionālās izglītības 
kompetences centra Rī-
gas Valsts tehnikuma 
(PIKC RVT) Krāslavas 
teritoriālās struktūrvie-
nības kartinga komanda 
veiksmīgi piedalās LMT 
Autosporta Akadēmijas 
ProKart kartingu Kausa 
sacensībās.

Šī gada sākumā LMT 
Autosporta Akadēmija izsludināja projektu kon-
kursu, kura mērķi ir veicināt un iedvesmot skolu 
audzēkņus motivēti aizpildīt brīvo laiku, izglītojot 
sevi tehniskajā jaunradē; pievērsties autosportam, 
sekmējot sava talanta attīstību; radīt un uzturēt ko-
mandas garu; celt vispārējo sekmju līmeni. Turklāt 
- skolās veicināt jauniešu un pasniedzēju sadarbību 
un savstarpējo sapratni; veselīgu konkurenci starp 
līdzīgām skolām; sadarbību ar reģionu pašvaldī-
bām; materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu un 
infrastruktūras attīstību skolās un reģionā, kā arī 
veicināt autosporta atpazīstamību 
Latvijā, ar pozitīvu kartingu projek-
ta publicitāti piesaistīt autosportam 
plašāku sabiedrības interesi.

Pateicoties veiksmīgai dalī-
bai LMT Autosporta Akadēmijas 
projektu konkursā, PIKC RVT sa-
ņēma TK-Senior klases kartingu, 
kuru nodeva Krāslavas teritoriālās 
struktūrvienības komandai. 

PIKC RVT Krāslavas terito-
riālās struktūrvienības vadītājs 
Aivars Andžāns: “Es uzskatu, ka 
mūsu jauniešiem piedalīties šajā 
projektā - tā ir unikāla pieredze un 
komunikācijas iespējas ar visas 

Latvijas jauniešiem. Šeit var 
veidoties draudzības saites, 
kas, iespējams, saglabā-
sies visa mūža garumā.” 

20. maijā SK333 trasē 
Ropažos PIKC RVT Krāsla-
vas komanda izcīnīja god-
pilno 3. vietu!

Vēl priekšā ProKart 
sacensības Madonā, Kan-
davā un Smiltenē. Novēlam 
mūsu komandai veiksmīgus 

startus!
PIKC RVT Krāslavas komanda:
komandas vadītājs - Jānis Kuklis, 
braucējs - Sandris Lavniks, 
atbildīgais par mārketingu – Aleksandrs Adrians 

Kovaļovs,
atbildīgais par loģistiku – Edvīns Luhmanovs,
mehāniķis – Oļģerts Dubra. 

Aleksandrs A. KOVAĻOVS, 
foto Jūlija JAKUŠENKOVA

I “Tu esi mūsu lepnums”

Krāslavas pamatskolas noslēguma pasākumā KN zālē olimpiāžu, 
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana, kā arī Draudzīgā aicināju-
ma aktīvāko dalībnieku godināšana notika lielas koncertprogrammas 
fonā. Savus skatuviskos sasniegumus demonstrēja jaunie koristi, 
mūziķi, dejotāji, kā arī skolas teātra “Avotiņš” dalībnieki. Ilgi skanēja 
aplausi ansambļiem “Podziņas”, “Notiņas”, “Ritenītis”. Kopā ar saviem 
talantīgajiem audzēkņiem apsveikumus saņēma arī skolotāji.

Dižkoncerts beidzās ar skolas himnas izpildījumu.
 

Aleksejs GONČAROVS

Latgales ziņas Dēstu un pirmo gurķu laiks

Krāslavas tirgi apbur ar pavasara 
ziedu pārpilnību. Liels pieprasījums 
šobrīd ir pēc dārzeņu dēstiem un pir-
majiem gurķiem. Ne tikai pēc Krāsla-
vas, bet arī pēc Aulejas gurķīšiem.

Lai jums labvēlīgi laikapstākļi, 
dārzkopji un puķkopji, bet pircējiem 
- izdevīgi pirkumi!

Aleksejs GONČAROVS 

•	 Balvu Centrālā biblio-
tēka šogad atzīmēs 
darbības septiņdes-
mit gadus, un viena 
no jubileja gada ak-
tivitātēm ir lasīšana 
ārā – pilsētas skvērā. 
Nupat izveidota āra 
bibliotēka jeb radošais 
bibliotēkas kvartāls, 
kur izvietoti vairāki 
netradicionāli grāma-
tu plaukti un zviļņi. 
Ideja par bibliotēku 
āra apstākļos aizgūta 
no ārzemju pieredzes 
pirms diviem gadiem 
un ir pirmā šāda veida 
iniciatīva Latgalē.

•	 No š. g. 26. maija līdz 
11. jūnijam firma “Sola-
ris Bus & Coach S.A.” 
uz laiku piedāvā Dau-
gavpils iedzīvotājiem 
iepazīties un novērtēt 
jaunu pilnībā elektri-
ficētu Solaris Urbino 
12 autobusu. Jaunais 
autobuss kursēs Dau-
gavpils pilsētas auto-
busu maršrutu tīklā.
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Aglonas novadā
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

“Latvijas ekspresis simtgadei” ir daudz vērienīgāks projekts, 
vienas dienas vietā tas ceļos trīs dienas, sniedzot kopumā 12 
unikālus bezmaksas koncertus dažādu Latvijas dzelzceļa staciju 
laukumos.”

Akcents tieši uz dzelzceļu, protams, nav nejaušs. Otrs no 
projekta galvenajiem organizētājiem, diriģents Ints Teterovskis to 
uzskata par ļoti svarīgu simbolu gan Dziesmu svētku, gan vispār 
Latvijas attīstības kontekstā.

“Dzelzceļš agrāk bija 
tas, pa kuru Dziesmu svētku 
dalībnieki brauca uz Rīgu, jo 
citas satiksmes infrastruktū-
ras jau tikpat kā nebija. Tur-
klāt labākie kori tolaik nāca 
tieši no reģioniem, un tieši 
ar vilcienu viņi nokļuva Rīgā. 
Tā doma man ir tāda, ka ta-
gad vajag tieši otrādi – no 
Rīgas braukt uz reģioniem 
un dalīties ar cilvēkiem visā 
Latvijā,” stāsta Teterovskis.

Pēc kopkora dziesmas 

visus koncerta dalībniekus sveica Indras pagasta pār-
valdes vadītāja Ērika Gabrusāne. Katram viesu kolektī-
vam tika dāvāta “ceļa maize” un “ceļa siers”.

Tālāk vilciens devās uz Daugavpili, pa ceļam, uz 
īsu brīdi, stacijas darbiniekiem par lielu pārsteigumu un 
prieku, piestājot stacijā Skaista un pieturot Krāslavā, lai 
pasažieri ieturētu pusdienu maltīti.

No Indras līdz Krāslavai ar “Latvijas simtgades 
ekspresi” bija iespēja braukt folkloras kopai “Mozī Izvol-
tīši” un arī es neatteicos no šī īpašā piedāvājuma.

Mazajiem izvaltiešiem tas bija sajūsmas pilns pie-
dzīvojums, jo izrādījās, ka tikai viens no kolektīva bēr-

niem iepriekš bija 
braucis ar vilcienu, 
pārējie to piedzīvoja 
pirmo reizi. Laipnās 
vilciena pavadones 
organizēja bērniem 
nelielu ekskursiju pa 
vilciena sastāvu. 

Protams, bērni 

vēlējās doties līdzi un pieda-
līties visos paredzētajos kon-
certos. Ints Teterovskis izteica 
cerību, ka nākamajā projektā 
šāda iespēja varētu tikt reali-
zēta.

Ieskatoties ekspreša va-
gonos, secināju, ka ne ar kādu 
īpašu komfortu tie neizceļas 
– vienkārši “plackarta” vagoni, 
kuros aizņemta katra pasažie-

ra vieta.
Jautāju Andrejam Filipovam – Kā izdevās 

pierunāt dalībniekus doties šādā braucienā?
Pierunāt nevajadzēja. Uzrunāto kolektīvu dalīb-

nieki bija ļoti atsaucīgi un pretīmnākoši. Viņi zina, 
ko tas nozīmē, jo jau ir piedalījušies līdzīgos projek-
tos. Dalībniekiem ir interesanti – tas ir ceļojums pa 
Latviju. Arī novadu iedzīvotājiem tie ir svētki. Mēs 
braucam pa tādu maršrutu, kur daudzviet pasažieru 
vilciens vairs nebrauc.

Paldies, ka atvedāt mums kolektīvus, kurus 
mēs tik bieži, cik vēlētos, nevaram redzēt. Kon-
certs Indrā bija lielisks piedzīvojums un bauda 
kultūras cienītājiem.

Ne vienmēr novadu kolektīviem un skatītājiem 
jābrauc uz galvaspilsētu. “Rīgai” ir jābrauc uz no-
vadiem. Novadu iedzīvotāji arī ir pelnījuši sajust 
Dziesmu un deju svētku “garšu”, kas jau tuvojas. 
Daudzi kolektīvi novados cītīgi gatavojas braukt 
uz Rīgu, lai piedalītos lielajos svētkos, bet šodien 
“Rīga” atbrauca pie jums. 

Pateicamies par lielisko projekta ideju un 
tās veiksmīgu realizēšanu!

No Daugavpils vilciens tālāk devās uz Krustpils 
staciju, tad Daugavas staciju, Vecumniekiem, Do-
beli, Liepāju, Tukumu, Rīgu, Inčukalnu, Siguldu un 
visbeidzot Valgu.

Iveta LEIKUMA

Uzaicini uz savām mājām citas pasaules daļiņu!
Beidzies vēl viens 

mācību gads. Kādam tas 
ir liels prieks, jo priekšā 
brīvlaiks, bet skolēniem, 
kuri atbraukuši uz Latvi-
ju no citām valstīm prog-
rammas AFS ietvaros, 
gada beigas nozīmē at-
vadas no otrās ģimenes, 
kura kļuvusi gandrīz par 
savējo, atvadas no jaun- 
iegūtajiem draugiem, no 
pilsētām, kurās tagad zi-
nāma katra ieliņa, no ci-
tas aizraujošas, interesantas dzīves. Viņi 
atgriezīsies dzimtenē, bet Latvija un otrā 
ģimene vienmēr paliks viņu sirdīs.

Jau vairākus gadus komunicēju ar 
šiem skolēniem, katru mācību gadu man 
rodas daži jauni paziņas un labi draugi 
citās valstīs – visus tagad jau nevarētu 
uzskaitīt. Un vēlāk, pēc gadiem, viņi at-

brauc ciemos, vienkār-
ši tāpēc, ka skumst, jo 
šeit ir palikusi viņu dvē-
seles daļiņa. Šī mācību 
gada laikā mani apcie-
moja vairākas itālietes, 
beļģiete, dzīvoja brazī-
liete, bet burtiski šajās 
dienās atbrauca atva-
dīties meitene no Tai-
zemes, kura šo mācību 
gadu pavadīja Neretas 
pilsētiņā. Ar asarām 
acīs teica, ka negribas 

braukt projām, šeit ir tik labi, ļoti labsirdīgi 
un atsaucīgi cilvēki, lielisks klimats, bet 
pats interesantākais – sniegs, kuru viņa 
redzēja pirmo reizi dzīvē. Viņa nespēj iz-
skaidrot vecākiem, kas tā ir par dabas pa-
rādību. Meitene stāsta: “Tas ir tā, it kā uz 
zemes būtu izbērts ļoti daudz cukura, tikai 
tas nav salds un ir ļoti auksts”.

Taču jau augustā Latvijā ieradīsies 
jauni skolēni no dažādām valstīm, pusei 
no viņiem vēl nav atrastas ģimenes, kur 
viņi pavadīs neaizmirstamu savas dzīves 
laiku. Daudzi sapņo iemācīties ne vien 
latviešu valodu, bet arī apgūt krievu valo-
du, kas visvienkāršāk ir Latgalē. Krāslavā 
nākamo mācību gadu pavadīs Liliāna no 
Itālijas, kura piedzima un septiņus savas 
dzīves gadus nodzīvoja Brazīlijā, bet Dag-
das novada Svariņos savu otro ģimeni 
satiks rumāniete Amēlija, kura pašlaik arī 
dzīvo Itālijā. Rēzeknē apmetīsies vēl divi 
itāļi. Varbūt arī Tevi, lasītāj, interesē šī lie-
liskā iespēja – iepazīties ar jaunu kultūru, 
neizejot no mājas, un palīdzēt ārzemju 
skolēnam uzzināt, kas ir Latvija, konkrē-
ti, Latgale, iegūt tuvu cilvēku uz visu dzīvi 
citā valstī?

Atver sava nama durvis citai kultūrai! 
Palīdzi skolēniem no citām valstīm piepil-
dīt savu sapni!

ATTĒLOS: Amēlija un Liliāna. 
Natālija Zdanovska

Jauniešu iniciatīvu projektu 
konkursa rezultāti

Novadā jau otro reizi tika rīkots jau-
niešu iniciatīvu konkurss, kuru ap-
rīlī  izsludināja Aglonas novada 
dome. Konkursā tika aicinātas pie-
dalīties Aglonas novada pagastos 
darbojošās jauniešu nevalstiskās 
organizācijas, skolēnu pašpārvaldes 
un jauniešu neformālās interešu gru-
pas. Viena projekta pieprasītā summa 
nedrīkst būt lielāka kā 300 EUR. Ko-
pējais budžets jaunatnes iniciatīvu 
projektu īstenošanai 2017. gadā ir 
1200.00 EUR.  Projekti tiks īstenoti lai-
ka posmā no 2017. gada 23. maija līdz 
20. novembrim.

Pērn konkursam tika iesniegti tikai trīs 
projekti, šogad konkursantu skaits ir pieau-
dzis - deviņi.

1. Jauniešu neformālā grupa “Draugi” – 
projekts “Novada jaunieši – sociālai attīstībai”

2. Evita Beāte Valaine – projekts 
“Koncerttērpu uzšūšana Aglonas KC jau-
niešu popgrupai”

3. Jauniešu biedrība “Ideju strops” – 
projekts “Nāc un uzdrošinies!”

4. Jauniešu neformālā grupa “Akva-
relis”  – projekts “Kultūras aktivitātēm –jā”

5. Jauniešu neformālā grupa “Koklē-
tāji” – projekts “Koncerts “Kokle lai skan”

6. Biedrība “Mēs Grāveriem” – pro-
jekts “Būsim aktīvi”

7. Aglonas vidusskolas pašpārvalde – 
projekts “Jauniešu līdzatbildība un līdzdalība”

8. Priežmalas pamatskolas mazpulks 
– projekts “Priežmalas labirints”

9. Jauniešu neformālā grupa “Priež-
malas futbolisti” – projekts “Trāpi vārtos”

Iesniegtie projekti tika izskatīti un iz-
vērtēti saskaņā ar konkursa nolikumu. 
Pašvaldības finansējumu projektu ideju 
īstenošanai varēja saņemt tikai 4 preten-
denti, tāpēc žūrijas komisija centās objek-
tīvi izvērtēt katru ideju. Konkursa rezul-
tātu paziņošanas pasākumā tika sniegti 
skaidrojumi katram konkursa dalībniekam 
par vērtējumu. Rezultātā Aglonas novada 
pašvaldības atbalstu guva:
•	 Jauniešu neformālā grupa “Draugi”- pro-

jekts “Novada jaunieši – sociālai attīs-
tībai” ar 19,5 punktiem,

•	 Priežmalas pamatskolas mazpulks- pro-
jekts “Priežmalas labirints” ar 19,5 
punktiem,

•	 Aglonas vidusskolas pašpārvalde – pro-
jekts “Jauniešu līdzatbildība un līdz-
dalība” ar 19,3 punktiem,

•	 Jauniešu neformālā grupa “Priežmalas 
futbolisti” – projekts “Trāpi vārtos” ar 
19 punktiem.

Pašvaldības Jaunatnes lietu speciā-
liste Māra Ušacka apsveica uzvarētājus un 
mudināja jauniešus ņemt vērā šo pieredzi, 
piedaloties turpmākajos konkursos, lai īs-
tenotu savas idejas.

Avots: aglona.lv

“Latvijas ekspresis simtgadei” Indrā 
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Atzinība Krāslavas novada skolēniem un skolotājiem
22. maijā svinīgā pasākumā Krāslavas Kultūras 
namā novada vispārizglītojošo skolu, profesionā-
lās ievirzes un interešu izglītības sekmīgākie au-
dzēkņi un viņu skolotāji saņēma naudas balvas par 
šī mācību gada ietvaros gūtajiem panākumiem Lat-
gales reģiona un valsts līmeņa olimpiādēs, skatēs 
un konkursos. 

“Krāslavas novada domē šī ir ļoti skaista un laba 
tradīcija” pasākuma ievadā sacīja Krāslavas novada 
domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Mi-
glāne. “Šogad šajā pasākumā prēmijās tiks izmaksāti 
4598 eiro. Vēl nedaudz vairāk par 1000 eiro tiks piešķirti 
un izmaksāti kalendārā gada beigās, kad būs zināmi re-
zultāti profesionālās ievirzes izglītībā sportā.” 

Krāslavas novada domes priekšsēdētāja pirmais 
vietnieks Aleksandrs Jevtušoks: “Paldies jums par to, ka 
jūs ar saviem panākumiem slavējat mūsu novadu gan 
Latgales reģiona, gan valsts, gan starptautiskajā līmenī. 
Paldies jums par to, ka jūs veltat savu laiku, gatavojoties 
olimpiādēm, konkursiem, skatēm un veiksmīgi tajās pie-
dalaties. Pateicamies arī pedagogiem, kuri nodod savas 
zināšanas jaunajai paaudzei. Paldies jums visiem par labi 
padarīto darbu!”

Balvas saņēma:
Nominācija - Valsts, reģionālās mācību priekšmetu 

olimpiādes, zinātniski pētnieciskais darbs.
Krāslavas pamatskola - Eva Marhileviča, Edvīns 

Geks, Jānis Platacis, Kristaps Paļums, Elza Vagale, Nor-
munds Andžāns, Raivis Vēvers, Armands Vagalis, Evita 
Gorenko, Jānis Vaišļa, Dominika Stivriņa, Karīna Lukjans-
ka, Jānis Vorslovs, Dairis Gasperovičs, Agate Pauliņa.

Indras pamatskola - Arina Kangizere.
Krāslavas Valsts ģimnāzija - Samanta Sozvirska, 

Ervīns Jakovelis, Astrīda Daņiļeviča, Emīls Stivriņš, Pauls 
Nartišs, Agija Bebriša, Aleksandra Andrukoviča, Armands 
Jānis Stepiņš, Rihards Plociņš, Dāvids Babrovskis, Inese 
Maslova.

Krāslavas “Varavīksnes” vidusskola – Jūlija Žuravļo-
va, Aleksejs Karols, Ernests Jančevskis, Ņikita Ņikitins, 
Māris Dorofejevs, Daniēls Pavlovičs, Igors Sorogovecs. 

Nominācija - Profesionālā ievirze 
Krāslavas mūzikas skola – Ligita Bižāne, Daniels 

Dukaļskis, Anna Kozačuka, Artemijs Kozačuks, Ernests 
Ēvers, Vita Stivriņa, Mārtiņš Vecelis, Justīne Nartiša, Aga-
te Pauliņa.

Nominācija - Interešu izglītība
Krāslavas pamatskola - Madara Ērika Daņiļeviča, 

Beatrise Dembovska, Laura Kurpenika, Artis Krikovs, 
Emīls Grišāns, Alīna Valtere, Laura Dzalbe, Līga Lipšāne.

Indras pamatskola - Jurģis Jākobsons, Elīna Kirill-
ova.

Izvaltas pamatskola – Lāsma Batarāga, Valērija 
Smiļgina, Līga Sušinska, Sanija Bogdāne.

Krāslavas “Varavīksnes” vidusskola – Vladislavs 
Dilba, Aleksis Voicehovičs, Guntis Ungurs, Jelizaveta 

Naruševiča, Vladimirs Iļja Gavrikovs, Evelīna Vivate, Ro-
nalds Murāns, Ričards Pobudins, Vadims Čiževskis.

Krāslavas Valsts ģimnāzija – Antra Umbraško, Ligi-
ja Zukule, Jānis Umbraško, Evelīna Krista Sitnika, Paula 
Peipiņa, Sintija Skerškāne, Laura Dzalbe, Jana Kitoka, 
Benita Daniela Daugerte.

Krāslavas Mūzikas skola - Faustina Podjava, Da- 
niela Bučinska.

Krāslavas bērnu un jauniešu centrs – Darja Vla- 
dimirova, Kristīne Daļecka, Jana Bargana, Alise Samsa-
noviča, Karīna Kurica, Natālija Egle, Dmitrijs Berestņevs, 
Ilmārs Murāns, Margarita Fomina, Germans Fomins, Va-
dims Plutjakovs, Elvis Pašķevičs, Vjačeslavs Plutjakovs, 
Renārs Panfilo, Oļģerts Dubra, Jānis Dmitrijevs, Lāsma 
Konošonoka, Jolanta Markeviča, Gunita Upeniece, San-
dra Gaiļeviča, Laura Mežiņa, Evelīna Saksone, Karīna 
Bobiča, Jēkabs Guba, Anastasija Skorodihina.

Nominācija - Interešu izglītība (sports) 
Krāslavas pamatskola: Dita Plotiņa, Līga Volka 
Krāslavas Valsts ģimnāzija: Reinis Andžāns
Krāslavas “Varavīksnes” vidusskola: Edgars Sa-

dovskis, Alīna Ņikitina, Katrīne Tračuma, Sabīne Hološi-
na, Jolanta Konstantinoviča, Evelīna Skumbina, Renāts 
Briks, Ivars Bernats, Aigars Ļaksa, Andris Spalvis.

Nominācija - Skolotāji 
Krāslavas pamatskola – Anita Teiviša, Ināra Grāve, 

Inta Japiņa, Jeļena Japiņa, Irēna Kriviņa, Ligija Lida 
Mačuļska, Ligita Pelnika, Natālija Raudive, Larisa Ruk-

mane, Valentīna Geka, Lolita Dzalbe, Silva Skride, 
Inta Beikule.

Indras pamatskola - Vija Sjadro, Ērika Ur-
banoviča. 

Izvaltas pamatskola - Silvija Stivriņa.
Krāslavas Valsts ģimnāzija – Daina 

Andžāne, Daiga Kušnire, Anna Juškeviča, Līvija 
Malahovska, Viktorija Nalivaiko, Ludmila Artemen-
kova, Dmitrijs Duškins, Inga Skerškāne, Ingrīda 
Grišāne, Liene Andžāne, Harijs Misjuns.

Krāslavas “Varavīksnes” vidusskola - 
Valentīna Purpiša, Ludmila Marinenko, Natālija 
Kirkiļeviča, Irīna Gončarova, Rita Andrejeva, An-
drejs Jakubovskis, Galina Mikulāne, Nadežda 
Grebjolkina, Lilija Jasinska, Ludmila Konopļa, In-
grīda Bernate, Ivans Lukša, Jevgēnija Sergejenko.

Krāslavas mūzikas skola – Olga Grecka, 
Jānis Greckis, Anatolijs Livča, Inga Laura, Maija 
Steļmačenoka, Alla Kuzmiča.

Krāslavas bērnu un jauniešu centrs – 
Žanna Garbrēdere, Guntars Jeminejs, Harolds 
Kavinskis, Aina Guba, Larisa Kizjalo.

Iveta LEIKUMA

LAD sāk izmaksāt valsts ārkārtas 
pielāgošanas atbalstu piena ražotājiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) 24. maijā sāka iz-
maksāt valsts ārkārtas pielāgošanas atbalstu piena 
ražotājiem kopumā 7 miljonu eiro apmērā. Lauk-
saimnieki maksājumus saņems tuvāko dienu laikā.

Piena ražotājiem atbalsta likme ir 16,14 eiro par ton-
nu piena. Piena ražotājiem, kuri ir atzīto kooperatīvu bied-
ri, kuri pārstrādā pienu un ražo piena produktus vai kuriem 
pieder >50% pamatkapitāla daļu sabiedrībā, kas ražo pie-
na produktus, atbalsta likme ir lielāka - likme 17,75 eiro 
par tonnu piena.

Lai saņemtu atbalstu, klientiem atbalsta pieteikumi 
nav jāiesniedz. LAD atbalstu aprēķina un izmaksā, pa-
matojoties uz Lauksaimniecības datu centra rīcībā esošo 
informāciju par piena ražotāju atbilstību nosacījumiem.

Valsts ārkārtas pielāgošanas atbalstu piešķir piena 
ražotājam, kuram uz 2017. gada 1. februāri ganāmpulkā 
bija reģistrētas slaucamas govis un kurš noteiktā laikpos-
mā īstenoja vismaz vienu no šīm aktivitātēm:

Ražošanas nepalielināšanu vai samazināšanu;
Kvalitātes shēmu vai projektu īstenošanu, kuru mēr-

ķis ir veicināt kvalitāti un pievienoto vērtību;
Sadarbības (kooperācijas) projektu īstenošanu;
Videi vai klimatam draudzīgu ražošanas metožu pie-

mērošanu;
Maza mēroga lauksaimniecību.
Atbalsttiesīgajiem piena ražotājiem atbalstu piešķir 

par laikā no 2016. gada marta līdz augustam pirmajam 
pircējam piegādāto piena daudzumu, kas nav mazāks par 
500 kg.

www.lad.gov.lv

Augu attīstība un kaitīgie organismi
Latgales reģionā sausais laiks, 

vēsās dienas un aukstās naktis maija 
pirmajā un otrajā dekādē ievērojami 
ietekmēja kultūraugu un kaitīgo orga-
nismu attīstību un izplatību. Daudz-
viet sējumos nepieciešama savlaicī-
ga augu aizsardzība pret slimībām un 
kaitēkļiem, jāturpina augu piebaroša-
na un nezāļu ierobežošana.

Ziemāji stiebro. Ziemāju labī-
bu laukos darbojas tripši, atsevišķās 
vietās uz augu lapām barojas labību 
lapgrauži. Maijā ziemāju labību sē-
jumos rudzu tripši jau sāka dēt olas 
lapu makstīs, tie vairāk invadēja ru-
dzus. Tripšu vairāk ir lauka malās un 
laukos, kurus piesārņojušas lauka 
kumelītes jeb suņkumeles. Ziemas 
kviešu sējumos augu lapas sāk infi-
cēt dzeltenplankumainība un lapu pe-
lēkplankumainība, dažviet iespējama 
dzeltenās rūsas attīstība. Galvenie 
augu aizsardzības pasākumi jāveic 
pēc karoglapas parādīšanās, jo svarī-
gi no slinībām pasargāt trīs augšējās 
lapas un vārpu.

Vasarāju graudaugu sējumiem 
dažviet kaitē melnā stiebrmuša, la-
bību lapgrauži, vēlu sētajos sējumos 
augu lapas bojās labību spradži. Ja 
pieturēsies vēss un mitrs laiks iespē-
jama sakņu puvju izplatība.

Āboliņa sēklu ražu ik gadu sa-
mazina āboliņa ziedu smecernieks. 
Tas pašreiz barojas uz āboliņa lapām. 
Smecernieku ierobežošana ir nepie-
ciešama, ja kaitēkļu skaits pārsniedz 
kritisko kaitīguma slieksni – 50 vaboles 
uz 100 entomoloģiskā tīkliņa vēzie-
niem. Insekticīdu ieteicams lietot pirms 
smecernieku olu dēšanas, tas ir 15-20 
dienas pirms āboliņa ziedēšanas.

Krustzieži. Ziemas rapsim zie-
dēšanas sākuma stadija. Ziemas rap-
šu sējumiem ļoti postošs ir krustziežu 

spīdulis, apskatītajos laukos vidēji uz 
viena auga ir konstatētas 1-9 vaboles 
un invadēti no 5-25% augu. Insekticī-
du lietošana ir nepieciešama, ja rapšu 
ziedpumpuru attīstības sākumā vidēji 
uz auga ir 1-3 spīduļi, bet ziedēšanas 
pašā sākumā vidēji laukā 3-5 spīduļi 
uz auga. Atsevišķos laukos augus 
bojā krustziežu stublāju smecernieki- 
vaboles grauž augus pie sakņu kakla, 
augu stublājus un lapu kātus. Kāpuri 
izgrauž ejas stublāju un lapu kātu iek-
šienē. Ja pieturēsies silts, sauss laiks 
vēlu sētos kāpostu, redīsu, rutku sē-
jumus turpinās apdraudēt krustziežu 
spradži. Vasaras rapsim spradžu bo-
jājumi parasti ir niecīgi, jo pārsvarā sēj 
ar insekticīdu kodinātu sēklu. Kāpostu 
stādījumos lielāka vērība jāpiegriež 
kāpostu mušas kāpuru izplatībai. 
Agrajos stādījumos jau sāk baroties 
kāpostu mušas kāpuri, tie bojā augu 
saknes un tad augi nīkuļo un lielas in-
vāzijas gadījumos aiziet bojā.

Ābelēm ziedēšanas stadija. 
Ābeles ir viena no tām kultūrām, kur 
kaitēkļu daudzums ir ievērojams. 
Ābeļu ziedu smecernieks turpina bo-
jāt ziedpumpurus. Jūnijā, kad saul-
rietā gaisa temperatūra dārzā ir + 
17…+180C ābolu tinējs sāk dēt olas. 
Bioloģiskās saimniecībās 2-3 dienas 
pēc tam, kad tinējs ir uzsācis olu 
dēšanu jāizlaiž trihogrammas kuras 
parazitēs tinēja olas. Ābeļu kraupja 
sporas atsevišķās vietās daļēji noga-
tavojušās un uznākot lietum nogata-
vojušās sporas sāks lidot. Vietās, kur 
agro šķirņu ābeles būs noziedējušas, 
īstais laiks būs pienācis atkārtotajam 
smidzinājumam pret ābeļu un bum-
bieru kraupi, augļu puvēm un ja dārzā 
savairojušies kaitēkļi ieteicams pie-
vienot insekticīdu to ierobežošanai.

 Bumbieres zied, atseviš-

ķās vietās bumbieru – kadiķu rūsas 
sporas inficē bumbierus.

Plūmēm ziedēšanas stadija. 
Plūmju dārzos pieturoties sitam lai-
kam sāks lidot plūmju tinēja tauriņi, 
pēdējos gados tinēja kāpuri sabojā 
lielu daļu plūmju ogu. Kaitēklis grūti 
apkarojams, jo tā lidošanas un olu 
dēšanas laiks ir ilgstošs – izstiepts. 
Var izmantot trihogrammas, tās izlaiž 
tinēja olu dēšanas laikā un atkārto-
ti izlaiž pēc 7-10 dienām vai kāpuru 
šķilšanās sākumā kokus nosmidzi-
nāt ar atbilstošu augu aizsardzības 
līdzekli. No ziemošanas vietām izlido 
maijvaboles, tās bojā plūmju un citu 
koku lapas.

Ķirši ziedēšanas beigu stadijā. 
Ķiršus pret ķiršu lapbiri, ķiršu kraupi, 
kauleņkoku pelēko puvi un citām sē-
nīšu ierosinātām slimībām ieteicams 
nosmidzināt ar atbilstošu fungicīdu. 
Atsevišķās vietās pumpurus bojā 
ķiršu pumpuru tīklkodes kāpuri. Siltā 
laikā ķiršu mušas jaunajās ķiršu ogās 
sadēs olas un ogās attīstīsies kāpuri. 
Izkarot ķiršu koku zaros dzeltenos lī-
mes vairogus var noteikt ķiršu mušas 
lidošanas sākumu un maksimumu. 
Ierobežošana jāveic ja nedēļas lai-
kā uztvertas trīs mušas. Ķiršu dārzu 
tuvumā augošās ievas, sausserži un 
savvaļas ķirši veicina ķiršu mušas sa-
vairošanos.

Jāņogu stiklspārņa kāpuri tur-
pina bojāt ogulāju zarus, zarus kas 
ir sākuši kalst jāizgriež līdz ar zemi 
– neatstājot celmu, nogrieztos zarus 
jāiznīcina. Jāņogulāju lapas bojā sar-
kano pangu laputis.

Zemenes zied, atsevišķās vie-
tās ziedi ir cietuši no sala, bet ir arī 
stādījumi, kuros ziedus ir sabojājis 
aveņu-zemeņu ziedu smecernieks.

Agronome Anita Trūpa
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Lāču nostūra saimniece

Ar Zaigu iepazināmies pirms astoņ-
padsmit gadiem. Un tagad dažreiz 
tiekamies Krāslavas gadatirgos, kur 
viņa piedāvā pircējiem dekoratīvos un 
augļu koku stādus. Noteikti pārmijam 
kādu vārdu un 
atceramies mūsu 
pirmo tikšanos.

Par to, ka Lat-
galē dzīvo sieviete 
– medniece, dzir-
dēju jau sen, taču 
ar tikšanos nes-
teidzos, jo zināju, 
ka Zaigai nepatīk 
mūsu brālis – žur-
nālists. Taču, kā 
tautā saka, mēģi-
nāts nav zaudēts, 
un vienreiz es uz-
drošinājos nostā-
ties Viļānu mež-
niecības mežsarga 
acu priekšā. Zaiga 
Graudiņa tikko bija 
atgriezusies no 
meža un, nelaipni 
nopētījusi sveši-
nieku, sacīja: “Saruna mums neizdosies, 
esmu daudz cietusi no avīžniekiem. Tā 
par mani uzrakstīja, ka nosolījos vairs ne-
kad. Atvainojiet, esmu ļoti aizņemta…”

No bezizejas stāvokļa mani izglāba 
kaķis, uzlēkdams uz mežsarga darba gal-
da.

- Ko nu, Frīdrih, bija skumji bez ma-
nis? Lūk, esmu jau atgriezusies, maigi 
teica mājīgā kabineta saimniece, glaudī-
dama murrājošo radījumu.

Pats nepamanīju, kā fotokamera jau 
atradās manās rokās, bet Zaiga, kā par 
brīnumu, sāka nedaudz pozēt. Izmanto-
dams mirkli, izliku savu galveno kārti.
- Starp citu, mēs esam kolēģi, es 
esmu diplomēts mežkopis. Jaunī-
bā medīju biezajos Pievolgas me-
žos. Sapņoju dabūt medni un galu 
galā to nomedīju. Kopš tās dienas, 
kad piebeidzu ievainoto skaistuli, 

nosolījos visam mū-
žam – viss, ar medī-
bām cauri. Tagad uz 
mežu dodos tikai ar 
fotobisi.

Manas stingrās pa-
ziņas seja pēkšņi pārvēr-
tās – skaistajā sejā iegūla 
smaids, kuru nomainīja 
izbrīns.
- Vai jums kā sievietei 
nav žēl nogalināt zvē-
ru vai putnu? – kaut-
rīgi mēģināju turpināt 
dialogu.

- Es pati visu dzīvi 
meklēju attaisnojumu savai kaislei. Mīlu 
dzīvniekus, bez suņiem vienkārši dzīvot 
nespēju, fazānus turu dvēseles priekam. 
Medības – tas ir azarts vērtīgas trofejas 

iegūšanai. Nekad ne-
cēlu un arī nepacelšu 
ieroci pret stirnu mā-
tīti, bet uz buku savai 
kolekcijai ragu dēļ 
mērķēju bez domā-
šanas. Neslēpšu, ir 
sāpīgi nogalināt ievai-
noto, bet tad domāju 
par to, kā ātrāk izbeigt 
šī dzīvnieka vai putna 
mocības.

Zaiga Graudiņa 
– mežsargs trešajā 
paaudzē. Viņas vec-
tēvs, Jānis Ruževics, 
četrdesmit četrus ga-
dus nostrādāja meža 
aizsardzības jomā, arī 
tēvam gandrīz tāds 
pats darba stāžs. No 
bērnības Artūrs Ružē-
vics ņēma meitiņu uz 
mežu, rādīja, stāstīja. 

Vēl pirmsskolas vecumā Zaiga nenobi-
jās izšaut no mednieku 
bises. Un, augdama 
mežā, nepazina bai-
les. Vienreiz pa ceļam 
no viensētas uz skolu 
meitene ieraudzīja lūsi. 
Nenobijās, bet gan no-
priecājās.

Viļānu vidusskolā 
Graudiņas matemā-
tiskās spējas neraisīja 
šaubas. Skolotāji pare-
ģoja mācības universitātē, bet viņa deva 
priekšroku Jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmijas Mežsaimniecības fakultātei. 
Rušonas mežniecībā mednieki uzaicināja 
savā kolektīvā, Zaiga bez pūlēm nokār-
toja eksāmenus, lieliski šāva mērķī. Pir-
mā trofeja – klaiņojošs suns palazdītēs, 
un no tā laika Zaiga cīnās arī ar vārnām, 

kuras nodara kaitējumu mazajiem meža 
iemītniekiem. Viņas medību kontā ir aļņi, 
mežacūkas, buki. Bija gadījums, kad ie-
vainoja vilku, bet to līdz galam nobeidza 
viņas kolēģi – mednieki. Taču zaķus viņa 
nešauj apzināti.
- Kāpēc? Tās taču azarta medības.

- Pelēcim bailulim jau bez cilvēka 
gana daudz ienaidnieku: lapsas, jenoti, 
klaiņojošie suņi un kaķi, 
vanagi, vārnas… Vilkam, 
laikam gan, nepanākt 
zaķi, bet, lūk, stārķis – 
zaķīšu niknākais ienaid-
nieks. Neapskaužama 
ir zaķa dzīve, kā lai viņu 
nepažēlo?!
- Meža un purva me-
dījuma putni neinte-
resē?

- Pīļu medības cienu, 
bet teteri dabūju tikai vie-
nu, ar to arī samierinājos. 
Zinu labas teteru vietas, 
taču pavasara austošos 
rītus mežā sagaidu ne jau 
trofeju dēļ, bet lai palūko-
tos skaisto putnu mīlas 
spēlēs. Iemācījos atdari-
nāt meža gaiļu dziesmu 
skaņas, mēģināju pat ierakstīt laulības 
simfonijas skaņas. Mūsu mežos ligzdo arī 
medņi, taču neviens sevi cienošs med-
nieks nepacels ieroci pret šo relikta putnu.
- Vai nav nācies izjust bailes?

- Zem zaļajiem vainagiem jūtos kā 
mājās. Ja tikai nebūtu lāča, kurš klīst 
mūsu mežos… Viņa pēdas ir redzamas 
pastāvīgi, vienreiz pati dzirdēju viņa rū-
cienus. Vai bija bail? Drīzāk nepatīkami. 
Pirms pieciem sešiem gadiem mans tēvs 
satikās ar ķepaini – lācis ar mellenēm 
mielojās. Mans tētis tā bēga uz mājām, 
ka pēc tam uz pāris mēnešiem aizmirsa 
par slimajām kājām un muguru.

- Vai labprātāk medī-
jat vienatnē?

- Neuzminējāt gan, 
dodu priekšroku kolek-
tīvajām medībām. Man 
svarīgi ir vairāk redzēt, 
nevis nogalināt. Nepa-
tīk stāvēt numurā, labāk 
eju dzīt zvēru. Kājas ne-
žēloju, toties cik daudz 
iespaidu vienā dienā. 
Vienmēr uzmanīgi ap-

skatu apstādījumus. Redzu, kur meža 
stādi iedzīvojušies, tad dvēsele priecājas. 
Svaigs celms nepareizā vietā – ir jāno-
skaidro, kas veicis patvaļīgu cirti. Mežam 
vienmēr ir vajadzīga stingra saimnieka 
acs! Patīk kolektīvās medības arī tāpēc, 
ka šajās ilgi gaidītajās dienās mani pa-
dotie pārvēršas. Brīnišķīga atpūta pēc 

smagas darba nedēļas! Katra tāda diena 
mežā – neaizmirstami svētki un labs si-
žets rakstam!
- Ar ko sākās jūsu meža muzejs?

- Vienreiz kāds mednieks uzdāvinā-
ja man caunu. Palūdzu vietējo lietpratēju 
Valdi Šarovu uztaisīt izbāzeni. Izdevās! 
Drīzumā caunai pievienojās lapsa ar je-
notu, pēc tam parādījās arī putni. Pašlaik 

mūsu meža muzejā ir ap 
simts eksponātiem. Tai 
skaitā arī mājas āzis ar 
neparastiem ragiem. Lūk, 
arī jūs pievērsāt tam uz-
manību.
- Vai meža parks ap-
kārt mežniecības ēkai 
bija jau agrāk?

- Mēs to radījām visi 
kolektīvi. Sanāksmju die-
nās divas trīs stundas 
veltījām labiekārtošanai, 
arī dendrāriju kopā veido-
jām. Mūsu zaļajā kolekci-
jā ir apmēram viena ce-
turtā tūkstošdaļa dažādu 
sugu! Piedalāmies repub-
likas mēroga konkursos.
- Vai bieži dodaties 
medībās?

- Diemžēl retāk nekā gribētos. Četri 
bērni, pietiekami liela slodze…

* * *
Aizritēja gadi, un tagad uzņēmējai 

Zaigai Graudiņai viss ir labi. Bet savu ne-
sievišķīgo aizraušanos viņa nepamet.

Aleksejs GONČAROVS

Avīzes jubilejā: cilvēki un likteņi

Pirmā dāvana jubilejā
Vladimiram Rukmanam šo-

gad dubultā jubileja: rudenī ap-
ritēs 60 gadi, arī makšķernieka 
stāžs – tieši pusgadsimta. Un 
pirmo dāvanu kaislīgais kalniešu 
makšķernieks saņēma no Dau-
gavas, kuras krastos viņš piedzi-
ma un uzauga.

Rāmā maija vakarā pēc dar-
ba dienas (Vladimirs strādā par 
pagasta autobusa šoferi) viņš ar 
spiningu devās uz upi. Strauji krī-
tošais ūdens līmenis iezīmēja no 
bērnības zināmo atvaru, un šajā 
vietā viņš izrādījās pirmais. No-
tika brīnums – ar silikona ēsmas 
palīdzību Vladimirs ātri noķēra 
trīs līdakas, bet pēc tam tālākam 
metienam paņēma smago pašiz-
gatavoto metāla vizuli… Sākumā 
nodomāja – aizķērās, bet, sajutis 
stipru rāvienu, saprata – lielais 
loms it kā iegūlās dibenā. Pēc 
kādām piecām minūtēm lielo 
monstru izdevās izkustināt, pir-
mais iespaids – aizķēris bebru. 
Daugavā tā bieži gadās. Mak-
šķeraukla šķērsgriezumā 0,4 mm 

diktēja lēnu vilkšanas tempu, ļoti 
palīdzēja pieredze un bez iner-
ces spoles noregulētā bremze. 
Apmēram divdesmit minūtes ilga 
saķeršanās, kamēr pie krasta pa-
rādījās upes krokodila milzīgais 
ģīmis. Saķēris līdaku aiz acīm, 
laimīgais makšķernieks ne bez 
piepūles izvilka to krastā.

Svēršana notika ar dažādiem 
svariem, gan skatītāji, gan līdzjutē-
ji piekrita tam, 
ka maija ek-
semplārs sver 
14 kilogramus. 
Savu personīgo 
rezultātu Vladi-
miram izdevās 
divkāršot, ar ko 
mēs viņu arī ap-
sveicam!

Cienījamie 
kolēģi – mak-
šķernieki, ja 
jums paveiksies 
pārspēt sezo-
nas rekordu, 
noteikti ziņojiet 

redakcijai. Starp citu, pirms dažām 
dienām Dridža ezerā bija noķerta 
divpadsmit kilogramus smaga lī-
daka! Sami, sapali, plauži un lieli 
asari mūs arī interesē. Gaidīsim 
jaunus ziņojumus vai nu telefoniski 
vai rakstiski.

Tikai neaizmirstiet nofoto-
grafēt!

Aleksejs GONČAROVS

Žurnāli jūnijāNāve angļu stilā 
Šogad Lielbritānijā 

un visā pasaulē pieminēs 
dienu, kad pirms 20 gadiem au-
tokatastrofā gāja bojā princese 
Diāna. Par traģēdijas patiesajiem 
cēloņiem joprojām spriež prese, 
tos mēģina atklāt neatkarīgie ek-
sperti.

Staļina zelts
PSRS diktators Josifs Sta-

ļins mantojumā atstāja ne tikai 
sarkanā terora ēnu, bet arī lielā-
kās zelta rezerves impērijas vēs-
turē, kas tika iegūtas, samaksājot 
neprātīgi augstu cenu.

Preses karaliene 
Emīliju Benjamiņu dēvēja 

par nekronēto latviešu preses ka-
ralieni. Viņa ne tikai izdeva visu 
laiku veiksmīgāko avīzi Latvijā 
Jaunākās Ziņas, bet arī ietekmē-
ja politiskos un kultūras procesus.

Sicīlijas Robins Huds
Pēc Otrā pasaules kara Si-

cīlijā radās melnais tirgus, kura 
darboņiem draudēja bargi sodi, 
un tieši šī situācija noveda pie tā, 
ka Salvatore Džuliāno kļuva teju 

par visas Itā-
lijas valdības 
biedu.

Pieklā j ī -
gais dakteris 
Nāve 

Britu ārsts 
Harolds Šip-
mens nogali-
nāja mierīgi un profesionāli. Viņš 
pārspēja agrākos rekordus upuru 
skaita ziņā, uz viņpasauli aizrai-
dot aptuveni 300 savu pacientu. 

Vēl Leģendās lasiet par 
mikronācijām, kas mēdz būt gan 
nopietnas, gan komiskas; sportis-
tiem, kas radoši krāpušies starp-
tautiskās sacensībās; Melngalvju 
nama garo un skrupulozo restau-
rācijas procesu; dīvainajām kara-
ļu iesaukām; kuģi, kas terorizēja 
citus Indijas okeānā; slavenu cil-
vēku zudušo kapavietu meklēju-
miem; vienu no briesmīgākajām 
viduslaiku kaujām, kuras iemesls 
bija spainis, kā arī citus stāstus!
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  31. maijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 15.35 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
12.00 Personība. 100 g kul-
tūras
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Raķetēni
14.35 Jaunie ārsti
16.30 Latvija man
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Puika. Filmas arheoloģija
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Pašvaldību vēlēšanu 
priekšvēlēšanu diskusija
23.20 Indijas vasaras. 
1.30 Dārgā anoreksija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā

6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Kūku kari
9.30 Sāras mūzika
9.45, 1.15 Aculiecinieks
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 Bez aizvainojuma
12.45 Sāras mūzika
13.05 Svešās mājas
13.35 Izglītība un karjera. 
14.05 Aktualitātes.
14.35 Automoto raidījums nr.2
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.20 Bez aizvainojuma
20.05 Futbols
22.15 Ar sapni mugursomā
22.45 Ekstrēmie kadri 
23.45 Bezbailīgie. Gadsimta 
izaicinājums 
0.15 Personība. 100 g kultūras
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards 2
5.35 Kristīgā programma “Ticī-

go uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes pavār-
skola
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40, 0.35 Dzīvīte
9.10, 2.05 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Sapņu ceļojums. Kanāda
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Sirds aicinājums
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi
18.55, 1.20 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.50 Degpunktā
21.10 Zebra
21.25 NCIS. Losandželosa 
22.30 Novembra cilvēks
0.55 Košākai dzīvei

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā
5.40, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
6.50, 13.15 Multfilmas
9.00 Labs puika
11.00 TV skatlogs
11.15 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
14.10 Īstie veči

15.15 Grūtnieces augstpapē-
denēs
16.20, 20.20, 3.05 Viņas melo 
labāk
16.55, 2.10 Kobra
18.00 Divarpus vīri
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Iemāci sievai stūrēt!
22.05 Tēta nedienas
0.30 Ģēnijs uzvalkā
1.25 Simpsoni

TV3+
5.15, 15.30 Māja - 2
6.00 Prakse
7.00 Multfilmas
8.00 Mf. Anželika
8.30, 1.05 Ekstrasensu cīņas
9.40, 17.35 Ērglis un cipars
10.50, 16.35 Meičas
12.00 TV shop
12.10, 18.45 Radiņi
13.50, 20.00 Sporta skolotājs
14.25 Saška
21.00 No baskājes līdz lēdijai
22.55 Mf. 27 kāzas

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta

7.05, 8.05 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.30 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.25 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
19.50 Goda lieta
22.00 Krasta apsardze
23.55 Dienas kopsavilkums
0.25 Cīkstoņi
4.20 Vasarnīcu lietas
5.15 Likme

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.40, 
17.05, 2.15 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35, 21.45, 23.05 Mūsu sētā
13.45 Vienatnē ar visiem
14.55, 4.15 Moderns sprie-
dums
16.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55, 0.40 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra
0.05 Vakara Urgants
1.40, 5.45 EuroNews

2.35 Tas nevar būt!
4.05, 5.05 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis-М
11.55 Tēvs Matvejs
14.55 Nesaderīgs pāris
17.40, 4.00 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Sliekšņi
23.30 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
2.00 Sanktpēterburgas vēstis
2.20 Divas ziemas, trīs vasaras

RenTV Baltic
5.35, 22.55 Skatīties visiem
6.00 Vadīt krievu stilā
6.20 Pēddziņi
7.15, 7.30 Labrīt!
8.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
9.00 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.35 Ģimenes dramas
11.25 Karavīri
13.30 Smieties atļauts
15.25 Dokumentāls projekts

30. maijā Ir iemesls!

Nacionālā kartupeļu diena Peru

Neskatoties uz to, ka katram 
ir atšķirīga gaume un ienākumu 
līmenis mūsu novadā ir ļoti da-
žāds, mūs visus vieno mīlestība 
pret kartupeļiem… Iespējams, 
ka šo īpašo attieksmi pret bum-
buļiem, kuri tālajā XVI gadsimtā 
atceļoja no Amerikas uz Eiropu, 
nebūtu pareizi saukt par mīles-
tību… Taču piekrītiet, ka tieši 
kartupeļi uz mūsu galda ir gan 
svētku reizēs, gan ikdienā, tie 
ir gandrīz vai goda vietā. Mums 
patīk to garša, demokrātiskais 
raksturs, dažādība, daudzfunk-
cionalitāte un vēl sātīgums un 
pieņemamā cena… Mīlam, ko 
lai saka… Taču Peru šodien tiek 
svinēti nozīmīgi valsts svētki — 
Nacionālā kartupeļu diena. Mēs 
jau paguvām aizmirst, ka kartu-
peļu dzimtene nepavisam nav 
Baltkrievija, bet gan tālā kalnu 
valsts Dienvidamerikas zieme-
ļos…

Peruānieši kartupeļus uz-
skata par savu ieguldījumu pa-
saules kultūrā, savu lepnumu un 
slavu. Šeit garšīgos bumbuļus 
nogaršoja vēl sestajā tūkstoš-
gadē pirms Kristus dzimšanas. 
Nogaršoja un iemīlēja no visas 
sirds. Šodien Peru kartupeli 
dēvē par “papa”, atzīstot tā bū-
tisko lomu tautiešu uzturā.

Kartupeļu dzimtenē vēl jop-
rojām var atrast vairākus desmi-
tus savvaļā augošu šķirņu. Pa-
visam Peru ir ap trīs tūkstošiem 
ēdamo bumbuļu šķirņu, kuras ir 
ļoti radniecīgas ar visiem pazīs-
tamo kartupeli. Jebkurā valsts 
lielveikalā var atrast vismaz des-
mit kartupeļu šķirnes, no kurām 
peruānieši gatavo zupas, otros 
ēdienus, desertus un pat mā-
jas konservus. Diemžēl visa šī 
daudzveidība Eiropā nav pie-
ejama, vairums kartupeļu šķirņu 
neieaug mūsu klimatiskajos aps-
tākļos. Bet ar tām šķirnēm, kuras 

izdevās “pieradināt” Vecās pa-
saules iedzīvotājiem, attiecības 
neveidojās viegli… 

Kad eiropieši ieraudzīja, ar 
kādu apetīti indiāņi ēd šos zemē 
augošos bumbuļus, tad uzreiz 
nosprieda, ka tās ir… sēnes! 
Nogaršojot kartupeļu ēdienus, 
un novērtējot to garšu, Eiropas 
iedzīvotāji savas domas mai-
nīja, aprakstot bumbuļus šādi: 
“Zemesrieksts, kurš pēc vārīša-
nas kļūst mīksts kā kastanis, ar 
plānu miziņu kā trifelei”. Šis ir 
pirmais kartupeļu apraksts, kurš 
saglabājies līdz mūsdienām.

Indiāņi jau senos laikos rī-
koja svētkus, reliģiskus rituālus 
un pat sacerēja himnas par 
godu iemīļotajam dabas pro-
duktam. Skrupulozie vēsturnieki 
noskaidrojuši, ka, lai būtu laba 
kartupeļu raža, indiāņi kartupe-
lim mēdza ziedot pat cilvēkus. 
Starp citu, līdz galam tas nav 
pierādīts, tas ir vien vēsturisks 
pieņēmums.

Kartupeļa dzimtenē to gata-
voja diezgan dīvainā un mums 
neierastā veidā. Bumbuļus kal-
tēja saulē, bet naktī sasaldēja 
(Peru kalnainajos reģionos tem-
peratūras kritumi var būt no +25 
līdz -10 grādiem). Pēc tik eks-
tremāla” apstrādes režīma pus-
gatavos kartupeļus salika ādas 
maisā un stampāja to no visa 
spēka, izspiežot atlikušo mitru-
mu, un tad atkal kaltēja saulē. 
Sanāca tādi kā čipsi, kurus varē-
ja glabāt vairākus mēnešus. Pēc 
garšas šis ēdiens bija salds un 
barojošs. Kartupelī saglabātais 
C vitamīns palīdzēja peruānie-
šiem uzveikt saaukstēšanos un 
stiprināja imunitāti. Šodien tādā 
veidā kartupeļus vairs neviens 
negatavo, taču recepte saglabā-
jusies.

Pirmo reizi nogaršot kartu-
peļus izdevās spāņiem, taču jēlo 
bumbuļu garša uz viņiem neat-
stāja iespaidu, un atjautīgie Pire-
neju pussalas iedzīvotāji “iesmē-
rēja” bumbuļus itāļu tirgoņiem kā 
eksotiskus augļus ar nosaukumu 
“zemes ābols”, lielīja šo “aug-
ļu” ārstnieciskās īpašības. Itāļi 
atveda kartupeļus uz dzimteni, 
taču arī šeit tie neiedzīvojās. 
Nolādēdami atjautīgos spāņus, 

itāļi atlikušos bumbuļus “pārde-
va” beļģiem. Praktiskie beļģi ātri 
saprata, ka gūt labumu no kar-
tupeļiem var, pārdodot šo augu 
skaistos ziedus. Kartupeļus sāka 
audzēt siltumnīcās kopā ar ro-
zēm un neļķēm. Pēc tam kar-
tupeļi nonāca Vācijā. Izglītotais 
ķeizars Frīdrihs Vilhelms vien-
kārši piespieda zemniekus ap-
stādīt laukus ar jauno eksotisko 
augu, kā arī lika veikt skaidrojo-
ša rakstura darbus. Nekas nelī-
dzēja. Situācija mainījās 1758. 
gada kara laikā, kad Vācijā trūka 
pārtikas… Tikai bads piespieda 
vāciešus ķerties pie ienīsto bum-
buļu gatavošanas, tos iemācījās 
vārīt un cept. Tieši vācieši kļuva 
par pirmo Eiropas tautu, kuri ar 
visu sirdi iemīlēja kartupeļus. 
Taču franči, gluži otrādi, “zemes 
ābolu” uzskatīja par indīgu un 
savam kuņģim nepiemērotu pār-
tiku vēl apmēram pusgadsimtu…

No Vācijas kartupeļi nonāca 
Kurzemes un Zemgales herco-
gistē. Šeit to uzņēma kā “savē-
jo”, zinošu cilvēku bija pietiekami 
daudz… Kartupeļu triumfa gā-
jiens pa pasauli sākās tikai XVIII 
gadsimta beigās. Šodien uz pla-
nētas nav tāda zemes stūrīša, 
kur nezinātu, ka pēc neilgas ga-
tavošanas pelēkie bumbuļi pār-
vēršas gardos ēdienos…

Šodien Peru ir svētki. Visā 
valstī notiek no kartupeļiem 
gatavotu ēdienu degustācijas, 
dažādu kartupeļu šķirņu gata-
vošanas meistarklases. Ieeja 
kartupeļu muzejos (tādi ir katrā 
Peru pilsētā) ir par velti. Valsts 
universitātē notiks zinātniskā 
konference, kurā pasaules gud-
rākie prāti spriedīs par daudzo 
kartupeļu šķirņu saglabāšanu. 
Un katrā mājā pusdienu galdā 
tiks celti vairāki pasaulē izplatī-
tākā produkta, kartupeļa, ēdie-
ni. Peru gada laikā katrs cilvēks 
apēd 90 kg kartupeļu… Vairāk 
tikai Baltkrievijā — 120 kg gadā. 
Ko lai saka… Labu ēstgribu vi-
siem un priecīgus svētkus!

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Diena, kurā sportisti ir visi! Šī tradīcija Krās- 
lavas Valsts ģimnāzijā 
turpinās jau ceturto 
gadu. Sporta dienā 
piedalās visi! Virves 
vilkšana, šaušana, 
florbols, galda teniss...  
Kopumā astoņi sporta 
veidi un plašas iespē-
jas ikvienam izpaus-
ties. Tas ir gadījums, 
kad svarīgi ir gan re-
kordi, gan piedalīša-
nās. Un svētku sauklis 
- par veselīgu dzīves-
veidu!

Aleksejs 
GONČAROVS
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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, 15.35 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Aizliegtais paņēmiens
12.10, 0.15 1.1. Aktuālā 
intervija
13.15 Aculiecinieks
13.35 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
13.50 Raķetēni
14.35 Jaunie ārsti
16.30, 1.05 Pašvaldību 
vēlēšanas. 
18.00, 23.00 Ziņas
19.30 Daugavieši
20.00 Izgudrotāji
20.30 Panorāma
21.15 Būt latvietim. Īrija
22.00 Restorāns Amigos
23.15 Personība. 100 g 
kultūras
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Kopā ar savvaļu. 
9.05 Plašā brīvdaba. 
9.40, 0.25 LTV - 60
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls
11.00, 18.05 Muhtars 

atgriežas
11.55 Kam pieder šī pasaule? 
13.05 Aktualitātes.
13.35 Automoto raidījums 
nr.2
14.05 Nedēļas apskats.
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
15.05 Skats rītdienā.
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
16.05, 21.05 Maklauda 
meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.55 Personība. 100 g 
kultūras
22.55 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
23.40 Sporta studija

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards 2
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Marta cep
6.30, 3.20 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 1.05 Dzīvīte
9.10, 2.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV veikals
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Valsts mēroga mīlas 
dēka
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Sirds aicinājums
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi
18.55, 1.25 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.55 Degpunktā
21.10 Maini vai zaudē

22.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.05 Čikāgas sardzē

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā
5.40, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
6.50, 13.15 Multfilmas
8.00, 1.05 Simpsoni
9.00 Džūdijas Mūdijas 
aizraujošā vasara
11.00 TV skatlogs
11.15 Pēdējais cilvēks uz 
zemes
14.10 Īstie veči
15.15 Grūtnieces 
augstpapēdenēs
16.20, 2.55 Viņas melo labāk
16.55, 1.55 Kobra
18.00 Divarpus vīri
19.00, 3.30 TV3 Ziņas
19.35, 4.00 Bez Tabu
20.20 Viņas melo labāk
21.00 Zaļais lukturis
23.10 Cita Zeme

TV3+
5.35, 15.50 Māja - 2
6.20 Prakse
7.20 Multfilmas
8.00 Anželika
8.55, 1.00 Ekstrasensu cīņas
10.00, 17.55 Ērglis un cipars
11.00, 16.50 Meičas
12.10 TV Shop
12.25, 18.55 Radi
13.45, 20.05 Sporta skolotājs
14.40 Saška
21.00 Komēdija
23.05 Saldā dzīve

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien

6.05 Ārstu lieta 
7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.30 Ārkārtas 
gadījums
14.00, 2.25 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
19.50 Goda lieta
22.00 Krasta apsardze
23.55 Dienas kopsavilkums 
0.25 Cīkstoņi
4.20 Mūsu uzraugs
5.15 Likme

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.45, 
17.05, 1.50 Ziņas
6.35 Bērnu klubs 
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.15, 23.05 Viss, kas 
jau bijis 
13.50 Vienatnē ar visiem
15.00 Moderns spriedums
16.05 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55, 0.10 Lai runā!
20.00 Laiks
23.55 Vakara Urgants 
1.10 EuroNews
2.05 Mf. Baltās nakts melodija
3.45 Padomu pasaule
5.25 Es mīlu tevi, Latvija!
5.55 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M

11.55 Tēvs Matvejs
14.55 Nesaderīgs pāris
17.40, 4.00 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Sliekšņi
23.30 Divkauja
1.25 Sanktpēterburgas vēstis
1.45 Mf. Meža ezers
3.15 Divas ziemas, trīs vasaras

RenTV Baltic
5.40, 22.55 Skatīties visiem
6.00 Pazīsti mūsējos
6.25 Pēddziņi 
7.10, 7.30 Labrīt!
8.00, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
9.00 Pareizs līdzeklis
10.10, 17.30 Ģimenes drāmas
11.20 Karavīri
13.25 Maldu teritorija
15.25 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Kara noslēpums
0.00 Zobens

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.30 
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55, 23.40 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Mūsu sētā 

23.00 Vakara Urgants
0.35 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.55 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.20 Zona 
Х
8.50 Izlaiduma eksāmeni
9.10 Medības
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Saimniece
13.05 Diena lielpilsētā
14.00 Majors un maģija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mūsējie
15.45, 16.05 Glābiet mūsu 
ģimeni
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 23.40 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Pēdas
0.10 Sporta diena
0.25 Pēdējā tikšanās

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.50 TV barometrs
9.05, 18.00 Mīlestība un citas 
muļķības
11.05, 17.30 Šopinga dieviete
11.40, 17.00 Virtuve
12.15, 19.55 Tētis sprukās
14.05, 21.45, 22.010 
Jaunkundze - zemniece
15.20, 23.50 PIN kods
16.05, 22.55 Te kāds bija…
22.05 Sportloto 6 no 49, 
KENO

CETURTDIENA,  1. jūnijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 5.30 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Debesu vārdā
9.35, 16.10 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.05 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Rezgalības 
14.20 Astrozēns.
15.05 Izmeklētāja Lanca. 
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Aculiecinieks
19.25 Dzintara puse
20.30 Panorāma
21.15 Pašvaldību vēlēšanu 
priekšvēlēšanu diskusija
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Restorāns Amigos
1.55 Indijas vasaras. 
4.00 Aizliegtais paņēmiens
4.50 Sporta studija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Balss pavēlnieks
9.15 Krāsainās pasaules. 
9.25 Kopā ar savvaļu. 
10.00 Jaunie ārsti. 
11.00 Muhtars atgriežas
11.55 1.1

12.45 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
13.30 Personība. 100 g 
kultūras
14.30 Kultūru stāsti. 
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
18.00 Pazemes pāreja. Seriāls
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Apokalipse, Otrais 
Pasaules karš
21.15 Tās tik ir operas! 
Peleass un Melizande.
22.10 Izdzīvo tikai mīlētāji. 
0.25 Eiropa koncertos
1.15 Nepieradinātā Amerika. 
2.10 Anekdošu šovs 
3.00 Ekstrēmie kadri 
3.55 Troksnis 

LNT
5.00, 4.35 Karamba!
5.10 Boba burgeri 5
5.30 Čikāga liesmās 2
6.00 Marta cep
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 1.25 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV veikals
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Dora Helta. Nešķiramie
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Sirds aicinājums
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55, 1.45 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.30 Degpunktā 

21.10 Bitīt´ matos 
21.50 Pie bagātās kundzes
23.50 Karstgalvji

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā
5.40 Īstie veči 
6.05, 12.15 Lielā sprādziena 
teorija
6.50, 13.20 Multfilmas
8.00, 1.50 Simpsoni
9.00 Cita Zeme
11.00 TV skatlogs
11.15, 14.20 Pēdējais cilvēks 
uz zemes
15.55 Grūtnieces augstpapēdenēs
16.55, 20.20, 3.10 Viņas melo 
labāk
17.30, 2.20 Kobra
18.30 Divarpus vīri
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Džonijs Anglis atgriežas
23.00 Sekss un lielpilsēta

TV3+
5.35, 15.50 Māja - 2 
6.20 Prakse
7.20, 20.00 Multfilmas
8.20 Anželika
8.55, 23.35 Ekstrasensu cīņa
10.00, 17.55 Ērglis un cipars
11.00, 16.50 Meičas
12.10 TV Shop
12.25 Radi
13.45 Sporta skolotājs
14.40 Saška
18.55 Tētuki
21.45 Tulkojuma grūtības

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien

6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 1.25 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
18.30 Kriminālizmeklēšana
19.50 Krasta apsardze
23.30 Df. Pasaules aizkulises
0.25 Mēs un zinātne. Zinātne 
un mēs
3.25 Mangusts

PBK
6.05, 2.20, 5.35 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Mūsu sētā
13.55 Vienatnē ar visiem
14.55, 4.35 Moderns 
spriedums
16.00 Gaidi mani
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.10 Trīskārša aizsardzība
23.15 Vakara Urgants
0.00 Mf. Cīņa ar ēnu
2.55 Mf. Mans jaunākais brālis
5.25 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Ziņas
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Tēvs Matvejs

14.55 Nesaderīgs pāris
17.40, 4.15 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Sliekšņi
1.05 Mf. Pusi karaļvalsts pret 
mīlestību
2.45 Mf. Klusēšanas 
pusdienas

RenTV Baltic
5.00 Maldu teritorija
6.00, 9.00 Dokumentāls 
projekts
7.00 Labrīt!
8.30, 12.30, 16.30 Ziņas
12.00, 16.00, 19.00, 19.30 
Informatīvais raidījums 112
13.00 Saviesīgas vakariņas
14.00 Mf. Ievainojumi
17.00 Čapmanes noslēpumi
18.00 Visšokējošākās 
hipotēzes
20.00 Izdzīvot un uzvarēt
22.00 Skatīties visiem
23.00 Mf. Apokalipse
1.30 Mf. Vilkacis
4.10 Mf. Bēgšana

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.45 
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels! 
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.20 Mf. Gājiens ar zirgu
18.20 Kontrolpirkums

18.55 Veiksme pūrā
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Uzvarētājs
22.40 Kas? Kur? Kad?
23.50 Mf. Jaunākais sauc

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.05 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10, 21.45 Medības
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Saimniece
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 15.25 Majors un 
maģija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
16.30 Mūsējie
16.50 Glābiet mūsu ģimeni
21.00 Panorāma
1.20 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 23.55 TV barometrs
9.05, 17.55 Mīlestība un 
visādas muļķības
11.05, 17.30 Šopinga dieviete
11.40, 17.00 Virtuve
12.10, 19.55 Tētis sprukās
14.05 Jaunkundze - zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Onlains
21.40, 22.10 Ekstrasensu cīņa
22.05 Sportloto 5 no 36, 
KENO
0.00 Atbrīvotais Džango

PIEKTDIENA,  2. jūnijs

16.30 Dīvaina lieta
20.50 Maldu teritorija
23.55 Zobens

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30 0.35 
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!

10.20 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55, 23.40 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks

21.05 Mūsu sētā
23.00 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 
Zona Х

9.10 Mf. Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Saim-
niece 
13.05 Diena lielpilsētā
14.00 Majors un maģija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mūsējie
15.45, 16.05 Glābiet mūsu 
ģimeni

17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
22.00 Pēdas
0.35 Sporta diena
0.45 Pēdējā tikšanās

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 22.50 TV barometrs

9.05, 18.00 Mīlestība un 
visādas citas muļķības…
11.00, 17.30 Šopinga dieviete
11.35, 17.00 Virtuve
12.10, 20.00 Tētis sprukās
14.05, 21.45, 22.10 Jaunkun-
ze - zemniece
15.20, 23.55 PIN kods
16.05, 22.55 Mf. Te kāds ir…
22.05 Sportloto 5 no 36, 
KENO
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SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zir-
gus. Svari.  Samaksa 
tūlītēja.   T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari. T. 20207132.

Kapu pieminekļu 
izgatavošana.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

PĀRDOD

Reklāma un sludinājumi

DAŽĀDI

LAIKA ZIŅAS
31.05 01.06. 02.06.

+ 14 ... + 20  + 13 ...    + 14 + 6 ...  + 15 

 R                          8 m/s   ZR                       7 m/s R                    7 m/s

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paaugstinātas cenas.Skaid-
rā naudā vai ar pārskaitīju-

mu. 
T. 65329997, 29996309, 
26447663, 29485520, 

26393921 vai pa e-pastu: re-
nem@inbox.lv

SIA “AIBI” 
iepērk liellopus, 

jaunlopus, aitas, 
zirgus. 

Pērk arī gaļas šķirnes 
jaunlopus eksportam. La-
bas cenas.

 Samaksa tūlītēja. Svari.  
Tālr. 26142514, 20238990.

PLAS TI KĀ TA 
LO GI UN DUR VIS.
(6-kameru vācu profils 

Gealan)
Atlaides līdz 15 %

Metāla durvis.
Iekštelpu durvis.
Žalūzijas/ moskītu tīkli.
Veikals - salons atrodas Krā-

slavā, Lāčplēša ielā 17-1 (iepre-
tim laikrakstam “Ezerzeme”).

T. 27878088, 28675525

Kad pavasara vējš šalc 
dziesmu par pāragri pārtrū-
kušu mūžu, izsakām patie-
su līdzjūtību Ērika Stivriņa 
tuviniekiem, viņu pēdējā gaitā 
izvadot.
Krāslavas Lauku konsultāciju 

biroja darbinieki

Vēl prieka strauti dzidri čalo,
Sēj gaismu saules staru šalts,
Bet tava mūža gaita galā - 
Par agru kapu priedes šalc.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Sofijai Stivriņai, no dēla Ērika 
pāragri uz mūžu atvadoties.

Bijušie kolēģi-agronomi

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

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Zanei Stivriņai, vīru pāragri 
zemes klēpī guldot.

AAS “Balta” kolektīvs 

Katoļu Baznīcā
1.06. - Sv. Justīns, moceklis.
3.06. - Sv. Kārlis Lvanga un 

viņa biedri, mocekļi.
4.06. - Svētā Gara nosūtīša-

na. Vasarsvētki. (lieli, obligāti 
svinami svētki).

5.06 - Vs. Jaunavas Marijas - 
Baznīcas Mātes svētki.

8.06. - Mūsu Kungs Jēzus 
Kristus - Augstais un mūžīgais 
priesteris (svētki).

11.06. - Vissvētākā Trīsvienī-
ba (lieli svētki).

13.06. - Sv. Antonijs no Pa-
dujas, priesteris un Baznīcas 
doktors.

15.06. - Kristus Vissvētā Mie-
sa un Asinis (lieli, obligāti svi-
nami svētki).

23.06. - Vissvētā Jēzus Sirds 
(lieli svētki).

24.06. - Sv. Jāņa Kristītāja 
dzimšana (lieli svētki).

28.06. - Sv. Irenejs, bīskaps 
un moceklis

29.06. - Sv. apustuļi Pēteris 
un Pāvils (lieli, obligāti svinami 
svētki).

Pareizticīgo Baznīcā
3.06. - Trīsvienības mirušo 

vecāko sestdiena. Vladimiras 
Dievmātes ikonas piemiņa.

4.06. - Svētās Trīsvienības 
diena. Piecdesmitnīca (Vasar-
svētki). (ļoti lieli svētki).

5.06. - Svētā Gara diena (ļoti 
lieli svētki).

7.06. - Jāņa Priekšteča gal-
vas trešā atgūšana.

11.06. - Visu svēto piemiņa.
18.06. - Visu krievu svēto pie-

miņa.
Senpareizticīgo Pomoras 

Baznīcā
No 29.05. līdz 3.06. - Trīsvie-

nības mirušo piemiņas nedēļa.
4.06. - Piecdesmitnīca. Sv. 

Trīsvienības diena (lieli svētki).
5.06. - Svētā Gara diena (lieli 

svētki).
No 8.06. - Apustuļa Pētera 

gavēnis.
Evaņģēliski luteriskajā 

Baznīcā
4.06. - Vasarsvētki - Svētā 

Gara svētki.
5.06. - Otrie Vasarsvētki.
11.06. - Trīsvienības svētki. 

Sv. apustulis Barnaba.
24.06. - Jāņa Kristītāja diena.
29.06. - Sv. Pēteris un Sv. Pā-

vils - apustuļi

Liturģiskais kalendārs jūnijā

AICINA DARBĀ uz 2 mēnešiem 
MŪRNIEKU (Krāslavā). Tālr. 
29575471.
Vajadzīgs transports melnzemes 
pārvadāšanai. Tālr. 22831833.
pieskatīšu slimus, gados vecus 
cilvēkus un bērnus. Dārzu ravē-
šana. Krāslavā. Tālr. 26031828.
ATDOD labās rokās kaķēnus (3 
mēn.). Tālr. 29768020.

augošu mežu. Tālr. 22413075;
1-istabas dzīvokli, 3. st. Tālr. 
29728387;
garāžu Pļavu ielā. Tālr. 
22003043, 20018048, 27153498;
“SEAT Alhambra” - 1.9 D, 
2001., ir jauna TA, 2700 €. Tālr. 
25956373;
“VW Golf IV” - 1.4 benzīns, 1999., 
TA līdz 01.2018. Tālr. 20333462;
“VOLVO V70”- 2.5 D, 1997, 1600 
€. Tālr. 26498249;
“VW Passat” - 1988., ir TA, gāze/
benzīns. Tālr. 28453302;
 “AUDI 100 Avant” - 1988., TA 
līdz 09.02.2018., labā tehniskā 
stāvoklī, ziemas un vasaras 
riepas ar diskiem. Cena pēc 
vienošanās. Tālr. 26270913;
“AUDI”, TA līdz 30.05.2018. Tālr. 
26563353;
segmenta pļaujmašīnu. Tālr. 
25962974;
divus zirgvilkmes grābekļus, 
elektrisko sviesta kuļmašīnu, 
Nissan Primera rezerves daļas, 
ledusskapi “Elenberg” labā 
stāvoklī. Tālr. 27146861;
jaudīgu, vieglu, ērtu trimeri (100 
€), krūmgriezi (125 €), invertora 
metināšanas ierīci 300 A (120 €), 
hameleonu maska (25 €). Viss 
jauns. Tālr. 28704679;
telītes (1 mēn., melnraibas, LB). 
Tālr. 26817112;
auzas, miežus, miltus. Tālr. 
26316819;
graudus, miltus. Tālr. 29134527;
malku. Tālr. 28381659;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
29128690;
skaldītu malku. Tālr. 28296806;
skaldītu malku. Tālr. 26527904.

Šalciet klusi, dzimtie meži,
Mūža dziesma beigusies,
Pāri sirdij apklusušai
Zeme smilšu sagšu klāj.

Dagdas novada pašvaldība 
izsaka visdziļāko līdzjūtību 
Valērijam Masjukam, māmuļu 
zemes klēpī guldot.

Z/S pārdod  dējējvistas, 
dažādu krāsu  jaunput-

nus.  Tālr. 29186065.

II “Tu esi mūsu lepnums”

PIEKTDIEN, 2. jūnijā, z/s pārdos jaunas dažādu krāsu dējīgu 
šķirņu vistiņas, labas dējējvistas (10 - 12 mēn.) un gaiļus. Pēc 
pasūtījuma - cāļus, pīlēnus, zoslēnus, broilerus un tītarēnus. 
Ir perētāja. Tālr. 29142247, 29182321.

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

Alekseja GONČAROVA foto
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