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Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas 
teritoriālā struktūrvienība uzņem 

audzēkņus sekojošās specialitātēs: 
•  tērpu stila speciālists;
•  mēbeļu galdnieks;
•  auto virsbūves remonta atslēdznieks.

Pēc 9. klases mācību ilgums ir 4 gadi. 
Iegūst vidējo speciālo izglītību. 

Iesniedzamie dokumenti:
•  atestāts;
•  4 fotogrāfijas (4x4);
•  ārsta izziņa 27/U; 
•  personu apliecinošs dokuments.
Vairāk informācijas pa tālr. 26467088.

Kūpināti zuši 
un karpas 
Jūsu Līgo 

svētku gal-
dam!

Iespējama 
piegāde.

Tālr. 28371719.

Šodien numurā

Kā atpazīt sirds slimību 
risku un ko darīt?

2., 5. lpp

Inga - Latvijas un ASV 
pilsone

3.lpp

“Varavīksnes” 
vidusskolas “pasaku 

teicēju”  jaunais 
ceļojums - no Polockas 

līdz Vitebskai un 
atpakaļ

4.lpp

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

Gadi prot cīruļa dziesmu,
Gadi prot raudāt, prot smiet.
Vienu tik neprot gadi,
Kā gājputni atpakaļ skriet.

Mīļi sveicam Jāni Glaudiņu
 75 gadu jubilejā!

Sveic sieva, meita Ināra un dēls Valērijs ar ģimenēm

Latvijā un pasaulē• Lai piedalītos NATO daudznacionālo bataljona 
līmeņa kaujas grupas sagaidīšanas ceremonijā, 
Latviju pirmdien apmeklēja NATO ģenerālsek-
retārs Jenss Stoltenbergs. Stoltenbergs Rīgas 
pilī tikās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, 
lai pārrunātu drošības situāciju reģionā, NATO 
paplašināto klātbūtni Baltijas valstīs un Polijā, 
kā arī kopīgu rīcību hibrīdā apdraudējuma ma-
zināšanai.

• Svētdien Jūrmalā, Slokas apkaimē, izcēlās 
paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, aizde-
goties plastmasas atkritumu krāvumiem. Pēc 
vairāk nekā 12 stundu darba ugunsgrēku iz-
devās lokalizēt. Kopējā plastmasas atkritumu 
krāvumu degšanas platība bija 12 000 kvad-
rātmetri jeb 1,2 hektāri. Dega arī angārs desmit 
kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbos vienlai-
kus iesaistījās aptuveni 50 VUGD ugunsdzēsē-
ji-glābēji, kuriem palīgā tika nosūtīti arī divi “Lat-
vijas Dzelzceļa” ugunsdzēsības vilcieni un divas 
Valsts meža dienesta ugunsdzēsības autocis-
ternas, bet Nacionālo bruņoto spēku helikopters 
nodrošināja ugunsgrēka dzēšanu no gaisa. 

• Divu dienu laikā avārijās iekļuvuši divi policis-
ti, kuri pie stūres bija sēdušies alkohola reibu-
mā. Vienā no negadījumiem iesaistīts Valsts 
policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes 
inspektors, kurš, pēc esošās informācijas, auto 
vadījis 2.58 promiļu reibumā. Otrā negadījumā 
iesaistītais policijas darbinieks automašīnu va-
dījis 1,32 promiļu alkohola reibumā. Par ceļu sa-
tiksmes negadījumu ir uzsākts kriminālprocess, 
kas izmeklēšanai nosūtīts Iekšējās drošības bi-
rojam. Savukārt pret policijas darbinieku Valsts 
policijā uzsākta disciplinārlieta.

• Līdz rudenim Latvijā papildus tiks pārbaudīta 
daudzdzīvokļu ēku ugunsdrošība. Jautājums 
Latvijā aktualizējies pēc tam, kad Londonā 
augstceltnē “Grenfell Tower” sadega dzīvi un cie-
ta daudzi cilvēki. Iemesls šādai straujai uguns iz-
platībai ir būvmateriālu nepareiza izmantošana. 

V i s -
b ī s t a -
mākā ir ēku 
siltināšanas materiālu nepareiza izvēle. Tiek 
apspriesti arī jautājumi par to, ka daudzdzīvokļu 
ēku iemītnieki bieži paši nobloķē evakuācijas 
ceļus, ko darīt nedrīkst, jo glābējiem grūti piekļūt 
šīm zonām. Tas pats attiecas uz māju iekšpa-
galmiem – savulaik tie netika būvēti mūsdienu 
apstākļiem, kad pagalmi ir pilni ar automašīnām 
un traucē operatīvo transportu piekļūšanai. 

• 19. jūnijā sākās Lielbritānijas izstāšanās saru-
nas no Eiropas Savienības (ES). Ofi ciāli Lon-
donu tajās pārstāvēs “Brexit” lietu ministrs Dei-
vids Deiviss, bet ES -  Eiropas Komisijas (EK) 
pārstāvis Mišels Barnjē. EK pārstāvji ziņo, ka 
tiks arī izveidotas vairākas darba grupas, kuru 
pārstāvji risinās trīs galvenās problēmas -  ES 
pilsoņu turpmāko statusu Lielbritānijā un britu 
statusu bloka dalībvalstīs, Londonas fi nansiālo 
kompensāciju ES, kā arī Ziemeļīrijas un Īrijas 
robežjautājumu.

• Prezidenta Emanuela Makrona partija uzvarē-
jusi Francijas parlamenta vēlēšanās. Tā kopā 
ar sabiedrotajiem no Demokrātiskās kustības 
Nacionālajā asamblejā ir ieguvusi absolūto bal-
su vairākumu - vairāk nekā 300 no 577 man-
dātiem.

• Londonā svētdien atkal automašīna pie kādas 
mošejas ietriekusies cilvēku pūlī. Uzbrukumā 
bojā gājis viens cilvēks, bet cietuši vēl asto-
ņi. Britu premjerministre Terēza Meja paziņoju-
si, ka policija notikušo izmeklē kā teroraktu un 
sasauks īpašās ārkārtas komitejas sēdi.

• Portugāles centrālajā daļā sestdien izcēlās 
meža ugunsgrēks, kurā gājuši bojā vismaz 62 
cilvēki. Daudz bojāgājušo sadeguši automašī-
nās, mēģinot aizbēgt no ugunsgrēka. Aptuveni 
60 cilvēki ir ievainoti. Cīņā ar ugunsnelaimi ie-
saistījušies simtiem ugunsdzēsēju, vairāki no 
viņiem ir arī cietušo vidū. 

Par Dagdas novada domes priekšsēdētāju 
ievēlēts Aivars Trūlis

15.jūnijā Dagdas novada paš-
valdības Vēlēšanu komisija sa-
sauca jaunievēlētos domes de-
putātus uz pirmo sēdi.

Darba kārtībā bija viens punkts 
par domes priekšsēdētāja ievēlēša-
nu. Priekšsēdētāja amatam tika izvir-
zīti divi pretendenti – Viktors Stikuts 
(LATGALES PARTIJA)  un Aivars 
Trūlis (Latvijas Reģionu Apvienība).

Par Dagdas novada domes 
priekšsēdētāju ievēlēja Aivaru Trūli 
ar 10 balsīm par (R. Azins,  I. Ples-
ņa, A.Trūlis, E. Tjarve, A. Gžibovskis, 
S. Viškure, A. Viškurs, V. Krūmiņš, R. 
Nipers, V. Nipere) un 5 balsīm pret 
(V. Stikuts, A. Plotka, A. Badūns, O. 
Golube, P. Tukišs).

Domes priekšsēdētāja vietnieka 
amatam tika virzīti divi kandidāti – 
Aivars Plotka (LATGALES PARTIJA) 
un Sandra Viškure (Zaļo un Zem-
nieku savienība). Atklāti balsojot ar 
8 balsīm par (A.Trūlis, E. Tjarve, A. 
Gžibovskis, S. Viškure, A. Viškurs, V. 
Krūmiņš, R. Azins,  I. Plesņa) un 7 
balsīm pret (V. Stikuts, A. Plotka, A. 
Badūns, O. Golube, P. Tukišs, R. Ni-
pers, V. Nipere) par Dagdas novada 
domes priekšsēdētāja vietnieku tika 

ievēlēta Sandra Viškure.
Tāpat arī domes sēdē tika ska-

tīts jautājums par komiteju izveidi 
un to sastāvu. Finanšu un attīstības 
komitejas sastāvā ievēlēti: A.Trūlis, 
V.Stikuts, A.Plotka, A.Badūns, S. 
Viškure, V.Krūmiņš, R.Azins, R.Ni-
pers, A.Gžibovskis. Izglītības, kul-
tūras, sporta, sociālo un veselības 
jautājumu komitejā ievēlēti: I.Plesņa, 
O.Golube, E.Tjarve, V.Nipere, A.Viš-
kurs, P.Tukišs, V.Krūmiņš.

Jaunajā Dagdas novada domes 
sasaukumā strādās: pieci LATGA-
LES PARTIJAS deputāti - Viktors 
Stikuts, Aivars Plotka, Andris Ba-
dūns, Olga Golube, Pēteris Tukišs; 
trīs Latvijas Reģionu Apvienības 
deputāti - Aivars Trūlis, Edgars Tjar-
ve, Aleksandrs Gžibovskis; trīs Zaļo 
un Zemnieku savienības pārstāvji 
- Sandra Viškure, Anatols Viškurs, 
Viktors Krūmiņš; divi sociāldemo-
krātiskās partijas “Saskaņa” deputāti 
- Raitis Azins un Inese Plesņa; divi 
partijas No sirds Latvijai deputāti - 
Raimonds Nipers un Vija Nipere.
Guna Malinovska, Dagdas nova-

da pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un komuni-

kāciju nodaļas vadītāja

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
valsts dzīvokļu īpašumus:

Nr.l Kalnu ielā 12, Punduros, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā - sākumcena EUR 390.00, nodro-
šinājums EUR 39.00, izsole 06.07.2017. pīkst. 10-00;

Nr.2 Kalnu ielā 12, Punduros, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā - sākumcena EUR 200.00, no-
drošinājums EUR 20.00, izsole 06.07.2017. pīkst. 12-00;

Nr.3 Kalnu ielā 12, Punduros, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā - sākumcena EUR 300.00, no-
drošinājums EUR 30.00, izsole 06.07.2017. pīkst. 14-00;

Nr.4 Kalnu ielā 12, Punduros, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā - sākumcena EUR 450.00, no-
drošinājums EUR 45.00, izsole 06.07.2017. pīkst. 14-30;

Nr.5 Kalnu ielā 12, Punduros, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā - sākumcena EUR 200.00, no-
drošinājums EUR 20.00, izsole 06.07.2017. pīkst. 16-00;

Nr.6 Kalnu ielā 12, Punduros, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā - sākumcena EUR 260.00, no-
drošinājums EUR 26.00, izsole 06.07.2017. pīkst. 10-30;

Nr.7 Kalnu ielā 12, Punduros, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā - sākumcena EUR 270.00, no-
drošinājums EUR 27.00, izsole 06.07.2017. pīkst. 12-30.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 21.06.2017. pīkst. 16-00. 
Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemak-

sā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma 
apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati - 67021348; 
67021413; 67021300.

Nākamais laikraksta 
“Ezerzeme” numurs iz-
nāks otrdien, 27.jūnijā.

Krāslavas un Aglonas jauno domju pirmās sēdes notiks 20. jūnijā. Par 
rezultātiem lasiet nākamajā numurā. 

Līgo!
   Līgo!
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Lai Jums veicas, devītklasnieki!

“Varavīksnes” vidusskola - tie ir 45 devīto klašu absolventi. Draugu un radu 
apsveikumi...Un klases audzinātāju - Olgas Grundānes, Irēnas Bovtramovičas 
un Nadeždas Timofejevas - ceļavārdi.  Lai piepildās visas ieceres!

Alekseja GONČAROVA foto

Radošās darbnīcas Krāslavas pamatskolā - papīra ziedi ar saldu pārsteigumu
Šogad vasara mūs nelutina... Bet vai 

tāpēc skumt un sēdēt mājās? Sestajā jū-
nijā Krāslavas pamatskolā notika krāsaini 
salda radošā darbnīca, kuru vadīja Karīna 
Pitrāne. Savā saspringtajā darba grafikā 
viņa laipni atrada laiku, lai atnāktu uz sa-
vas vecākās meitas, kura mācās 1. kla-
sē, skolu un iemācītu bērniem, kā veidot 
īpašas konfekšu rozes. Karīnas darinātie 
papīra ziedu pušķi ir apbrīnas vērti - ļoti 
dažādi, krāsaini, gaumīgi un izsmalcināti. 
Protams, dzīvajām puķēm ir sava neat-
kārtojama burvība, bet pašu darinātajiem 
ziediem, kuros ielikta maza daļiņa savas 
sirds, arī ir neatsverama vērtība. Pirmajā 
mirklī šķita, ka šādu kaut arī mākslīgu, bet 
tik īstu rožu darināšana radīs grūtības... 
Taču jāteic, ka meistare tik saprotami visu 
pastāstīja un parādīja, ikvienu darbnīcas 
dalībnieku iedrošinot un atbalstot, ka drīz 
vien bērniem tapa pašu darinātas ļoti da-
žādas, krāsainas, individuālas, unikālas 
rozes ar saldu pārsteigumu vidū. Radošās 
darbošanās laikā valdīja draudzīga un at-

balstoša atmosfēra, jo skaistas lietas var 
tapt tikai pozitīvā un sirsnīgā atmosfērā. 
Te nebija sacensības, konkurences, bet 
valdīja sirsnīga kopābūšana. Darbnīcas 
dalībnieki katrs piedomāja, kuram sev īpa-
šam cilvēkam varētu tādu rozi dāvināt un 
sagādāt mazu prieciņu lie-
tainā dienā. 

Protams, mācības ir 
galvenais skolēna uzde-
vums, ko mēs, pieaugušie, 
bieži vien, uzsverot atbil-
dības nozīmīgumu, dēvē-
jam par bērna darbu. Taču 
skolas misija nebūt nav tikai 
mācību vielas pasniegšana. 
Tikpat svarīga ir saskars-
mes, tolerances, radošuma 
un pozitīvas pašcieņas un 
pašvērtējuma mācība. 

Jaunas prasmes ap-
guvām ar domu, ka rudenī 
tās palīdzēsim apgūt gan 
mūsu draugiem veco ļaužu 

pansionātā “Priedes”, gan radošajās darb-
nīcās mūsu skolas vecākiem, jo tikai kopā 
sapņi kļūst krāsaini!

Paldies meistarei Karīnai Pitrāne!
Darbnīcas notiek LSK Krāslavas, 

Dagdas un Aglonas novadu komitejas un 

Røde Kors Nord-Trøndelag atbalstītā pro-
jekta “Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” ie-
tvaros. 

Turpinājums sekos...
Krāslavas pamatskolas psiholoģe 

Velta Daņileviča

Kā atpazīt sirds slimību risku un ko darīt?
Lai informētu sabiedrību par to, kā at-

pazīt sirds slimību risku un ko darīt, pro-
jekta “Pasākumi  vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai  un slimību pro-
filaksei Dagdas novadā” ietvaros Dagdā un 
Ezerniekos  tika organizēts informatīvais 
seminārs, kuru vadīja ģimenes ārste Olga 
Golube.

Viens no cilvēka dzīvībai svarīgajiem 
orgāniem ir sirds un asinsvadi, tāpēc par tiem 
ir jārūpējas jau no mazotnes. Taču ne katrs to 
dara, palielinot risku saslimt ar sirds asinsvadu 
(kardiovaskulārām) slimībām. 

Statistikas dati vēsta, ka mirstība no sirds 
un asinsvadu sistēmas slimībām (SAS) Lat-
gales reģionā ir augstākā valstī, arī priekšlaicī-
ga mirstība (līdz 64 gadu vecumam) no SAS ir 
augstākā no reģioniem, Latvijas vidējo rādītāju 
pārsniedzot par 43%.

Kā izvairīties no sirds slimībām, tai skaitā, 
no infarktiem vai insultiem? Drošākais ceļš 
ir apzināties riskus, izvērtēt tos un izstrādāt 
plānu, ko mainīt savā dzīvē, lai sirds asinsva-
du sistēma būtu pēc iespējas veselīgāka.

Sirds un asinsvadu slimībām var būt 
dažādi cēloņi, taču visbiežākie iemesli ir atero- 
skleroze un/vai paaugstināts asinsspiediens. 

Vadoties pēc senas atziņas: “Atkārtošana 
– zināšanu māte”, vēlreiz akcentēsim  vairāku-
mam zināmas lietas.

Ateroskleroze ir viena no visbiežāk 
sastopamajām hroniskajām asinsva-
du slimībām. Tā izpaužas kā taukiem līdzīgu 
vielu, galvenokārt holesterīna, nogulsnēšanās 
asinsvadu sienās. Ar laiku ateroskleroze 
noved pie asinsvadu deformācijas un sašau-
rināšanās līdz pat pilnīgai to noslēgšanai. Tas 

izsauc ļoti bīstamas slimības, piemēram, trom-
bozi, miokarda infarktu, insultu.

Ir ļoti būtiski novērst aterosklerozes attīstī-
bu, mazinot visus novēršamos riska faktorus 
ar veselīgu uzturu, fiziskajām aktivitātēm un iz-
vairoties no smēķēšanas, pārmērīgas alkohola 
lietošanas un pastāvīga stresa. 

Kas ir asinsspiediens?
Arteriālo asinsspiedienu izraisa spiediens, 

ko asinis izdara uz artēriju sieniņām. Sirds 
darbojas kā sūknis, un ar katru pukstu izraisa 
arteriālā spiediena palielināšanos. Pie izejas 
no sirds asinsspiedienu mēra divos lielumos: 
augstāko dēvē par maksimālo jeb sistolisko 
asinsspiedienu, un tas atbilst sirds saraušanās 

kustībai, kas ie-
pludina asinis 
artērijās. Zemāko 
lielumu dēvē 
par minimālo 
jeb diastolisko 
asinsspiedienu, 
un tas atbilst 
asins spiedie-
nam starp divām 
sirds saraušanās 
kustībām.
Kas ir hiper-

tonija?
C i l v ē k a m 

ir hipertonija, ja 
pēc vairākiem 

mērījumiem asinsspiediena līmenis sasniedz 
vai pārsniedz 140/90 mmHg, un mērījums ir 
izdarīts miera stāvoklī, ārsta kabinetā. Šie 
divi skaitļi apzīmē 140 mmHg  lielu sistolisko 
asinsspiedienu un 90 mmHg lielu diastolisko 
asinsspiedienu. Šī slimība – kas bieži var ilgu 
laiku neizraisīt simptomus – var tikt atklāta, veicot 
regulārus asinsspiediena mērījumus
Kas izraisa augstu asinsspiedienu?

“Kāpēc man ir augsts asinsspiediens?” – 
ir visbiežāk uzdotais jautājums.

Uz šo jautājumu nav vienas atbildes. 
Vairumā gadījumu augstu asinsspiedienu 
dēvē par “esenciālu” – citiem vārdiem sakot, 
tā cēlonis nav zināms. Taču dažiem cilvēkiem 
ar augstu asinsspiedienu tiek atklāti traucē-
jumi saistībā ar nieru funkcijām vai virsnieru 
dziedzeri - tādos gadījumos mēs runājam par 
„sekundāru” augstu asinsspiedienu. Iemesls 
augstam asinsspiedienam var būt iedzīmtība, 
dzīvesveids, kādas problēmas organisma dar-

bībā, arī stress var veicināt aug-
stu asinsspiedienu. Protams, līdz 
ar gadiem zūd asinssvadu elas-
ticitāte un pieaug asinsspiediens, kas 
ir normāls novecošanas process, 
taču jāatceras, ka svarīgi to laicīgi 
pamanīt un ārstēt. Ir parādīts, ka 
dažiem pacientiem ir iespējams 
ierobežot vai aizkavēt augsta ar-
teriālā asinsspiediena rašanos. 

Kādas ir augsta 
asinsspiediena sekas?

Pārāk augsts arteriālais 
asinsspiediens sākotnēji iedar-
bojas uz asinsvadiem, padar-
ot to sieniņas stingrākas un 

biezākas. Ilgākā laika posmā tas var atstāt 
nopietnas sekas uz tādiem orgāniem kā sirds, 
smadzenes vai nieres.  Visbiežāk novērotās 
augsta neārstēta asinsspiediena sekas ir trie-
ka un sirdslēkme. Nieru mazspēja, angina pec-
toris (sāpes krūtīs), paralīze, valodas zudums 
un plānprātība arī ir dažas no komplikācijām, 
ko var izraisīt augsts arteriāls asinsspiediens.

Asinsspiediens jāzina un regulāri 
jāpārbauda visos vecumos!

Kas ir mirdzaritmija?
Skaistais vārds “mirdzaritmija” patiesībā 

nozīmē augsta riska sirds ritma traucējumus, 
un tie ir viens no riska faktoriem insultam. 

Turpinājums 5.lpp
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Mūsējie ārzemēsInga – Latvijas un ASV pilsone

Ar Ingu Andrejevu, ģimnāzi-
jas absolventi, nebijām tikušies 
tieši deviņus gadus. Skaidri atce-
ros, kā viesis no tālās Meksikas 
kopā ar studentu no Lielbritānijas 
Raivi Buturoviču pēc piedalīša-
nās Latvijas Dziesmu svētkos iz-
gāza emociju vilni pēc dzimtenes 
galvaspilsētas apmeklējuma.

Nepiedzimsti skaista, bet 
piedzimsti laimīga – tas nav par 
viņu. Daba un Visaugstākais “ne-
apdalīja” Ingu: spilgta, muzikāla, 
mērķtiecīga. Un nenobijās pir-
majā patstāvīgajā dzīves gadā 
starptautiskas programmas ietva-
ros doties uz ASV, kur sapņoja ne 
tikai iepazīties ar varenās valsts 
kultūru, bet arī nopelnīt līdzekļus 
studijām. Ohaio štatā mūsu Inga 
iepazinās ar meksikāni Adolfo, 
Medicīnas augstskolas studen-
tu. Sirdij nepavēlēsi… Kā klasiķi 
saka: “Cilvēks radīts laimei kā 
putns lidojumam!” Abi lidoja ar 
mīlas spārniem! Pēc desmit ro-
mantisku attiecību mēnešiem 
– mokoša šķiršanās. Notika tas, 
kam bija jānotiek: 2004. gadu abi 
sagaidīja kopā Rīgā. Toreiz Adol-
fo Valensia pirmo reizi apmeklē-
ja arī Krāslavu, kur iepazinās ar 
Ingas vecākiem. Atkal šķiršanās 
un vīzas gaidīšana uz ASV. Ju-
ridiskajos brikšņos mīlētāji ierau-
dzīja glābšanas gaismiņu, proti, 
Latvijas pilsoņi varēja apmeklēt 
Meksiku bez vīzas. Un drīzumā 
nepacietīgais līgavainis otro reizi 
ieradās Krāslavā, kur lūdza līga-
vas roku un vecākiem – svētību.

Saņēma “jā”, un laimīgais 
pāris aizlidoja uz Meksikas zie-
meļiem, Baha Kalifornijas štatu. 
Meksikas pilsonis un ASV rezi-
dents strādāja medicīnas spe-
cialitātē kaimiņos, amerikāņu pil-
sētā Sandjego. 2005. gada jūlijā 
Valensiu pāris legalizēja ģimenes 
attiecības. Laulību ceremonija 
notika šaurā lokā restorānā. Gre-
dzentiņš ar briljantu – dāvana lī-
gavai! Sāka dzīvot īrētā mājā ek-
sotiskā Klusā okeāna piekrastē, 
kur vasara ir visu gadu. Bet zie-
ma tur ir tieši tāda pati kā šī gada 
Latvijas vēsais jūnijs. Inga ķērās 
pie ģimenes pavarda glabātājas 
patīkamajiem pienākumiem, un 
drīzumā piedzima meitiņa Emeli. 

Ģimenes galva katru dienu šķēr-
soja robežu, turpinādams darbu 
Sandjego. Materiālās problēmas 
laulātie nepazina: ārsts ASV – tā 
ir prestiža un labi atalgota profe-
sija. 2006. gada vasarā laimīgais 
pāris atlidoja uz Latviju svarīga 
iemesla dēļ, proti, Krāslavas baz-
nīcā vecāki, būdami katoļi, kristīja 
savu pirmdzimto. Tieši pēc gada 
jau Ingas vecāki devās pāri oke-
ānam, kur viesmīlīgie Valensias 
piedāvāja mūsu Andrejeviem 
turneju pa Meksikas un ASV pil-
sētām. Rita līdz pat šim brīdim 

ar sajūsmu at-
ceras Holivudas 
apmek lē jumu 
Losandželosā 
un fantastisko 
Lasvegasu. Pus-
otrs mēnesis 
pasakainu ie-
spaidu! Kopš tā 
brīža tālais ceļš 
pāri Atlantijas 
okeānam kļuva 
ne tikai tuvs, bet 
arī ierasts. Vēl 
pēc gada atkal 
tikšanās, kad 
Inga ar meiti-
ņu atlidoja uz 
Dziesmu svēt-
kiem Rīgā.

Tajā pašā 
laikā veiksme 
turpināja smai-
dīt jaunajai ģi-
menei. Adolfo, 
kļuvis par ASV 
pilsoni, pārve-
da ģimeni uz 
Sandjego, kur 
drīzumā pie-
dzima Raiens. 

Kad dēlam apritēja trīs gadi, Inga 
sāka īstenot savu nākamo sap-
ni – iegūt augstāko izglītību. Aiz 
muguras trīs mācību gadi Komu-
nikāciju fakultātē, un tuva tā die-
na, kad viņa iegūs bakalaura grā-
du. Ģimene dzīvo bez kredītiem, 
bez problēmām. No rītiem Inga 
ar personīgo automašīnu “Audi”, 
2017. izlaiduma gada, izvadā vīru 
uz darbu, bērnus uz skolu. Pēc 
tam saimnieko četristabu dzīvok-
lī, bez mājkalpotājas palīdzības. 
Labprāt gatavo meksikāņu un ei-
ropiešu ēdienus, ievērojot galve-
no – veselīgs uzturs. Vīrs lielajā 
slimnīcā strādā piecas dienas ne-
dēļā, bet brīvdienas ģimene velta 
sportam, ar ko aizrāvušies visi: 

tenisa korti visur bez maksas!
Tikšanās laikā redakcijā 

Emeli, kura beigusi sesto klasi un 

pārvalda angļu un krievu valodu, 
pastāstīja, ka viņas sportiskais 
azarts svārstījās starp futbolu un 
tenisu. Viņa, koman-
das vārtsargs, kura 
ieguvusi skolas līgas 
futbola čempiona titu-
lu, beidzot izdarīja iz-
vēli – deva priekšroku 
tenisam, un jau tagad 
neslēpj savus plānus 
saistīt turpmāko dzīvi 
ar sportu. Vērīgi seko 
pasaules tenisa zvaig-
žņu turnīriem, kopā 
ar mammu un brāli 
azartiski vēroja mūsu 
Aļonas Ostapenko 
zelta finālu. Sapņoja 
apmeklēt Rīgā futbo-
la spēli “Portugāle – 
Latvija”, lai ieraudzītu 
leģendāro Ronaldo, 

taču dabūt biļetes izrādījās ne-
reāli. Nācās fanot Krāslavā pie te-
levizora ekrāna, bet Ronaldo kār-
tējo reizi sajūsmināja ar diviem 
iesistiem vārtiem. Emeli uzskata, 
ka arī Latvijas komanda pirma-
jā puslaikā demonstrēja skaistu 
spēli, taču… Uzvarēt komandu, 
kurā spēlē pasaules labākais fut-
bolists, nav iespējams. Sportiskā 
meitene turpina apbrīnot tenisistu 
Marijas Šarapovas un Rodže-
ra Federera pasaules mēroga 
sasniegumus.

Kas attiecas uz Ingu, viņa uz-
skata, ka viņai ir laimīgs liktenis. 
Ja tik nebūtu nostalģijas: izsvītrot 
dzimto Krāslavu no sirds neizdo-
das. Starp citu, pēc viņas teiktā, 
pēdējos gados pilsēta Daugavas 
lokos ir stipri pārvērtusies. Un 
kļuvusi tukša… To viņa pastāvīgi 
izjūt vakara pastaigu laikā. Bērnī-
bas pilsēta parādās sapņos, bieži 
atmiņā ir skolas gadi, jaunības 
draugi. Arī šajā atbraukšanas rei-
zē Inga uzreiz steidzās uz ģimnā-
ziju, kur ilgi sarunājās ar klases 
audzinātāju Viktoriju Nalivaiko un 
citiem skolotājiem, kuri palīdzēja 

viņai atvērt durvis uz laimīgo pa-
sauli.

Andrejevi vecākie trīs reizes 

šķērsoja Atlantijas okeānu: pirmā 
tikšanās notika Meksikā, abas nā-
kamās – ASV. Straujo elektronis-
ko sakaru attīstības laikmetā Inga 
bez pūlēm sazinās ar tuviniekiem 
un daudzajiem draugiem. Labākā 
draudzene Jūlija Berjoza savu lai-
mi atrada Apvienotajā Karalistē, 
dažreiz satiekas ar bijušo klases-
biedreni Inesi Grati, kura arī dzīvo 
Sandjego. Pasaule ir maza! Tāds 
tagad laiks: zivs meklē, kur dziļāk, 
bet cilvēks – kur labāk. Realitāte 
tāda, ka gandrīz visi Ingas draugi 
laimes meklējumos ir pametuši 
pavisam ne bagāto Latviju.

Mans atvadu jautājums cie-
miņam: “Kur tad tomēr labāk 
dzīvot?” Nedaudz padomājot, ap-
burošā krāslaviete atbildēja šādi: 
“Materiālajā ziņā tur, kur labklā-
jības Rietumu valstīs darbs tiek 
apmaksāts cienīgi, bet dzīves lī-
menis ir nesalīdzināmi augstāks. 
Toties drošības ziņā mierīgā Lat-
vija vinnē. ASV izveidojusies tāda 
situācija, ka vecākiem pastāvīgi 
jāpavada skolēni. Ielu noziedzī-
ba – bēdīga realitāte, gadās arī 
bērnu nolaupīšana. Tikai tur pa 

īstam saproti Latvijas dabas lie-
liskumu. Citiem vārdiem, mīļotā 
puse. Dzimtene…”

Aleksejs GONČAROVS

Laimīgas sejas, kuras izgaismo patiess dzīvesprieks, redzu 
arvien retāk nekā gribētos, taču dažkārt gadās… Jau kuro 
reizi pateicos žurnālista liktenim par tikšanās prieku ar lai-
mīgajiem tautiešiem. Un nav svarīgi, kādās debesīs – latvie-
šu, meksikāņu vai amerikāņu – iedegas patiesas svētlaimes 
zvaigzne.

Latvijas vecmāmiņa un amerikāņu mazbērni.

Atpūšoties Krāslavā.
Inga Valensia.

Emeli izlaidumā.

Obligātais ģimnāzijas apmeklējums.

Sandjego – otrā dzimtene.
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“Varavīksnes” vidusskolas “pasaku teicēju” jaunais 
ceļojums – no Polockas līdz Vitebskai un atpakaļ

Krāslavas “Varavīksnes” vi-
dusskolas Jaungada pasakas 
veidotāju un dalībnieku tradicio-
nālais ceļojums šogad notika jau 
pēc izlaiduma eksāmeniem un 
svinībām, tas bija veltīts skolas 
absolvēšanai. Daļēji tas sais-
tīts ar brauciena organizēšanas 
īpatnībām, daļēji – ar laikaps-
tākļiem un vēlo 
pavasari. Atšķirībā 
no iepriekšējām 
ekskursijām šī ne-
bija pārāk tāla, taču 
solīja daudz jaunu 
iespaidu; mūsu 
lielo un draudzī-
go grupu (gandrīz 
pussimts cilvēku) 
gaidīja divas senas 
Baltkrievijas pilsē-
tas – Polocka un 
Vitebska.

T r a n s p o r t u 
grupai nācās pa-
meklēt, talkā nāca 
firma “Miks”, sens 
un pārbaudīts partneris. Ērtā au-
tobusa divos stāvos mēs izvie-
tojāmies diezgan brīvi, agrā 13. 
jūnija rītā sākās mūsu ceļojums. 
Gaidīšana uz divām ro-
bežām nebija pārāk no-
gurdinoša, neaizņēma 
arī daudz laika. Vēl pāris 
stundas ceļā un, lūk, jau 
Polocka – senās kņazis-
tes, kuras sastāvā kād-
reiz ietilpa arī Krāslavas 
zemes, galvaspilsēta. 
Pirmā pietura – Kadetu 
korpuss. Polocka ir Balt-
krievijas senais kultū-
ras centrs, pilsētnieki ir 
pārliecināti, ka tieši šeit 
atrodas valsts kultūras 
galvaspilsēta. Kadetu 
korpusa ēka pašlaik pie-
der Polockas Valsts Uni-
versitātei, bet pilsētas un visa 
reģiona vēsturē tā ir senākā mā-
cību iestāde, kuras vēsture sākās 
vēl XVI gadsimtā, kad Stefans 
Batorijs deva savu piekrišanu vi-
dējās mācību iestādes atklāšanai 
Polockā jezuītu paspārnē. Par 
“kolēģijas” pirmo rektoru kļuva 
dižais sludinātājs Pjotrs Skarga…

1812. gadā “kolēģija” ieguva 
universitātes tiesības, taču drīz 
vien tās zaudēja, jo lielākā daļa 
jezuītu pasniedzēju tika izsūtīti 
ārpus impērijas robežām. Pēc 
tam vairākus gadus šeit atradās 
garīgā skola, tad kadetu kor-
puss… Sarežģītā un samezglotā 
Polockas vēsture ieviesa daudz 
detaļu ēkas arhitektūras izskatā, 
bet kompetenta un skrupuloza 
restaurācija ļāva atjaunot ne tikai 
ārējās kontūras, bet arī radīt pašu 

korpusa, universitātes, kolēģijas 
atmosfēru… Gids bija daiļrunīgs 
un aizrautīgs. Vienā no mācī-
bu iestādes auditorijām mums 
demonstrēja pārsteidzošu izgu-
drojumu – atjaunoto “runājošo 
galvu”, kuru kādreiz radīja kolēģi-
jas pārsteidzošais un mīklainais 
pasniedzējs Gabriels Grūbers. 

Galva “darbojas” 
kā agrāk, sniedz 
atbildes uz jebkuru 
jautājumu. Nedau-
dzi no mūsu grupas 
uzdrošinājās uzdot 
jautājumu brīniš-
ķīgajam mehānis-
mam, bet katru 
reizi galvas atbilde 
pārsteidza ar savu 
precizitāti, dziļumu 
un gudrību. Apbrī-
nojuši universitātes 
pulksteni ar slave-
nu polockiešu figū-
rām, nofotografēju-
šies uz senās akas 

fona, devāmies tālāk. 
Sofijas katedrāle… Senās 

Krievzemes valsts teritorijā bija 
trīs galvenās kristiešu katedrāles: 

Kijevas Sofija, Novgorodas Sofija, 
Polockas Sofija. Ja divas pirmās 
katedrāles ir saglabājušās pie-
tiekami labi, bez īpašām ārējām 
izmaiņām, tad Polockas Sofijas 
katedrāle ir piedzīvojusi vairākas 
kardinālas pārbūves. Ir grūti tajā 
atpazīt katedrāli, kas celta pēc 
Bizantijas parauga. Šodien Sofi-
ja ārēji atgādina XVIII gadsimta 
katoļu baznīcu, kas ir mums labi 
pazīstama. Gids apbēra ar datu-
miem, vārdiem, notikumiem, taču 
visapkārt esošais kaut kā neatbil-
da stāstījumam. Neizpratni radīja 
arī tukšās ailes, kurās kādreiz 
atradās altārgleznas, tāpat no-
mācošu iespaidu radīja āķi, kuri 
bija redzami sienās un kuriem 
kādreiz bijusi ikonu turētāju loma. 
Pašlaik Sofijas katedrālē ierīkots 
muzejs un koncertzāle, bet diev-

kalpojumi šeit notiek vienreiz 
gadā, Polockas Jefrosinijas 
piemiņas dienā. Katedrāles 
pagrabos mēs apskatījām ne 
tikai X gadsimta ēkas pama-
tus, bet arī apslēpto mantu, 
kas atrasta daudzo restaurā-
ciju laikā: sudraba monētas, 
ar zelta diegiem izšūtu audu-
mu gabalus, vikingu gredze-
nus…

Nākamā pietura – Po-
lockas Dabas un ekoloģijas 
muzejs. Iepazīšanās ar Balt-
krievijas faunu daudz laika 
neaizņēma, muzejs pavi-
sam neliels, atrodas bijuša-
jā pilsētas ūdenstornī. Priekšā 
vēl bija slavenākais un viens no 
Baltkrievijas senākajiem kloste-
riem – Svētās Jefrosinijas. Vecās 
freskas, senie tempļi, svētnīcas 
(Svētās Polockas Jefrosinijas re-
likvijas, ikonas, krusti) — šoreiz 
iztikām bez gida, pirmās dienas 
noslēgums bija cienīgs. Vakari-
ņas nolēmām pārcelt uz Poloc-
kas lielākā tirdzniecības centra 
“Manēža” ēdināšanas zonu. Pir-
mā diena noslēdzās.

14. jūnija brokastis bija ag-
ras, jo priekšā ceļš uz Vitebsku, 
vajadzēja pamatīgi iestiprināties. 
Ceļš nebija ilgs. Iepazīšanās ar 
lielo Baltkrievijas apgabala cen-
tru sākās no vasaras Amfiteātra 
– slavenā festivāla “Slavjanskij 
Bazar” koncertlaukuma. Muze-
ja ekspozīciju pamatā veido jau 
Amfiteātrī notikušo festivālu fo-
togrāfijas, balvas, slavenību au-
togrāfi un daudz kas cits. Muzeja 
darbinieki ir entuziasti, ļoti aizrau-
tīgi cilvēki. Sadalījuši mūsu kom-
pāniju divās grupās, viņi veselu 
stundu stāstīja par Amfiteātra 
vēsturi, festivālu “Slavjanskij Ba-
zar”, paša torņa vēsturi, kur atro-
das festivāla artefaktu glabātuve.

Pēc iepazīšanās ar Vitebs-
kas galveno vizītkarti mēs gida 
pavadībā devāmies pastaigā 
pa vecpilsētu. Kara laikā pilsēta 
bija stipri cietusi, tā bija iznīcinā-
ta par 90%, tāpēc viss, ko mēs 
redzējām – līkumotās ieliņas, 
skaistās savrupmājas, rātsnamu 
un skaistās baltās baznīcas –, ir 
mūsdienu celtnieku darba augļi. 
Pastaigājāmies gar Dvinas krast-
malu, garām Vitebskas ģenerāl-
gubernatora pilij (tai pašai, kurā 
1812. gada vasarā Napoleons 
bija ierīkojis savu mītni), pie Mar-
ka Šagāla mākslas centra. Paiet 
garām ēkai, kur var ieraudzīt dižā 
mākslinieka darbus (citi piebilst – 
“franču” mākslinieka) mums vien-
kārši nebija tiesību!

Mākslas centrā atrodas 
daudz Šagāla zīmējumu, ilustrā-

cijas “Mirušajām dvēselēm”, daži 
akvareļi… Dižais meistars, vēl 
dzīvs būdams, gribēja uzdāvināt 
mīļotajai pilsētai, kuru viņš zīmēja 
visu dzīvi, audeklu, taču padomju 
valdība atteicās no dāvinājuma… 
Kā vēlāk koda pirkstos PSRS 
kultūras ministrijā… Taču bija par 
vēlu… Iepazīšanās ar dižā māks-
linieka daiļradi noslēdza mūsu 
ceļojuma kultūras programmu. 
Pusotru stundu līdz atceļam mēs 
patērējām, meklēdami gardus su-
venīrus draugiem un tuviniekiem. 
Mūsu rīcībā bija tirdzniecības 
centrs “Marko-Siti”.

Atpakaļceļā, kraukšķināda-
mi čipsus ar galerta un mārrutku 
garšu, čabinādami šokolāžu pa-
pīrīšus, aplūkodami magnētiņus 
un māla svilpes, mēs apspriedām 
redzēto, dalījāmies iespaidos, ka-
lām plānus. Secinājām diezgan 
ātri – ciemos, protams, ir labi, 

taču nekur nav tik labi kā mājās.
Sirsnīgs paldies Krāslavas 

novada domei, Baltkrievijas Re-

“Runājošā galva”

Sofijas klostera modelis.

 Pulkstenis kadetu korpusā

Vitebskas atradumi

Uz Vitebskas vasaras amfiteātra fona

publikas Ģenerālkon-
sulātam, bez kuru palī-
dzības nevarētu notikt 
šis “pasaku teicēju” ce-
ļojums.

“Varavīksnes” vi-
dusskolas Jaungada pa-
saka, Jautro un atjautīgo 
kluba Jaungada spēle 
noteikti notiks arī šī gada 
beigās. Tātad būs dalīb-
nieki no vecākajām kla-
sēm, tātad būs arī jauns 
ceļojums. Vēl vairāk, jau 
ir arī konkrēts maršruts. 
Nākamajā reizē ceļo-
jums būs tālāks, ekso-
tiskāks un neparastāks. 
Taču… Pagaidām tas ir 
noslēpums…

Andrejs Jakubovskis
Autora foto

Latvijas Televīzija piedā-
vās jaunu ārpolitikas raidījumu 
“Pasaules panorāma”

No trešdienas, 21. jūnija, 
Latvijas Televīzija kā īpašu jau-
numu skatītājiem piedāvās ārpo-
litikas raidījumu “Pasaules pano-
rāma”. Vasarā tas LTV1 ēterā būs 
skatāms trešdienās plkst.21:20.

Raidījumu vadīs LTV Ziņu 
dienesta Ārzemju ziņu atbildī-
gais redaktors Imants Frederiks 
Ozols.

“Pasaules panorāma” piedā-
vās ziņas, kā arī intervijas tieš-
saistē par svarīgāko Baltijā un 
Ziemeļvalstīs, citviet Eiropā, kā 
arī visā pasaulē. Ar sižetu, inter-
viju, grafiku, tiešsaistes sarunu 
un arī studijā aicināto viesu pa-
līdzību tiks sniegts ieskats svarī-
gākajos notikumos un procesos, 
kas ietekmē dzīvi gan Latvijā, 
gan visā mūsu reģionā un pasau-
lē.

Globālo ziņu laikmetā noti-
kums Amerikas kontinentā jau 
rīt var mainīt dzīvi Eiropā. Bet lē-
mums, kas pieņemts Rīgā – var 
atbalsoties visā reģionā

“Mēs dzīvojam mainīgā lai-
kā, kurā notikumi visā pasaulē at-
tīstās ļoti strauji un reizēm arī ne-
prognozējami. Tie neapšaubāmi 
ievieš korekcijas arī mūsu valsts 
ekonomikā, kā arī sociālajos un 
politiskajos procesos. Vēlamies 
skatītājiem piedāvāt daudzveidī-
gu un izglītojošu informāciju, kas 
ļautu apzināties kāda patiesībā ir 
nozīme ārpus Latvijas pieņemta-
jiem lēmumiem, kas vistiešākajā 
veidā ietekmē mūsu valsts iedzī-
votāju ikdienu,” uzsver Imants 
Frederiks Ozols.

Pirmajā raidījumā viens no 
tematiem būs veltīts arī tieši 
pirms gada notikušajam referen-
dumam par Apvienotās Kara-
listes dalību Eiropas Savienībā 
(tā saukto Brexit), kas iezīmēja 
būtisku pagriezienu politiskajos 
procesos Eiropā.

Edgars LAKUTIS

Latvijas Televīzija 
piedāvās jaunu ārpoli-

tikas raidījumu “Pa-
saules panorāma”

Novadu ziņas
•	 Rēzeknes pilsētas domes 

pārvalde “Sociālais dienests” 
organizē izglītojošu semināru 
ciklu “Vecāku skola” pilsētas 
trūcīgajām ģimenēm, kuru va-
dīs psihoterapeite, narkoloģe 
Ināra Vārpa. Bezmaksas semi-
nārs notiks Rēzeknes pilsētas 
domes konferenču zālē (Atbrī-
vošanas alejā 93, 2.stāvā) 27. 
jūnijā no plkst. 13.00 līdz plkst. 
17.00. Seminārā tiks sniegta 
vērtīga un interesanta informā-
cija par ģimenes vērtībām un 
veidiem. Alkohola ietekme uz 
ģimenes sistēmu.

•	 No 16. līdz 20. augustam Rē-
zeknē, Latgales vēstniecībā 
GORS, notiks jau V starptau-
tiskais Baltijas valstu īsfilmu 
kinofestivāls “Open Place”, kas 
atkal kopā pulcēs kino profe-
sionāļus, jaunos kino meistarus 
un kino cienītājus.

•	 Šogad beidzas Daugavpils no-
vada jaunatnes politikas stratē-
ģijas 2011. - 2017. gadam dar-
bības termiņš. Lai izstrādātu 
jaunu kvalitatīvu politikas stra-
tēģiju 2018. - 2024. gadam, tiks 
īstenots projekts “Attīsti sevi un 
savu novadu!” programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
ietvaros, kā strukturētā dialoga 
– jauniešu un jaunatnes politi-
kas veidotāju tikšanās – pro-
jekts.
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20. jūnijs Ir iemesls!1837. gadā tronī kāpj karaliene Viktorija 
M o n a r h a 

dzīve viņam pa-
šam praktiski 
nekad nepieder. 
Karaļi nevar brīvi 
izvēlēties dzīves-
biedru, katrs viņu 
solis kļūst zināms 
presei un ilgi tiek 
“izgaršots”, ik-
viens nejauši iz-
teikts vārds var 
kļūt par valūtas 
kursa svārstību 
iemeslu, mainīt 
n o s k a ņ o j u m u 
pasaulē vai pa-

saules uzskatus. Šodien karaļu varu valstīs 
ierobežo konstitūcija, viņiem ir tikai pār-
stāvnieciskās funkcijas, taču… Viņi paliek 
par monarhiem, valstu simboliem, varas 
avotiem savās valstīs…

Karaliene Viktorija ieņēma senču tro-
ni jau 1837. gadā, valdot 65 gadus. Viņas 
valdīšanas sākumā rūpniecība balstījās uz 
manufaktūru darbību, nebija elektrības, bet 
visdraudīgākie ieroči bija gludstobru liel-
gabali, kuri šāva ar metāliskām lodēm. Vi-
ņas valdīšana beidzās tieši tajā gadā, kad 
zinātniekiem pirmo reizi izdevās pārraidīt 
videoattēlu (televīzijas ēras sākums). Pro-
tams, visi šie brīnumi nenotika, pateicoties 
viņas darbībām, taču viņas ilgo valdīšanas 
laiku visspožāk var ilustrēt tieši ar panā-

kumiem zinātnes un tehnikas jomā. Angļi 
joprojām uzskata karalieni Viktoriju par iz-
cilāko valsts pārvaldītāju vairāku simtgažu 
laikā. Taisnīgi…

Nedaudz novērsīsimies no politikas 
un valsts lietām. Mēģināsim aplūkot ka-
ralienes garo mūžu no parastu cilvēcisku 
skatupunkta… Pati princeses Aleksand-
rinas (par godu krusttēvam – Krievijas 
imperatoram) Viktorijas (par godu mātei) 
piedzimšana nebija viņas vecāku mīlestī-
bas rezultāts, bet gan karaliskās ģimenes 
pārstāvju valsts pienākumu pildīšanas 
rezultāts. Proti, troņa tiešos mantiniekus 
aizpagājušā gadsimta sākumā skāra kaut 
kāda sērga. Prinči mira cits pēc cita. Radās 
bažas saistībā ar dinastiju maiņu, un tajā 
laikā valdošais Georgs III pavēlēja saviem 
brāļiem steidzīgi precēties, lai turpinātos 
dinastija. Nevar teikt, ka karaļa brāļi būtu 
bez bērniem, taču, kā par spīti, visi viņu 
bērni bija dzimuši ārlaulībā un nevarēja 
pretendēt uz troni. Teikts – darīts. Kentas 
hercogs Eduards ātri piekrita laulībām ar 
vācu princesi, kura bija atraitne un kurai jau 
bija savi bērni. Partija nebija diez cik laba, 
taču, kad dinastijai draud pilnīga izzušana, 
der jebkāda savienība… Viktorija piedzima 
Kensingtonas pilī, kļūdama piektā rindā uz 
troni (viņu apsteidza tēvs un viņa bezbērnu 
brāļi).

Viktorijas tēvs nomira, kad meitenītei 
vēl nebija apritējis gadiņš. Pēc princeses 
vectēva nāves tronī kāpa sākumā viens vi-

ņas tēvocis, pēc tam otrs… Viktorijai apritēja 
11 gadi, kad viņa oficiāli tika pasludināta par 
troņmantnieci… Viņas tēvocis Vilhelms IV 
publiski apsolīja meitenei nodzīvot līdz vi-
ņas pilngadībai, lai izslēgtu varbūtību iecelt 
reģentu jeb pavaldoni nepilngadīgajai ka-
ralienei… Par reģentu bija jākļūst Viktorijas 
mātei, vācu princesei, kura neieguva tautas 
simpātijas, taču prata vērpt intrigas…

Troņmantnieces bērnība ritēja stingrā 
režīmā, skumjās un pilnīgi bez normālām 
cilvēciskām attiecībām. Etiķetes noteiku-
mi, kā arī galma reglaments bija ļoti stin-
gri. Viktorija bija vientuļa, cilvēku loku, ar 
kuriem viņa varēja satikties, māte bija sa-
mazinājusi līdz minimumam. Nemaz neru-
nājot par draudzenēm. Jaunās princeses 
nodarbības sastāvēja no vācu, franču, itāļu 
un latīņu valodas stundām. Rotaļu laiks ar 
lellēm un mājas mīluli, spanielu, bija stingri 
ierobežots.

Princese auga, troņmantnieces sta-
tuss prasīja, lai Viktorija periodiski veiktu 
braucienus pa valsti, lai tauta viņu varētu 
redzēt, jo pavisam drīz viņai vajadzēs valdīt 
pār šo tautu. Pirmais brauciens tika orga-
nizēts vēl 1830. gadā, pēc tam divus ga-
dus vēlāk, bet no 1832. gada šie braucieni 
kļuva ikgadēji. Pašai Viktorijai nepatika 
šīs “izrādes”, tās aizņēma ļoti daudz laika, 
troņmantiniecei nepalika neviena brīva brī-
ža. Karalis arī nebija apmierināts, ka tauta 
troņmantnieci sagaidīja ar sajūsmu… Kara-
lis bija greizsirdīgs, princeses māte vērpa 

intrigas, pašas Viktorijas domas neviens 
neuzklausīja.

Princese Aleksandrina Viktorija kļuva 
par karalieni 1837. gada 20. jūnijā. Agri no 
rīta princeses istabās ieradās lords Konin-
gems un Kenterberijas bīskaps, viņi pazi-
ņoja princesei par viņas tēvoča nāvi un ka 
no šī brīža viņa kļūst par karalieni… Sākās 
pavisam cita dzīve.

Karalienes statusam bija liela atbildība. 
Viktorijai nācās, piemēram, pašai bildināt, 
lūgt “roku un sirdi”, citiem vārdiem, piedā-
vāt princim Albertam no Saksijas-Koburgu 
dinastijas precēties ar viņu. Neskatoties uz 
situācijas dīvainību, ģimene izveidojās stip-
ra, laulātie mīlēja viens otru. Karaliene Vik-
torija dzemdēja deviņus bērnus, viņai bija 
42 mazbērni. Dinastijai vairs nebija nekādu 
draudu.

Vīrišķīgā sieviete pārdzīvoja desmi-
tiem atentātu, valsts nemierus, pārdzīvoja 
savu vīru, drošsirdīgi pārcieta daudzas nā-
ves un apvainojumus presē. Laika posmi, 
kad tauta mīlēja savu karalieni no visas 
sirds, mijās ar naida un republikāniskās va-
dīšanas ieviešanas iespēju posmiem. Kad 
karaliene nomira (tas notika 1901. gadā), 
briti pēkšņi saprata, ka kļuvuši par bāre-
ņiem… Reizē ar karalieni aizgāja vesels 
laikmets, kuru tā arī dēvē – “Viktorijas”… 
Par godu meitenei, kura piedzima nevis 
mīlestībā, bet pēc sava vectēva rīkojuma…

Andrejs Jakubovskis
Foto no interneta

Nozīmīgs notikums visai Latvijai
Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu 
draudze gatavojas gaidāmajām liela-
jām svinībām. Par to mūsu saruna ar 
draudzes prāvestu Eduardu Voroņecki. 
Šogad sv. mocekļa Donata godam 
veltītās svinības būs īpašas…

Varam lepoties, ka šogad gaidāms 
nozīmīgs notikums ne tikai Krāslavai, 
bet arī visai Latvijai. Mūsu skaistajai 
baznīcai paliek 250 gadi, kopš baznīca 
tika uzcelta, 240 gadi kopš tās iesvētīša-
nas un 260 gadi kopš Krāslavas Garīgā 
semināra iedibināšanas. Kaut gan bija 
grūti laiki, baznīca vienmēr darbojās, 
bija atvērta visiem, kuri meklēja patvēru-
mu pie Dieva, pestīšanu un mierinājumu 
dvēselei. 

Bez tradicionālajiem sv. moceklim 
Donatam veltītajiem dievkalpojumiem un 
Euharistiskajām procesijām, paredzēta 
diezgan plaša un interesanta program-
ma. Būs Sv. Mise par visiem priesteriem, 
kuri kalpoja Krāslavas katoļu draudzē (28.06. 
plkst. 18.00). Kriptā svinēsim Sv. Misi par baz-
nīcas fundatoriem - grāfu Plāteru dzimtu (30.06. 
plkst. 9.30).

Notiks vairāki garīgās mūzikas koncerti: ba-
roka mūzikas, ērģeļu mūzikas, senās mūzikas, 
pūtēju orķestra “Sejny” koncerts.
Pasākumi un dievkalpojumi sāksies jau 
28. jūnijā?

Jā, trešdien paredzēts viens no svarīgā-
kajiem pasākumiem. Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzeja vasaras izstāžu zālē (staļļos), 
Pils ielā 10, notiks starptautiska zinātniska kon-
ference (no plkst. 13.00 līdz 17.30), kurā pieda-
līsies pārstāvji gan no Latvijas, gan Polijas, kuri 
stāstīs par mūsu baznīcas sakrālo mantojumu, 
par grāfiem Plāteriem, kuri uzcēla šo dievna-
mu, par arhitektiem un māksliniekiem, kuri deva 
savu ieguldījumu, lai baznīca kļūtu par lielas 
kultūrvēsturiskas nozīmes celtni.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības in-
spekcijas speciālistes Ruta Kaminska, Dr.art., 
un Dace Čoldere runās par sakrālās glezniecī-
bas mantojumu un mākslas pieminekļu restau-
rāciju Krāslavas baznīcā. Būs uzstāšanās par 
Latvijas un Polijas kopīgo mantojumu. Polijas 
Republikas kultūras un nacionālā mantojuma 
ministrijas pārstāve Marta Gurska (Marta Gōr-
ska), restauratori Tomašs Dzjuravecs (Tomasz 
Dzjurawiec, Polija), Dmitrijs Laščetko, Zane 
Kēlere informēs par realizētajiem restaurācijas 
projektiem.

Interesantas uzstāšanās paredzētas vairā-
kiem Polijas un Latvijas augstskolu profesoriem. 
Būs arī stāstījums par mūsu draudzes prieste-
riem - ticības stiprinātājiem no draudzes pirm-
sākumiem līdz mūsdienām.

Jāpasaka, ka, gatavojoties konferencei, bija 
aktīva sadarbība ar Polijas Republikas vēstnie-

cību Latvijā, novada domi, muzeju. Poļu vēst-
niecība nodrošinās tulkojumu no poļu valodas. 
Konference, kā arī ekskursijas pa dievnamu, 
centrālo kapsētu un Krāslavas vēsturisko centru 
būs derīgas tiem, kurus interesē vēsture. Atnā-
ciet un piedalieties!
Interesanti pasākumi paredzēti arī sv. 
Pētera un sv. Pāvila svētkos.

Šajā dienā plkst. 13.00 kriptā atklāsim pie-
miņas plāksni žēlsirdības māsai Celīnai Plāte-
rei - pirmajai latgaliešu tautas dziesmu vācējai 
mūspusē. Ceturtdienas, 29. jūnija, pievakarē uz 
pasākumu baznīcā tiek aicināti jaunieši, kas ir 
mūsu nākotne. To vadīs mūsu senās paziņas, 
māsas no Pro Sanctitate, un draudzes priesteri, 
kam sekos Jauniešu Sv. Mise un Euharistiskā 
procesija.

Sv. moceklim Donatam un baznīcas trīs-
kāršajai jubilejai veltītās svinības noslēgsies 
svētdien, 2. jūlijā. Tradicionāli tās vadīs Rēzek-
nes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis ar 
svinīgo Sv. Misi un Iestiprināšanas sakramenta 
piešķiršanu bērniem un jauniešiem. 
Ko Jūs vēl gribētu pateikt ticīgajiem?

Aicinu visus aktīvi piedalīties ne tikai Sv. Mi-
sēs un citos dievkalpojumos, bet arī daudzajos 
koncertos un izzinošajos pasākumos. Vēl gri-
bu informēt, ka pēc svētkiem sāksies baznīcas 
ēkas centrālās fasādes restaurācija. Finansē-
jumu tam piešķīra Saeimas deputāti ar domes 
priekšsēdētāja Gunāra Upenieka aktīvu atbalstu 
- 95 tūkstošus eiro. Ārējās freskas (centrālās fa-
sādes augšdaļā) restaurācijai līdzekļus 10 tūk-
stošu eiro apmērā piešķīra Polijas Republikas 
vēstniecība Rīgā sadarbībā ar apdrošināšanas 
sabiedrību “Balta”.
Paldies par sarunu. Lai viss iecerētais 
izdodas!

Intervēja Genovefa KALVIŠA,
Alekseja GONČAROVA foto

Dievnams – dvēseles
stiprinātājs un mierinātājs
Ar mīlestību, iedvesmu un godbi-
jību katru svētdienu Svētā Ludviķa 
Bukmuižas baznīca ar skanošām 
zvanu melodijām aicina visus 
cilvēkus pie sevis, lai gūtu mieri-
nājumu un stiprinājumu dvēselē, 
un pārliecību par savu nākotni 
kopā ar Dievu.

Mūsu baznīciņa tika uzcelta 1830. 
gadā un konsekrēta tajā pašā gadā, 
veltot to Svētā Ludviķa godam. Lie-
lu lomu šīs puses ļaužu garīgajā dzī-
vē atstājuši Jezuītu priesteri, kas līdz 
19.gs. sākumam bija darbojušies šajā 
pusē, ieaudzinot paaudžu paaudzēs 
smalkumu pret sakrālajām un kultūras 
vērtībām.

Bukmuižas draudzei ir aktīva lūg-
šanu dzīve. Dievkalpojumi notiek ne 
tikai svētdienās, bet arī katru darbadie-
nas rītu.

Jau piecus gadus mūsu dievnama 
saimnieks un Dieva kalps ir prāvests 
Andris Sprukts. Viņa kalpošanas laikā 
draudzē tika sakārtoti liturģiskie tērpi 
un trauki, kā arī sakrālie mākslas pie-
minekļi. Ir sakārtota baznīcas apkārtne 
un baznīcas dārzā pirmo reizi arī daiļās 
krūmu rozes vērs savus ziedpumpu-
rus. Mūsu prāvests stādus ir iegādājies 
Salaspils Botāniskajā dārzā.

Mēs lepojamies ar savu prāvestu 
par viņa lūgšanas kultūru, dziļu ticību, 
atsaucību un mīlestību kalpojot drau-
dzei un rūpējoties par baznīcas sakār-
totību un pievilcīgumu.

Ar skaistu dziedājumu, lieliskām 
ērģeļu skaņām, ar procesiju, kurā pie-
dalās arī bērni, tiek svinēti svētki, kas 
piepilda ikkatra cilvēka dvēseli ar mī-
lestību, ticību labajam un iespēju atvērt 
savu sirdi pateicībai Dievam par visu, 
ko mēs saņemam.

Draudzes lielākie svētki ir Svē-
tā Jāzepa svētki, kas ir strādnieku un 
ģimeņu aizstāvis, Svētā Pētera un 
Pāvila svētki, Vissvētākās Jaunavas 
Marijas debesīs uzņemšanas svētki, 
Svētā Ludviķa diena, Rožukroņa Ka-
ralienes svētki, Triju Ķēniņu diena. Arī 
bērni regulāri tiek sagatavoti Svētajiem 
sakramentiem. Paralēli ikdienas dzī-
vei Baznīcā regulāri notiek kristības, 
laulības un citi cilvēka dzīvē nozīmīgi 
pasākumi.

Mēs pateicamies un lūdzamies par 
ikvienu cilvēku, kas atbalsta draudzi 
ar lūgšanām, ziedojumiem un labiem 
darbiem, jo darāmā ir daudz. Vairosim 
labestību, mīlestību un labdarību, sa-
glabāsim mieru un saticību.

Bukmuižas draudze.

Ticības lietas

Turpinājums. Sākums 2. lpp.
Lai arī esam dzirdēju-

ši par “pēkšņu” insultu, ārsti 
apgalvo, ka tas patiesībā ne-
notiek tik pēkšņi, jo sirds un 
asinsvadu slimībaslielākoties 
attīstās pakāpeniski - vairāku 
gadu laikā, tādēļ svarīgi zi-
nāt, kā sevi pasargāt.

Līdzās iedzimtībai, kā 
būtiskākie riska faktori mi-
nama smēķēšana, paaugsti-
nāts asinsspiediens, paaug-
stināts holesterīna līmenis, 
neveselīgs uzturs, mazkus-
tīgs dzīvesveids un pārmērī-
ga alkohola lietošana. Īpaši 
kā insulta riska faktors jāat-
zīmē mirdzaritmiju jeb nepa-
reiza sirdsdarbība, kad sirds 
priekškambaris saraujas ne-
ritmiski.

 
Kāpēc mirdzaritmija 

ir bīstama?
Visbiežāk pie insulta 

noved ilgstoši neārstēts pa-
augstināts asinsspiediens jeb 
hipertensija, savukārt viens 
no bīstamākajiem insulta ris-
ka faktoriem ir mirdzaritmija. 
Pārciešot insultu, vairāk nekā 
ceturtā daļa mirdzaritmijas 
pacientu mirst, bet lielai daļai 
pacientu ir risks palikt para-
lizētiem un kopjamiem. Ja 
pacientam ir mirdzaritmija, 
tad viņa sirds priekškambari 
nevis ritmiski saraujas, bet 
trīc jeb mirgo. Tā rezultātā 
sirdī asinis lēnāk nokļūst no 
priekškambariem kambaros, 
un tas var veicināt trombu 
veidošanos (ja asinis ne-
kustās, tad veidojas trombi). 
Savukārt šie trombi var izkļūt 
arā no sirds un nonākt sma-
dzenēs, aizsprostot artērijas 
un pārtraukt asinssapgādi 
smadzenēm. Tas var izraisīt 
spēcīgu un bieži vien arī le-
tālu insultu.

Turpinājums sekos.

Rakstā izmantoti semi-
nāra materiāli un interneta 
resursi.

Iveta LEIKUMA

Kā atpazīt sirds 
slimību risku
un ko darīt?
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  21. jūnijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35 Noslēpumu viesnīca
10.35, 13.00, 14.35 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
12.00 Personība. 100 g 
kultūras
13.15, 5.30 Vides fakti 
13.50 Raķetēni 
14.05 Zorro hronikas. 
14.50 Izmeklētāja Lanca. 
16.00 Noslēpumu viesnīca
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Neatklātā pērle Japāna. 
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Pasaules panorāma. 
21.50 Saldā indes garša. 
23.20 Broukenvuda. 
1.00 Odu uzbrukums. 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Mjanmā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 Lucavsala. Piemēslot 
aizliegts! 
7.50 Izmeklētāja Lanca. 
9.00, 17.30, 20.45 FIFA 
Konfederāciju Kauss 2017. 
Portugāle - Meksika
11.00 Raja zina vislabāk
11.55 De facto

12.30 Province
13.05 Biznesa klase.
13.35 Notikumu skatlogā
14.05 Aktualitātes.
14.35 Automoto raidījums nr.2
15.05 Personīgā lieta
15.35 Maklauda meitas
16.30 Dzīve šodien
20.00 Ziņas
1.00 Reiva pasaule. 
Losandželosa. jaunā 
Tinseltauna. Dokumentāls 
seriāls
1.30 Eiropa fokusā
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 4.55 Bernards 2
5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes 
pavārskola 3
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 0.50 Dzīvīte
9.10 Spēles karaliene
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Mežonīgā kaķe
11.40 Uta Danella. Tuvāk 
zvaigznēm
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, 1.10 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.50 Degpunktā 
21.10 Zebra
21.25 NCIS. Losandželosa 4
22.30 Olimpa krišana
1.55 Spēles karaliene

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā
5.45, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
6.50, 13.10 Multfilmas
10.55 TV skatlogs
11.10, 16.55 Kobra
14.05, 2.10 UgunsGrēks
15.15 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.15, 20.20, 3.20 Viņas melo 
labāk
18.00 Tētuka meitiņas
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Iemāci sievai stūrēt!
22.05 Tēta nedienas 
0.55 Greislenda
1.45 Simpsoni

TV3+
5.25, 15.50 Māja-2
6.10 Prakse
7.10 Multfilmas
8.20 LavStail
8.55, 1.10 Ekstrasensu cīņas
10.00, 17.55 Ērglis un cipars
11.00, 16.50 Meičas
12.10 TV shop
12.25, 18.55 Radi
13.35, 19.55 Sporta skolotājs
14.40 Saška
21.00 No baskājes līdz lēdijai
23.20 Mf. Lietu veidols

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, 18.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.20 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
19.50 Piecas klusuma minūtes
21.55 Jūras dēmoni
23.50 Dienas kopsavilkums
0.20 Labie puiši
4.15 Vasarnīcu lietas
5.10 Likme

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.45, 
17.05, 2.30 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35 Ievainotā sirds 
13.45 Ievainotā sirds
15.00, 4.20 Moderns 
spriedums
16.05 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55, 0.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra
21.45 Df. Putins
23.05 Mažors
0.20 Vakara Urgants
1.50, 5.45 EuroNews
2.45 Mf. Mīlestības formula
4.10 Smieklīgi videoklipi
5.05 Pastaiga zem lietussarga

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, 3.30 Putekļains darbs
14.55 Čērčils

17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Plus mīlestība
23.15 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
1.45 Sanktpēterburgas vēstis
2.00 Muhtara nāve

RenTV Baltic
5.20, 22.55, 1.15 Skatīties 
visiem
5.45 Vadīt krievu stilā
6.10 Pēddziņi
6.55, 7.20 Labrīt!
7.15 Laika ziņas
7.45, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.50 Pareizs līdzeklis
10.05, 17.35 Ģimenes drāmas
11.15 Karavīri
13.20 Smieties atļauts
15.30 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Maldu teritorija
23.25 Važņaks

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 0.40 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, 23.45 Vienatnē ar 
visiem
13.10 Vīriešu/sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Lai runā!

20.00 Laiks
21.05 Mažors
23.00 Vakara Urgants

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
9.10, 10.05 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Kāpnes 
debesīs
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
0.35 Sporta diena
0.50 Briljantu mednieks

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 22.05 TV barometrs
9.05, 18.50 Mf. Galma pērle
10.20 Reālā pasaule  
10.50, 16.35 Virtuve
11.50, 22.10 Ekstrasensu cīņa
14.05, 17.45 Jaunkundze - 
zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Šopinga dieviete
20.05 Tētis sprukās
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35 Noslēpumu viesnīca
10.35, 13.05, 14.35 Top-Shop
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija 
11.15 Neprātīgā mīla. Putins 
un krievi. 
12.15, 0.35 1.1. Aktuālā 
intervija 
13.20 Aculiecinieks 
13.35 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
13.50 Raķetēni 
14.05 Zorro hronikas. 
14.50 Izmeklētāja Lanca. 
16.00 Noslēpumu viesnīca
18.00, 23.20 Ziņas
19.30 Kaut kur uz zemes
20.00 Izgudrotāji
20.30 Panorāma
21.15 Poldarks
22.20 Restorāns Amigos
23.35 Personība. 100 g kultūras
1.25 Neatklātā pērle Japāna. 
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Mjanmā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.25 Vides fakti
7.55 Izmeklētāja Lanca. 
9.00, 17.30, 20.45 FIFA 
Konfederāciju Kauss 2017. 
Meksika - Jaunzēlande
11.00 Raja zina vislabāk

11.55 LTV - 60
12.35 Projekts Nākotne
13.05 Aktualitātes.
13.35 Automoto raidījums nr.2
14.05 Nedēļas apskats.
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā.
15.05 Skats rītdienā.
15.35 Maklauda meitas
16.30 Dzīve šodien
20.00 Ziņas  1.00 Sporta studija
1.45 Projekts Nākotne
5.00 Es - savai zemītei

LNT
5.00 Bernards 
5.10 Kristīgā programma 
5.35 Mani virtuves noslēpumi 
6.00 Marta cep 
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 1.05 Dzīvīte
9.10 Spēles karaliene
10.25, 13.45 TV veikals
10.40 Mežonīgā kaķe
11.40 Bezmiegs Stambulā
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, 2.50 Degpunktā 
21.10 Izdzīvotāji 
22.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!   0.15 Čikāga liesmās
2.10 Sirds aicinājums 

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā
5.45 Kobra
6.10 Lielā sprādziena teorija

6.40, 13.10 Multfilmas
8.55 Freds 3. vasaras 
nometne
10.30 TV skatlogs
10.55, 16.55 Kobra
14.05, 2.00 UgunsGrēks
15.15 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.15, 20.20, 3.10 Viņas melo 
labāk
18.00 Tētuka meitiņas
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Zaļā zona
0.10 Bekstroms
1.10 Simpsoni
4.10 Bez Tabu

TV3+
5.25, 15.50 Comedy Club
6.10 Prakse  7.10 Multfilmas
8.20 LavStail
8.55, 0.35 Ekstrasensu cīņas
10.00, 17.55 Ērglis un cipars
11.00, 16.50 Meičas
12.10 TV Shop
12.25, 18.55 Radi
13.35, 19.55 Sporta skolotājs
14.40 Saška
21.00 Mf. Pēterburga. Vasara. 
Mīlestība.
22.45 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, 18.25 Ārkārtas 
gadījums

14.00, 2.00 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
19.50 Piecas minūtes klusuma
21.50 Jūras dēmoni
23.50 Dienas kopsavilkums 
0.20 Labie puiši
4.15 Kurš “palaida garām” 
kara sākumu
5.05 Mūsu uzraugs

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.45, 
17.05, 2.15 Ziņas
6.35 Bērnu klubs 
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Ievainotā sirds
13.45 Vienatnē ar visiem
15.00 Moderns spriedums
16.05 Vīriešu/ sieviešu
17.55, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!   20.00 Laiks
21.35 Df. Putins
22.50, 23.05 Mažors
0.00 Vakara Urgants
0.35 Lai runā!
0.25 Arktika. Drosmīgo izvēle
1.35 EuroNews
2.30 Ekspreskomandējums
4.10 Mf. Uzmanību, 
bruņurupucis
5.30 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 Putekļains darbs
14.55 Čērčils
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes

21.00 Plus mīlestība
23.15 Divkauja
0.55 Kinofestivāls
2.25 Sanktpēterburgas vēstis
2.40 Mf. Divdesmit dienas 
bez kara
4.30 Kara pilsētas 

RenTV Baltic
5.30, 22.55, 1.15 Skatīties 
visiem
5.50 Pazīsti mūsējos
6.15 Pēddziņi 
7.00, 7.25 Labrīt!
7.24 Laika ziņas
7.50, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.55 Pareizs līdzeklis
10.10, 17.35 Ģimenes drāmas
11.20 Karavīri
13.25 Maldu teritorija
15.30 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.50, 22.25 Kara noslēpums
23.30 Važņaks. Spēle par biļeti

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, 0.40 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 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Lai runā!  20.00 Laiks
21.05 Mažors 

23.05 Vakara Urgants
23.45 Naktij tuvojoties

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
9.10, 10.05, 22.00 Pēdas
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, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
0.35 Sporta diena
0.50 Briljantu mednieks

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.05 TV barometrs
9.05, 18.55 Galma pērle
10.20 Reālā pasaule
10.55, 16.40 Virtuve
12.05 Partizāni
12.30 Mf. Žeņa, Žeņečka un 
“katjuša”
14.00, 17.50 Jaunkundze - 
zemniece 15.20 PIN kods
16.10 Šopinga dieviete
20.10 Tētis sprukās
22.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.10 Ekstrasensu cīņa

CETURTDIENA,  22. jūnijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Klēts. Vasaras saulgriežu 
svinēšana
6.30 Rūķu zeme Čučumuiža. 
Līgo svētki 
6.45 Lec, saulīte! 
9.00 Teātris.zip
9.20 R.Blaumanis. 
Skroderdienas Silmačos. 
11.30 Līgosim Krastmalā! 
Ielūdz Raimonds Pauls 
18.00 Ziņas
18.20 Latvijas Kods. Lai smuki! 
18.50 Limuzīns Jāņu nakts krāsā. 
20.30 Panorāma
21.15 Līgojam Krastmalā! 
1.00 Ziņģu ziņģe

2.55 “Čikāgas piecīšu” 
sadziedāšanās koncerts 
3.50 Kad vēji dzied burās. 
Koncerts Kuldīgā 2010

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Mjanmā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Mūsu atbildība. 
7.50 Izmeklētāja Lanca. 
9.00 FIFA Konfederāciju Kauss 
2017. Vācija - Čīle
11.00, 18.05 Raja zina 
vislabāk
11.55 1.1

12.50 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
13.35 Personība. 100 g 
kultūras
14.35, 5.00 Pie stūres
15.05 Maklauda meitas
16.00 Še, kur līgo priežu meži!
19.00 Ziņas
19.20 Viktora Lapčenoka 
jubilejas koncerts
21.25 Tā dullā Strengas dēļ 
jeb vasara ar zelta teļu
22.25 Mona. Mākslas filma
0.05 Eiropa koncertos
1.00 Latvija līgo Bauskā
3.40 LTV - 60
3.50 “Troksnis 4”

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Čikāga liesmās 

6.40 Mani virtuves noslēpumi 
7.30 Ceļojošais bruņinieks 
8.30 Sirdsmīļā Monika
9.00 LNT brokastis
10.00, 4.05 Bitīt´ matos 
13.25 Koncerts „Līgojam Talsos”
17.00, 18.00 Brīvdabas izrāde 
„Skroderdienas Silmačos”
17.50, 20.00 Ziņas 
20.40 Degpunktā 
21.10 Koncerts „Līgojam 
Dobelē”
0.20 Miers un bērziņš! 
2.25 Bezmiegs Stambulā

TV3
7.00 Multfilmas
9.10 Džesikas Dārlingas 
pamatskolas likumi
10.50 Pastaiga ar dinozauriem
12.25 Īsa pamācība mīlēšanā

14.10 Vella kalpi
16.00 Vella kalpi vella 
dzirnavās
18.00 Saimnieks meklē sievu
19.00 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
20.20 Limuzīns Jāņu nakts krāsā
22.10 UgunsGrēks atkal līgo 
Limbažos
1.25 Ugunsgrēks. Līgo 
Cinevilla

TV3+
7.00 Multfilmas
7.30 Buratino piedzīvojumi
8.55 Comedy Women

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, 1.45 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
18.25 Kriminālizmeklēšana
19.50 Piecas minūtes klusuma
21.55 Jūras dēmoni
23.50 Df. Pasaules aizkulises
0.45 Mēs un zinātne. Zinātne un mēs
3.45 Šamanis

PBK
6.05, 1.45, 5.40 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Mf. Kaut nu tā būtu

PIEKTDIENA,  23. jūnijs
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Personība. 100 g kultūras
7.00 Mazā Maruko. 
7.30 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
8.00 Lesija. 
8.30 Raķetēni 
9.00 Molangs un Piu Piu
9.05 Bings. 
9.30 Muks 
10.00 Ūdensbumba resnajam 
runcim. 
11.30 Eņģeļu māja
12.35 Izgudrotāji 
13.05 Neparastās dabas 
formas.
14.10 Krāsainās pasaules. 
14.30 R.Blaumanis. 
Skroderdienas Silmačos. 
18.00 Ziņas
18.20 Klēts. Folkloras 
programma 
18.35 Gūtenmorgens un 
Vienciems
19.35 Latvijas sirdsdziesma
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.25 Teātris.zip
21.45 Latgola.lv 2. Nacionālā 
teātra izrāde
1.10 Līgosim Krastmalā 2016
5.05 Restorāns Amigos

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 Kas te? Es te!
6.30 Brīnumskapja skola
7.00 Aoi un Hinatas 
piedzīvojumi kalnos 

7.30, 5.00 Province
8.00, 4.00 Atklājam Vāciju. 
8.30, 4.30 Automoto 
raidījums nr.2
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
9.30 Sāras mūzika
9.45 V.I.P.
10.30, 5.30 Aktualitātes.
11.00, 17.30, 20.45 FIFA 
Konfederāciju Kauss 2017. 
13.05 Sporta studija
13.55 LTV - 60
14.10, 1.55 Anekdošu šovs 
15.35 Tā dullā Strengas dēļ 
jeb vasara ar zelta teļu
16.35 Eiropa koncertos
20.05, 1.00 Sporta spēks 
1.35 Klēts. Folkloras 
programma
2.20 Mājas, kur atgriezties

LNT
5.00 Boba burgeri 
5.40 Čikāga liesmās 
6.00, 18.00 Tie esam mēs
7.20 Ceļojošais bruņinieks 
8.30 Attīstības kods 
9.00, 4.05 LNT brokastis
10.00 Bitīt´ matos 
12.15, 1.55 Labāk trīs tēvi, 
nekā neviena
14.10 Dīvainās dabas kaprīzes
14.40 Koncerts „Līgojam 
Dobelē”
17.50, 20.00 LNT ziņas
20.35 Degpunktā Sestdienā
21.05 Lieliskais gadsimts
23.15 Brīvdabas izrāde 
„Skroderdienas Silmačos”
3.20 Sirdsmīļā Monika
3.40 Dzīvīte
4.50 Karamba!

TV3
5.00 Nozieguma skelets
5.45 Kobra
6.55 Multfilmas
9.35 Sīči dara trakas lietas
10.35 Auto ziņas
11.10, 4.00 Pasaules 
smieklīgāko video kuriozu top
11.55 Delgo
13.40 Absolvente
15.30 Freds 3. vasaras 
nometne
17.05 Mārlijs un es. kucēna 
gadi
19.00, 4.25 TV3 Ziņas
19.35 Mēness sargs
21.15 10000 p.m.ē.
23.25 Paranormans
1.10 Eda realitātes šovs
3.15 Simpsoni

TV3+
5.20 Buratino piedzīvojumi
6.20, 9.40 Multfilmas
11.35 102 dalmācieši
13.25 Mf. Pēterburga. Vasara. 
Mīlestība
15.10 Mf. Uguns pavēlnieks 
Trusītis
17.05, 22.50 Mf. Nacionālo 
medību īpatnības
19.05 Augstākā pilotāža
21.00 Doktors Dūlitls
0.35 Comedy Women

NTV Mir
7.05 Likme
8.00, 10.00, 16.00 Šodien
8.20 Skate
8.55 Gatavojam
9.25 Gudrā māja
10.25 Galvenais ceļš

11.05 Dzīvais un mirušais 
ēdiens
12.00 Dzīvokļa jautājums
13.05 Dubultstandarti
14.05 Skaistums krievu stilā
15.00 Muhtara atgriešanās
16.20 Reiz…
17.00 Miljonu vērts 
noslēpums
19.00 Centrālā televīzija
20.00 Mf. Šiks
21.55 Tu esi super!
0.30 Maitas
4.05 Šamanis

PBK
6.20, 10.00, 12.00, 16.45, 
22.35 Ziņas
6.30 Moderns spriedums
7.25, 10.20 Multfilmas
8.00 Vasarnīca
8.40 Brīnumu lauks
9.45 Mācītāja uzruna
11.15 Garša
12.25 Apkārt smiekliem 
14.15 Tas attiecas uz ikvienu
15.30 Kurš vēlas kļut par 
miljonāru?
17.00 Mats matā
20.00 Laiks
20.20 Nosvērti un laimīgi
0.20 Mf. Piecas līgavas
2.05, 5.30 EuroNews
2.20 Mf. Vakar bija karš
4.55 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.20, 8.20 Ģimenes detektīvs
8.00, 11.20 Vēstis - M
9.15 Dzīvie stāsti
10.05 Pieci pret vienu
11.00, 14.00 Vēstis
14.20 Mf. Kņaziene no 
daudzstāvenes

18.00 Sestdienas vakars
20.00 Ziņas
21.00 Mf. Mīlestība runā
0.50 Mf. Sikspārnis
3.10 Mf. Maskava - Lopuški

RenTV Baltic
5.45, 1.40 Skatīties visiem
6.30 Karavīri
7.20 Dzīvais temats
8.20 Dievu ēdiens
9.25 Mintrans
10.05 Visnoderīgākā 
programma
11.10 Godīgs remonts
12.15 Vadīt krievu stilā
12.50 Katram pa kaķēnam
13.20 Slepenās teritorijas
15.25 Dīvaina lieta
16.30 Čapmanes noslēpumi
18.35 Visšokējošākās 
hipotēzes
20.35 Revolūcijas mistiskie 
noslēpumi
22.50 Maldu teritorija
0.50 Sāls

ONT
7.00, 8.05 Sestdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilmas
9.20 Veselība
10.30 Garša
11.10 Ideāls remonts
12.10 Gudrinieki un 
gudrinieces
13.20 Kāzu nebūs!
14.25 Mf. Vij!
16.15, 21.00 Sporta ziņas
16.20 Šurumburums
16.45 Kurš vēlas kļūt par 
miljonāru?
17.45 Mats matā
21.05 Šovakar

22.35 Mf. Mīlestība ar 
vārdnīcu
0.15 Mf. Malissa brīnumu 
zemē

Baltkrievija 1
6.20 Būtība
6.45, 20.05, 21.40 Mf. Laimes 
atlūzas
8.25 Kulinārā diplomātija
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Veselība
10.00 Vasarnīca
10.35 Lielā selfiju tūre
11.10 50 receptes
12.10, 15.45 Mf. spriedums 
ideālam pārim
15.15 Ukraina
16.40 Mf. Mājsaimniece
21.00 Panorāma
0.10 Sporta diena
0.20 Mf. Steidzieties mīlēt!

Baltkrievija 2
7.05 Onlains
7.35, 22.05 TV barometrs
7.40 Mf. Sarkangalvīte
8.45 Ačgārnā pasaule
9.40 Laimīgi kopā
10.45, 20.10 Tētis sprukās
12.35 Kāzas bez bajāna
13.10 Tauta
14.00 Multfilmas
15.35 Mats matā
16.10 Divi rubļi
16.30 Aklās kāzas
17.45 Mf. Nabaga bagātā 
meitene
19.25 Reportieris
22.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.10 Atdodiet man 
skaistumu
23.25 Mf. Transformeri

SESTDIENA,  24. jūnijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Personība. 100 g kultūras
7.00 Mazā Maruko. 
7.30 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
8.00 Lesija. 
8.30 Raķetēni 
9.00 Molangs un Piu Piu
9.05 Bings. 
9.30 Mia un es
10.00 Uzmanību, gatavību, 
kosmosā! 
10.25 Izzināt Japānu 
11.00 Karaliskais dārzs. 
12.00 Dievkalpojums 
13.00 Daugaviņa guni kūra. 
14.50 Latvijas sirdsdziesma
15.45 Latvijas Radio 
bigbenda, Maestro Raimonda 
Paula un Kristīnes Prauliņas 
koncerts
16.50 Sāras mūzika. 
17.05 Selfridžs
18.00 Ziņas
18.20 Bērnu deju 
lieluzvedums “Trejdeviņi 
gaismas tilti”
20.30 Panorāma
21.15 Emīla nedarbi.
23.35 Jānim Peteram - 75. 
3.10 Raimonds Pauls joko 
4.15 LV jaunatklāšanas 
raidījums “TE!” 
5.10 Latvijas novadu cīņas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 Kas te? Es te!

6.30 Brīnumskapja skola
7.00 Aoi un Hinatas 
piedzīvojumi kalnos 
7.30 Vides fakti
8.00 Es - savai zemītei
8.30 Tikai rozes. Dzied 
J.Sproģis
9.00, 4.00 Skats rītdienā.
9.30, 4.30 Izglītība un karjera. 
10.00, 5.30 Nedēļas apskats.
10.30, 3.30 Biznesa klase.
11.00, 17.30, 20.45 FIFA 
Konfederāciju Kauss 2017. 
13.00 Ūdensbumba resnajam 
runcim. 
14.30 Mājas, kur atgriezties
16.10 Tās tik ir operas! 
17.00 Izgudrotāji
20.05, 1.00 Sporta spēks
1.30 Sporta studija
2.15 Eiropa koncertos
3.05 Anekdošu šovs 
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.

LNT
6.20 Bernards 
6.30 Kontakts kopā ar doktoru 
Čārlzu Stenliju
6.55 Ceļojošais bruņinieks 
7.55 Suņu slepenā dzīve
9.00, 3.55 LNT brokastis
10.00 Bitīt´ matos 
11.05 Latvijas faili. Manai 
Dzimtenei
12.00 Plūškoka smarža
14.00 Tēta līgava no Kubas
16.00 Auklīte pret pašas gribu
17.50, 20.00 LNT Ziņas 
18.00 Hūberts un Štallers 
20.10 Lieliskais gadsimts

22.25 Lauku sēta 
23.25 Laupītāju zeme
1.05 Tirāns
1.45 Tēta līgava no Kubas
3.15 Boba burgeri 5
4.40 Karamba!

TV3
6.40 Multfilmas
8.50 Māmiņu klubs
9.25, 2.35 Gatavo
10.00 Superbingo
11.05 Saimnieks meklē sievu
12.05 Pasaules smieklīgāko 
video kuriozu top
13.40 Auniņš Šons. Filma
15.10 10000 p.m.ē.
17.15 Mēness sargs
19.00, 4.40 TV3 Ziņas
19.10 Amerikāņu nindzjas
20.10 X-Cilvēki 
22.55 Jūsu Augstība
0.55 Trīs collas
3.00 Sīči dara trakas lietas
3.50 Kobra

TV3+
6.00, 9.00, 14.35 Multfilmas
6.35 Kristīgā programma
7.10 Mf. Man pietiks ar 
miljonu
11.00 Augstākā pilotāža
12.55 Doktors Dūlitls
16.15, 23.35 Nacionālo 
medību īpatnības
18.15 Mf. Braucējs Spīdijs
21.00 Forsāža
1.20 Comedy Women

NTV Mir
7.30 Mežonīgā pasaule
8.00, 10.00, 16.00 Šodien

8.20 Vēlreiz sveicināti
8.45 Ar mazuļa lūpām
9.25 Ēdam mājās
10.25 Pirmais raidījums
11.05 Tehnikas brīnums
12.00 Vasarnīcu lietas
13.05 Mūsu uzraugs
14.15 Braucam un ēdam
15.05 Muhtara atgriešanās
16.25 Kriminālā Krievija
17.05 Izmeklēšanu veica…
18.00 Jaunās krievu sensācijas
19.00 Nedēļas kopsavilkums
20.20 Zvaigznes ir satikušās
22.05 Spēle. Revanšs.
0.00 Tu neticēsi!
1.00 Ceļu patruļa
4.45 Runājam un rādām
5.35 Vēlreiz sveicināti 

PBK
6.10, 10.00, 12.00 Ziņas
6.20 Spēlē ermoņikas
7.00 Ideāls remonts
7.55, 10.20 Multfilmas 
8.15 Sports
9.00 Veselība
11.05 Kamēr visi mājās
12.20 Vasarnīca
12.55 Suflieris
16.55 Berlīne 1941.
18.30 M. Galkina suflieris
21.00 Laiks
22.45 Kas? Kur? Kad?
0.00 Mf. Ātrāk nekā truši
1.40 Sabiedrības noslēpumi
2.25 Mf. ASSA
1.50 EuroNews
3.40 Nosvērti un laimīgi
5.20 Pastaigas zem lietussarga

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Mf. Runā mīlestība

8.30 Pats sev režisors
9.20 Rīta pasts
10.00 Svētku raidījums
11.00, 14.00, 20.00 Vēstis 
11.20 Vēstis - M
12.00 Smieties atļauts
14.20 Mf. Vēlie ziedi
18.00 Koncerts
22.00 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
0.30 Ar segvārdu “Anita”
1.25 Mf. Veltīgs upuris
2.55 Mf. Tek upe Volga

RenTV Baltic
6.00, 12.15, 1.00 Skatīties 
visiem
6.45 Tāli radi
7.05 Karavīri
8.05 Godīgs remonts
8.50 Vadīt krievu stilā
9.25 Katram pa kaķēnam
9.55 Pēddziņi
12.50 Maratons trim grācijām
16.45, 20.55 Komanda Če

ONT
7.00, 8.05 Rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas sprediķis
9.20 Multfilmas
9.40 Piezīmes
10.00 Kamēr visi mājās
10.55 Vasarnīca
11.30 Padomu pasaule
13.30 Mf. Uzvarētājs
15.00 Sazvērestības teritorija
16.15 Sporta ziņas
16.20 Baltkrievijas gada 
dziesma 2017
20.00 Kontūras
22.00 Kas? Kur? Kad?
23.10 Sabiedrības noslēpumi

0.10 Mf. Assa

Baltkrievija 1
6.45 Mf. Laimes atlūzas
8.25 Lielā selfiju tūre
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls
9.45 Ātrumkārba
10.20 Rīts
11.00 50 receptes
12.10 Ziņas
12.35 Mf. Steidzieties mīlēt
14.15 Apkārt planētai
15.15 Tava pilsēta
15.30 Mf. Pilnīgi cita dzīve
18.55 Mf. Atļaujiet tevi 
noskūpstīt
20.35 Laika ziņas
21.00 Galvenais ēters
22.10 Mf. Spriedums ideālam 
pārim

Baltkrievija 2
7.05 Onlains
7.35, 19.35, 22.05 TV 
barometrs
7.40 Mf. Dēmons ar trim zelta 
matiem
8.40 Elementāri
9.10 Kad mēs esam mājās
10.10, 20.05 Tētis sprukās
12.00 JAK
13.40 Mf. Kamēr tu gulēji
15.30 Mīlestība onlainā
16.35 Divi rubļi
16.55 Mf. Transformeri
22.00 Sportloto 5 no 39, 
KENO.
22.10 Mf. Meitene ar pūķa 
tetovējumu
0.50 Varenā Kipras ilūzija

SVĒTDIENA,  25. jūnijs

13.55 Vienatnē ar visiem
14.55 Moderns spriedums
16.00 Gaidi mani
17.50, 18.05 Cilvēks un 
likums
18.00, 20.45 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
20.32 Trīskārša aizsardzība
22.30 Vakara Urgants
23.25 Mf. Leģenda Nr. 17
2.05 Ekspreskomandējums
3.35, 5.30 Smieklīgi videoklipi
3.45 Padomu pasaule

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 Mf. Putekļains darbs
14.55, 2.50 Mf. Nesaki man 
ardievas
17.40, 4.20 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Humora raidījums
23.20 Mf. mans baltais un 
pūkainais
1.20 Mf. Tā sieviete logā…

RenTV Baltic
5.35, 22.55, 1.15 Skatīties 
visiem
6.15 Pēddziņi
7.00 Labrīt!
7.50, 19.45 Saviesīgas 

vakariņas
8.50 Pareizs līdzeklis
10.10, 17.35 Ģimenes 
drāmas
11.15 Karavīri
13.25 Kara noslēpums
15.00 Varenie noslēpumi
15.30 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Čapmanes noslēpumi
23.25 Važņaks. Spēle par 
biļeti

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, 2.25 
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. Radi
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Uzvarētājs
22.40 Kas? Kur? Kad?
0.00 Vakara Urgants
0.45 Mf. Vislabākais

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 1.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
8.50 Metropolīta uzruna
9.10, 10.05 Pēdas
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
16.15 Mūsējie
16.35 Glābiet mūsu ģimeni
21.00 Panorāma

21.45 Mf. Pilnīgi cita dzīve
1.20 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.05 TV barometrs
9.05, 18.55 Mf. Galma pērle
10.20 Reālā pasaule
10.50, 16.40 Virtuve
12.00, 22.10 Ekstrasensu cīņa
14.05, 17.50 Jaunkundze - 
zemniece
15.20 PIN kods
16.10 Šopinga dieviete
20.10 Tētis sprukās 
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
0.15 Onlains
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
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Publicētie materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Rēzeknes Vēstis”, interneta resursi un citi avoti.
Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

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

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

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

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” 

Kapu pieminekļu 
izgatavošana.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

Reklāma un sludinājumi

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paaugstinātas cenas.Skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu. 

Vajadzīgi šoferi un lopu 
savacēji.

T. 65329997, 29996309, 
26447663, 29485520, 

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

Autoskola 
“AUTO-MADARA” 
uzņem “B” kategorijas 

vadītāju kursos. 
Sapulce 22. jūnijā plkst. 
15.00. Dagdā, Ezera 3. 

Tālr. 29427803, 29455509.
Ir pieejamas braukša-
nas  nodarbības  ar  automā-
tisko ātrumkārbu.

PĀRDOD

DAŽĀDI
AICINA darbā metinātājus darbam 
ar elektrisko gāzmetināšanas ierī-
ci, atslēdzniekus - santehniķus ar 
darba pieredzi. T. 29438546.
VAJADZĪGI zāģeri-palīgi. Apmak-
sa no kubiem. Tālr. 24910992.
Pieskatīšu cilvēkus gados un slim-
niekus Krāslavā. T. 26067733.
Zobu ārstēšana, raušana, pro-
tezēšana. Pierakstīties pa tālr. 
28621435, 65425366;
ATDOD labās rokās divus runcī-
šus (4 mēn.). Tālr. 29768020.

2-istabu dzīvokli (3.st.) Aronsona 
5. Tālr. 28760942;
“SAAB 9000” - benzīns, automā-
tiskā ātrumkārba, ādas salons. 2 
riepu komplekti, TA līdz 07.2017. 
Lēti! Tālr. 20369915;
“VW Golf III” - dīzelis. Tālr. 
262704198;
“AUDI 80”. Tālr. 26563353;
mēslu kaisītāju ROU-6, grābek-
li-ārdītāju (vālotājs, platums - 3 m) 
traktoram T-40 vai MTZ, smagas 
kultivatora ecēšas (3 gab.), MTZ-
50 un 80 priekšējo tiltu. Hidrosūk-
ni NŠ - 50 (labais virziens) pēc 
kapitālremonta. Tālr. 28738878;
zirgvilkmes arklu, spīļarklu, ecēšas, 
senlaicīgu skapi. T. 29356833;
benzīna trimeri (3.8 kw, 
viegls, ērts, 100 €), inventora 
metināšanas ierīci (300 ampēri, 
120 €), hameleonu masku (25 €). 
Viss jauns. Tālr. 28704679;
jaunu koka laivu. IZGATAVO 
koka logus, durvis, laivas. Tālr. 
29162064; 
kartupeļus. Tālr. 29826876;
graudus, miltus. Tālr. 29134527;
malku, šķeldojamo materiālu. Tālr. 
25567471;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
28381659;
sausu, skaldītu malku. T. 28296806.

PĒRK
zemi, mežu, jaunu mežu. Tālr. 
29129658;
māju Krāslavā. Tālr. 26795517;
māju Krāslavā. Tālr. 20540340;
traktorus T-16, T-25, T-40, MTZ-52, 
MTZ-80, MTZ-82, traktoru pieka-
bes jebkādā stāvoklī. T. 22477403.

23 gadus kopā ar Jums!

Pabeidz darbus – 
sagaidi Līgo 
ar LAFIKO.LV 
aizdevumiem

 un gardām dāvanām!
Krāslavā, Brīvības  ielā 24  
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

-piektdienās no 10:30-12:30
Tālr. 65622735, 

28229290.

Karstā sestdiena

Līdzjutēji gavilēja: piektajā Latgales 2. līgas 
spēlē futbola klubs “Krāslava”  spraigā cīņā  izcīnīja 
uzvaru pār FK “Kalupe” ar rezultātu 2:0. Piektā 
spēle, trešā uzvara. Nākamā spēle “Varavīksnes” 

stadionā notiks 23. jūlijā plkst. 14.00.
Atbalstīsim mūsējos!

Alekseja GONČAROVA foto

Sports

Laika periodā no 09.06.2017. līdz 16.06.2017. Krāslavas iecir-
knī tika reģistrēts 61 notikums. Būtiskākais:
•	 9. jūnijā plkst. 15.20 Krāslavā, Artilērijas ielā 5, kāpņu telpā, vietējā 

iedzīvotāja, atstājot uz īsu laiku bez uzraudzības maisiņu, konstatē-
ja maka ar naudu un pases pazušanu. Kriminālmeklēšanas pasāku-
mu gaitā tika noskaidrots, ka zādzību izdarīja tepat dzīvojošais Š., 
dzim.1984.g.

•	 10. jūnijā tika uzsākts kriminālprocess par to, ka Krāslavā no privātmā-
jas Vasarnieku ielā, tika izdarīta televizora un motorzāģa “PARTNER” 
zādzība. 

•	 12. jūnijā Andrupenē, veicot sankcionētu kratīšanu privātmājā Pasta 
ielā pie Z., dzimušās 1957.g. tika izņemtas 15680 cigaretes “Premier” 
ar Baltkrievijas republikas akcīzes markām un 2 medību patronas.

•	 12. jūnijā apm. plkst. 12.00 Krāslavā, Rīgas ielā 28, “Ēdamnama” tel-
pās no somiņas tika nozagts mobilais telefons Samsung Galaxy A3.

•	 Veicot operatīvi- meklēšanas pasākumus cīņā ar narkomāniju, 12.jū-
nijā kārtējo reizi tika aizturēta nepilngadīgā G., kurai līdzi bija narkotis-
ka viela – marihuāna. 14.jūnija tika aizturēts Krāslavas iedzīvotājs U., 
dzim.1992.g., arī ar “zālīti”.

•	 14.jūnijā Krāslavā, veikalā Vasarnieku ielā, vietējā iedzīvotāja D., dzi-
musī 1984.g., norēķinājās par pirkumu ar suvenīra 100 eiro banknoti. 
Uzsākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana.

•	 15. jūnijā tika konstatēta automagnetolas “PIONEER” un pastiprinātāja 
“ALPINE” zādzība no automašīnas AUDI A4, kas bija novietota stāvē-
šanai Krāslavā, Artilērijas ielā 5, mājas pagalmā. Tika uzsākts krimināl-
process, notiek vainīgās personas noskaidrošana.

IEPĒRK
teļus, aunus, liellopus. T. 26524409.

Krimināls, notikumi

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

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

SIA “AIBI” 
iepērk liellopus, 

jaunlopus, aitas, 
zirgus. 

Pērk arī gaļas šķirnes 
jaunlopus eksportam. 

Labas cenas.
 Samaksa tūlītēja. Svari.  
Tālr. 26142514, 20238990.

Konkursa “Gaišie prāti” dalībniece Daniela Čapķeviča 
par mācībām no pilsētas AACHEN Vācijā 

Gētes institūta konkursā “Gaišie 
prāti” vācu valoda sasaistās ar mate-
mātiku, informātiku, bioloģiju, fiziku 
un ķīmiju. Dabas zinātnēs un tehnikā 
meklējamas atbildes uz daudziem jau-
tājumiem, kas tiek uzdoti ik dienas: Kā 
helikopters var bez kustībām “karāties” 
gaisā? Kāpēc gājputni lido uz dienvi-
diem un kā viņi atrod ceļu atpakaļ? 
Kādam nolūkam ir izmantojama sau-
les enerģija? Vai nākotnē vairs nebūs 
vajadzīga pārtika? 
Finālā Rīgā š. g. 7. 
aprīlī piedalījās 17 
skolēni ar zinātniski 
pētniecisko darbu 
prezentāciju no visas 
Latvijas. Galvenā bal-
vā bija – stipendija 
3 nedēļu vācu valo-
das kursiem Vācijā. 
Dagdas vidusskolu 
pārstāvēja Danie-
la Čapkeviča (skol. 
Aija Babre) un Airita 
Olehnoviča (skol. 
Anna Krilova). Finālā 
veiksme uzsmaidīja 

Danielai Čapkevičai. No 4. jūnija 
līdz 24. jūnijam Daniela mācās 
vācu valodu Vācijā. 

Par saviem iespaidiem 
telefoniski dalījās Daniela. 
Āhene ir pilsēta Vācijas galējos 
rietumos, Ziemeļreinas-Vest-
fālenes zemē, netālu no Beļ-
ģijas un Nīderlandes robežas. 
Āhene pazīstama kā kūrortpil-
sēta, jo pilsētas apkārtnē at-
rodas karstā ūdens avoti, kuru 
dziednieciskās īpašības izman-
toja jau romieši. Pati pilsēta ra-
dās viduslaikos kā varenā kara-
ļa Kārļa Lielā rezidence. Šeit viņš 

uzbūvēja savu pili un Āhenes domu, 
kurā 814. gadā tika apbedīts. Āhenes 
domā atrodas arī Kārļa Lielā tronis. 
Kopš 936. gada, kad Svētā Romas im-
pērijas tronī kāpa Otons I, līdz pat 1531. 
gadam Āhene bija Svētās Romas im-
peratoru kronēšanas vieta. Āhenes 
doms 1978. gadā tika iekļauts UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā. Šai īsa-
jā laikā Daniela ir pabijusi ekskursijās 
Āhenē, Ķelnē. Katru dienu no plkst.9.00 

līdz 16.00 ir intensī-
vas nodarbības vācu 
valodā, vakarā kopīgi 
pasākumi ar jaunie-
šiem no visas Eiropas. 
Komunikācijas valoda 
ir vācu valoda. Daudz 
jaunu iespaidu, jau-
nu draugu un jaunas 
kultūras iepazīšana. 
Pateicos par atbalstu 
Danielas vecākiem! 

Dagdas vidus-
skolas vācu valodas 

skolotāja Marija 
Micķeviča

CETURTDIEN, 22. jūnijā, z/s “Flaveri” pārdos jaunas dažādu 
krāsu dējīgas vistiņas un gailīšus.  Pēc pasūtījuma - šķiroti un 
mājas cāļi, broileri, pīlēni, zoslēni, balti platkrūšu tītarēni un 
paipalas. Tālr. 29142247, 29158908 (šoferis).

Priežmale - 8.00, Jaunokra - 8.10, Mariampole - 8.20, Andrupene - 8.30, 
Andzeļi - 8.45, Ezernieki - 9.00, Dagda - 9.20, Konstantinova - 9.45, Auleja - 
10.05, Kombuļi - 10.20, Grāveri - 10.35, Šķeltova - 10.50, Izvalta - 11.05, Borovka 
- 11.20, Krāslava (Ostas ielā) - 11.35, Skaista - 12.15, St. Skaista - 12.30, Kalnieši - 
12.40, Piedruja - 12.50, Lupandi - 13.00, Indra - 13.10, Skuki - 13.25, Robežnieki - 
13.35, Asūne - 13.45, Kromanišķi - 13.55, Svariņi - 14.05, Porečje - 14.15, Šķaune 
- 14.30, Muižnieki - 14.40, Egļeva - 14.50, Ezernieki - 15.00. 

LAIKA ZIŅAS
21.06. 22.06. 23.06. 24.06. 25.06

+ 10 ...  + 16 + 10 ...  + 17 +9 ...  + 17 + 9 ... + 18 + 14 ... + 20

ZR       6 m/s R         4 m/s ZR      5 m/s R     3 m/s R        6 м/с
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