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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

SIA “LEVEN” 
AEROC bloki, cements, ķieģeļi (krāsnīm, dūmvadiem, šamota). 

Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), ūdens noteces sistēmas, jumta plēve 
(palīdzēsim noteikt nepieciešamo materiāla daudzumu); Santehnika: 
tualetes podi, hidrofori, duškabīnes, apkures katli, pirts katli; metāls: 
loksnēs, metāla caurules (kvadrātveida, apaļas), armatūra un tās sieti; 
celtniecības materiāli: reģipsis, KNAUF špakteles, grunts, profili (UD, 
CD, UW, CW). Piegāde.

Gaidām Jūs mūsu veikalos!
Krāslavā, Vasarnieku 2a, t. 65622073, Dagdā, Skolas 4, t. 5653354.

17. maijā 
Dagdas pilsē-
tas parkā notika 
1. Starptautiskais 
bērnu un jaunie-
šu mūzikas, deju 
un modes teātra 
festivāls “Apskauj 
mani, māmuliņa”, 
kurā piedalījās 
kolektīvi no Balt-
krievijas (modes 
teātris “Образ” no 
Verhņedvinskas 
un instrumentā-
lais ansamblis “Квадрат”, deju ansamblis “Забава” 
no Dubrovinas), Lietuvas (folkloras ansamblis 
“Grandinele” no Paņevežas) un Latvijas (Riebiņu 
kultūras centra jauniešu deju kopa “Strūga”, Krās- 
lavas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Jumis”, Dag- 

das novada izglītības iestāžu bērni un jauniešu 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi). Visi kolektī-
vi devās gājienā pa pilsētas ielām līdz Dagdas mui-
žas parkam, kura centrā atrodas pakalns ar brīvda-
bas estrādi.                    (Turpinājums 9.  lpp. )

I Muzeju nakts, dzintarainā...

Iemīļoto svētku prelūdija – 
Vronsku studijas darbu ekspo-
zīcija „No skices līdz metālam”. 
Metāla mākslinieciskā kalšana 
– sena māksla, kas nenoveco 
un ko veiksmīgi ir apguvis ģime-
nes galva  Edgars Vronskis. Viņa 
mūza – dzīvesbiedre Oksana – 
pilnveido sevi skiču darināšanā, 

pēc kā notiek ideju realizācija, 
tajā skaitā arī metālā. Skatītāju 
vērtējumam savus pirmos dar-
bus piedāvāja arī gados jaunais 
Glebs. Latgales kalēja unikālo 
izstrādājumu izstādes notika  Lie-
tuvā, Ukrainā, vairākās Latvijas 
pilsētās. Un, lūk, tagad – pārstei-
gums Krāslavā. Laipni lūgti!

I  Pirmais - bagāts, spilgts un krāšņs!
Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centra Krāslavas  no-
daļa aicina jauniešus iesaistīties 
Valsts Lauku tīkla finansētā aktivi-
tātē „Atbalsts lauku jauniešiem 
uzņēmējdarbības  veicināšanai”. 
Pasākums Krāslavas  nodaļā tiek 
īstenots trešo gadu, aktivitātes mēr-
ķis – veicināt jauniešu interesi par 
uzņēmējdarbību un iesaistīšanos 
sabiedriskajā dzīvē un attīstīt uzņē-
mējdarbībā nepieciešamās kompe-
tences. Mācībās jauniešiem ir iespē-
ja uzzināt, kā veidot un attīstīt savu 
biznesa ideju, biznesa plāna izstrā-
des priekšnoteikumus, finansējuma 
piesaistes iespējas un uzzināt par 
sava reģiona uzņēmēju pieredzi, to 
veiksmes stāstus.

Tiek aicināti piedalīties jaunieši 
vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri 
vēlas mācīties un uzsākt vai attīstīt 
savu uzņēmējdarbību laukos, kā 
arī darboties lauku attīstībā vai tās 
sabiedriskās dzīves pilnveidošanā, 
īstenojot savas biznesa idejas. Pa-
sākums sākas ar informatīvo dienu, 

kurā ir iespēja pieteikties mācībām. 
Mācības ilgs piecas dienas, pēc 
kurām dalībnieki prezentēs savas 
biznesa idejas attīstības rīcības plā-
nu un saņems sertifikātu. Iegūstot 
sertifikātu, ir iespēja, sadarbojoties 
ar LLKC nodaļas speciālistiem, iz-
strādāt biznesa plānu un piedalīties 
konkursā „Laukiem būt!” ar naudas 
balvām.

Lai iegūtu plašāku informāci-
ju par pasākumu un tā iespējām, 
jaunieši tiek aicināti uz Informatīvo 
dienu 3. jūnijā plkst. 10.00  Skolas 
ielā  9,  Krāslavā,  Lauku  atbalsta 
dienesta  semināru  zālē. Mācību 
dalībnieki var būt arī tie jaunieši, kuri 
piedalījušies Pasākumā un Konkur-
sā iepriekšējos gados, bet nav ie-
guvuši naudas balvas.Jauniešiem 
dalība pasākumā ir bezmaksas!

Tiekat aicināti pieteikties līdz 
30. maijam: Terēze Brazeviča, uz-
ņēmējdarbības konsultante, mob. 
tel. 28370906, SIA LLKC Krāsla-
vas nodaļa, e–pasta adrese tere-
ze.brazevica@llkc.lv

Laukiem būt!

Izvaltas Romas katoļu draudzes 
kapsētās

Suveizdišķos – 28. jūnijā, plkst. 15.00;
Rimšānos – 26. jūlijā, plkst. 15.00;
Izvaltā – 27. jūlijā, plkst. 13.00;

Borovkas draudzes kapsētās
Stašānos – 5. jūlijā, plkst. 13.00;
Užinkolnā – 5. jūlijā, plkst. 15.00;
Kaplavā – 12. jūlijā, plkst. 15.00;
Muļķos – 19. jūlijā, plkst. 15.00;
Borovkā – 20. jūlijā, plkst.15.00.
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Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, 
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 
kā melodijai, kura sirdī šalc. 
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!            

Sveicam ska is ta jā  75  gadu jub i le jā! 
Veselību un daudz, daudz baltu dieniņu 

Elvīrai  CIMOŠKAI vēl Roberts Lavrinovičs ar 
ģimeni no Konstantinovas.

Šī diena, lai Tev skaistāka par citām, 
Šī diena tikai reizi gadā aust, 
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Apsveicam lielajā dzīves jubilejā mūsu 
gādīgo māmiņu, sievu, mīļo vecmāmiņu 
Jūliju PONTAKU!

Vīrs, meita, znots, mazbērni 

SIA Ritms R Autoserviss
Vasaras sezona sākas, mēs 

mainām cenas 
Autotransporta mazgāšanas pakalpojumi 

privātpersonām:
Vieglo auto mazgāšana: 3.50 EUR + PVN 

Džipu mazgāšana: 4 EUR + PVN 
Mikroautobusu mazgāšana: 6 EUR + PVN

Rēzeknes ielā 49, tālr. 65622155

Kapusvētki Kombuļu Romas 
katoļu draudzes kapsētās

RAIRU – sestdien, 7. jūnijā, plkst.14.00
VAGAĻU – sestdien, 7. jūnijā, plkst.15.00
SĒNEIŠU – sestdien, 21. jūnijā, plkst.15.00 
KOMBUĻU – sestdien, 5. jūlijā, plkst.12.00 (sv.
Mise baznīcā plkst.11.00)
ZĪMAIŽU – sestdien, 12. jūlijā,plkst.14.00 
KROPIŠKU – sestdien, 12. jūlijā,plkst.15.00
TRŪPU – sestdien, 9. augustā, plkst.14.00
AIŠPŪRU – sestdien, 9. augustā, plkst.15.00

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. 

Dārza rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē 

dažiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no Krās- 
lavas).Tālr. 26823417.
Dagda, Upes iela 1-a. 
T. 22424163. www.granits-o.lv



2 2014.gada 23.maijs

Šīsdienas gaviļnieki – 9.a kla-
se un klases audzinātāja Ļubova 
Makareviča; 12.a klase un klases 
audzinātāja Sandra Nemeņono-
ka; 12.c klase un klases audzinā-
tājs Harijs Misjuns un 12.d klase 
un klases audzinātāja Ilga Stikute 
– savu vietu skolas laukumā ieņē-
ma tikai pēc īpaša uzaicinājuma, 
pēc tam skolas direktors aicināja 
ienest Krāslavas ģimnāzijas karo-
gu. Laika gaitā karognesēju ceļš ir 
sarucis, jo pēdējās desmitgades 
laikā krietni sarucis bērnu skaits 
skolā un tagad pietiek ar pusi lau-
kuma, lai tajā vienu otrai blakām 
izvietotu visas esošās klases. Lai-
kam ritot, par stipru tradīciju ir kļu-

vis, ka pēdējā zvana pasākumā 
himnu dzied 12. klašu skolēni, un 
šogad tiem pievienojās arī klašu 
audzinātāji. 

Ģimnāzijā pēdējā zvana 
pasākums ir nozīmīgs ar to, ka 
šajā dienā notiek ģimnāzijas ka-
rognesēju maiņa. Līdz šim šo 
uzdevumu godam ir veikuši 12. 
klašu skolēni – karognesējs Jānis 
Korlāns, asistentes – Sabīne Mi-
kulāne un Kristīne Gornika. Nā-
kamajā mācību gadā šo godpilno 
pienākumu uzticēts veikt šī gada 
vienpadsmito klašu skolēniem – 
Markam Žolnerovičam, Renatei 
Šromai un Kristīnei Buko. Ka-
rogu svinīgi nododot jaunajiem 
karognesējiem, izskanēja arī labi 
vēlējumi: “Lai augstu ir pacelts 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas ka-
rogs, lai sauc un aicina, lai neļauj 
aizmirst mūsu skolu! Lai skolas 
karogs saka taisnību par ģim-
nāzijas audzēkņu godu un godī-
gumu! Ir lieli darbi veikti, bet tie 

nebūs mazāki, kas 
vēl tiks darīti. Šeit, 
Krāslavas Valsts 
ģimnāzijā, skolēni 
ir piedzīvojuši savu 
ideālu piepildīša-
nos, šeit mēs ka-
rogu svēti uzglabā-
sim. Turiet cieņā un 
godā mūsu skolas 
karogu!”

Šī gada Žeto-
nu pasākumā 12. 
klašu skolēni un 
klašu audzinātā-
ji skolai dāvināja 
sudraba žetonu, 
kas Pēdējā zvana 

pasākumā, visai skolas saimei 
klātesot, tika piesprausts pie ka-
roga, lai simbolizētu 12. klašu 
vienotību ar ģimnāziju. 

Klātesošos uzrunāja Krā-
slavas Valsts ģimnāzijas direk-
tors Jānis Tukāns, kurš apsveica 
skolēnus pēdējā zvana, svētkos: 
“Skolā esat pavadījusi lielāko 
daļu dzīves, taču ar to skolas 
gaitas nebeidzas. Priekšā ir at-
bildīgākais posms – sekmīgi jā-
nokārto eksāmeni un jāizvēlas 
dzīves ceļš. Paldies vecākiem un 
skolotājiem, kuri atbalstījuši visus 
gadus. Patiesībā šodien nebei-
dzas nekas, tas ir tikai viens brī-

dis un viens svinīgs pasākums. 
Tās dienas, ko aizvadīsiet, 
gatavojoties eksāmeniem, 
būs krietni smagākas, par 
tām stundām, kuras pava-
dījāt gatavojoties kārtējam 
kontroldarbam vai ieskaitei. 
Vecākiem novēlu nākama-
jās nedēļās vēl lielāku atbal-
stu sniegt bērniem, jo tieši 
eksāmena laiks ir tas ner-
vozākais un uztraukumiem 
bagātākais. Arī pārdzīvoju-
mu ir vairāk nekā ikdienā, un 
nākamās divas nedēļas būs 
ļoti nozīmīgas jūsu bērniem. 
Lai piepildās sapņi un cerī-
bas!” 

Vārds apsveikumam 
tika dots 8. klašu skolēniem, 
kuri izlaidumniekus sveica 
skaistiem vārdiem uzsverot: 
“Vēl septembrī daudzi jutās 
nedroši – vai es varēšu, vai 
izdosies –, bet dzīve pierā-
da, ja cilvēks grib, viņš, sa-
sniedz savus mērķus. Jums 
noteikti izdosies sasniegt lie-
los un mazos mērķus!”

Savukārt skolēnu parla-
menta locekļi novēlēja dzīvot ar 
degsmi, mīlēt, cīnīties un uzva-
rēt, sasniegt nesasniedzamo un 
paveikt neiespējamo, lai pēdējās 
nedēļas ir īpaši ražīgas un veik-
smīgas!

Kad pie vārda tika divpad-
smitie, viņi izlēma dziedāt un dejot 
ar saviem skolotājiem. Šajā brīdī 
no skolas logiem pagalmā sabira 
gaisa baloni un lidinājās papīra 
lidmašīnas. Skolotāji saņēma arī 
daudz, daudz krāšņu ziedu un 
nobeigumā atskanēja zvans, kas 
skolēnus aicināja uz pēdējo kla-
ses audzinātāja stundu.

  Juris ROGA, autora foto

Viņu maz, bet viņi stipri un laimīgi!
Pagājušo piektdien pēc dievkalpojuma ap-
meklējuma Krāslavas Romas katoļu baznīcā 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas pagalmā pulcējās 
šīs izglītības iestādes pedagogu kolektīvs un 
audzēkņi, kur izskanēja pēdējais zvans devīto 
un divpadsmito klašu audzēkņiem. 

Interese pavisam neliela
Ņemot vērā statistikas datus, 

milzīga daļa vēlētāju nepiedalī-
sies šajās vēlēšanās. Ja būs labs 
laiks, tā vietā, lai izpildītu savu 
„pilsoņa pienākumu”, Latvijas ie-
dzīvotāji plāno doties uz vasarnī-
cām, makšķerēt vai medīt. Intere-
se par vēlēšanām ir maza ne tikai 
pie mums. Vēlētāju ierašanās 
samazinās visās Eiropas valstīs. 
Kad cilvēki vēlē 
pašvaldību, tad 
viņi skaidri zina, 
ka tas ietekmēs 
lēmumu pieņem-
šanu viņu pilsētā 
vai pagastā. Kad 
pienāk Saei-
mas vēlēšanas, 
ir skaidrs, ka no 
balsojuma būs at-
karīgs valsts vir-
ziens turpmākajos četros gados. 
Un kas ir atkarīgs no Eiropas Par-
lamenta? Šis prestizais orgāns 
pieņem iesniegumus un rezolū-
cijas, miera cīnītājiem pasniedz 
„Saharova prēmijas”, diskutē par 
globālām problēmām. Bet ja tā, 
vai tad nav vienaga, kas tur pār-
stāvēs Latviju?  Domāju, starpība 
tomēr ir.

Eiroparlamenta dienas kār-
tībā reizēm tomēr tiek apspries-
ti  īpašas nozīmes jautājumi. 
Piemēram, EP piedalās Eiropas 
Savienības budžeta apstiprinā-
šanā. 2014.-2020.gada finanšu 
perspektīvas tika apstiprinātas 
pavisam nesen. Eiropas komi-
sija piedāvāja diezgan spēcīgi 
samazināt  finansējumu vairākās 
jomās. Toties eirodeputāti tam 
nepiekrita, kas pozitīvi ietekmēja  
Latviju. 

Vēl viens piemērs: Tie paši 
Eirokomisijas priekšlikumi nepa-
redzēja būtiskas izmaniņas  Lat-
vijas zemnieku stāvokļa uzlabo-
šanā. Kā zināms, mūsu zemnieki 
saņem viszemākos maksājumus 
visā Eioropā. Un te jāpateicas 
Latvijas Eirodeputātiem un dip-
lomātiem: viņiem ir izdevies pār-
liecināt rietumu kolēģus tajā, ka 
situāciju ir nepieciešams mainīt. 
ES jaunais budžets paredz Lat-
vijas zemnieku atbalsta palie-
lināšnos, kaut arī viņi saņems 
vienalga salīdzinoši mazāk. Kā 
pastāstīja bijušais premjers Ivars 
Godmanis, mūsu zemnieku in-
terešu aizstāvēšanā  Latvijas 
eirodeputāti darbojās kā vienota 
komanda, aizmirstot pat par ideo-
loģiskām nesaskaņām.  Sanāk, 
ka tomēr varam, ja vien gribam.

Programmas nelasīt
Atdodot  savu balsi šajā 

sestdienā, nav jāņem vērā par-
tiju programmas. Kā likts – pēc 
vēlēšanām kandidāti par tām aiz-
mirst. Vēl jo vairāk, ka program-
mās mums tiek solītas lietas, kas 
pat nav EP kompetencē. 

Partiju programmās var at-
rast solījumus nodrošināt bez-
maksas izglītību, paaugstināt 
pensijas, uzlabot dzimstību, pār-
dalīt Eirofondu līdzekļus (kas jau 
ir apstiprināti), atrisināt nepilsoņu 
programmu un pat izstāties no 
NATO. 

Tas viss ir visparastākais 
blefs, jo Eiropas Parlamens ne-
risina nevienu no iepriekš no-
sauktajiem jautājumiem. Visas 

šīs jomas ir nacionālo valstu, tas 
ir, Saeimas un valdības, pārziņā.  
Jābūt pārlieku naivam, lai no-
pietni ticētu tam,  ka holandiešu 
vai spāņu politiķus uztrauc mūsu 
nepilsoņi vai zemais dzimstības 
līmenis. Diemžēl, bet „prinča bal-
tā zirgā” gan nebūs. Vai nu mēs 
savas problēms risināsim paši, 
vai nu arī mēs vispār neko neri-
sināsim. 

Kritēriji kandidātiem
Eiroparlaments – izpildin-

stitūcija, starptautiska diskusiju 
platforma. Tāpēc deputātu izvē-
les gadījumā jāņem vērā „repre-
zentabilitāte”. Liela priekšroka ir, 
teiksim, eiropeisko valodu zinā-
šanām (pirmkārt, angļu, vācu un 
franču). Protams, ka deputāts var 
sazināties ar tulka palīdzību. Bet 
diez vai tas sekmēs kontaktu di-
bināšanu. 

Vēl viena svarīga joma – 
māka būt publikā, būt labam ora-
toram. Eiropas Parlamentā tās ir 
daudz svarīgāks prasmes, nekā, 
piemēram, darba pieredze kādā 
saimniecības uzņēmumā. Saim-
nieki mums ir nepieciešami šeit, 
bet uz Eiropu jāsūta „runātāji”, tur 
viņu prasmes noderēs. 

Likumdošanas sistēma EP – 
sarežģīta un neskaidra. Vēl viena 
kandidātu priekšrocība – juridiskā 
izglītība un praktiskā likumdoša-
nas darba pieredze, piemēram, 
Saeimā. 

Svarīgs faktors, par kuru 
bieži aizmirst, - sabiedrotie EP 
iekšienē. Katram Latvijas deputā-
tam vajadzēs piebiedroties kādai 
noteiktai grupai. Paliekot ārpus 
grupas, politiķis nevar cerēt uz ie-
vērojamu atbalstu. Divas lielākās 
EP grupas – Eiropas Tautas par-
tija (konservatīvie, labējie spēki) 
un Sociālistu un demokrātu prog-
resīvā alianse (sociāldemokrāti, 
kreisie). 

Lielāku praktisku jēgu  spēj 
sniegt Latvijas deputāti, kas tiks 
iekļauti kaut vienā no šīm parti-
jām. 

Jāņem vērā, ka vēlēšanu re-
zultātus ļoti ietekmē atzīmes, kas 
ieliktas konkrētam kandidātam. 
Kā zināms, vēlēšanu iecirknī var 
ne vien izvēlēties  konkrētu sa-
rakstu, bet arī izsvītrot  tos, kas 
mums nepatīk un ielikt plusu 
tiem, kas šķiet īpaši simpātisks.  
Šo iespēju nevajadzētu nonieci-
nāt. 

Un pēdējais. Lai arī kādu 
izvēli mēs veicam, tas ir labāk, 
nekā palikt, malā stāvot. Vēlē-
šanu sistēma ir ierīkota tā, ka to 
balsis, kas neieradās vēlēšanās, 
faktiski tiek sadalītas starp tām 
partijām, kas pārsniedza 5% ro-
bežu. Klusējošs un pasīvs vēlē-
tājs – labākais valdošo politiķu un 
opozīcijas pļāpu draugs. 

Viktors ŪDRIŠS

Vēlēšanu diena
Ko un kāpēc mums virzīt uz Eiropas Parlamentu?

Sestdien, 24. maijā, Latvijā notiks Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas. Mums nāksies noteikt astoņus laimīgos, kas 
par lielisko Briseles algu nākamajos gados aizstāvēs mūsu 
intereses ES līmenī. 
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Tagad viņš ir zemnieku saim-
niecības „Ziemeļi K” īpašnieks. 
Pēc pašreizējiem standartiem 
diezgan bagāta – 500 ha zemes, 
traktoru autoparku, kas sastāv no 
septiņām vienībām kopā ar  visu 
piekabju inventāru, nesen, jāsa-
ka, tas tika papildināts ar jaunu 
ekskavatoru, kā arī ar divām liel-
lopu fermām. Fermu „Peipiņi”, kur 
pašlaik ir apmēram 100 jaunlopu, 
Šķeltovas zemnieki 

i zp i r ka 
par pajām no brūkošā kolhoza 
„Jaunā gvarde”.  Veco fermu, 
protams, vajadzēja atjaunot.  Nā-
cās ierīkot ūdensvadu, iebūvēt 
jaunas lopu dzirdinātavas un ve-

cās satrūdējušās koka 
starpsienas nomainīt pret metā-
liskām, pabeigt būvēt barotavu 
un iegādāties barības sadales 
iekārtu. Otro, jauno femu, Niko-
lajs pabeidza būvēt pagājušajā 
rudenī. 

Jaunā ferma 
tiek apdzīvota 

Savu jauno fermu 150 govīm 
Nikolajs uzcēla netāju no Šķelto-
vas pagasta, kolhoza bijušā sivē-
nu kompleksa „Ciesleva”  vietā. 
Šī projekta, kura apjoms ir  Ls 
261 000, no kuriem 60% ir Eiro-
pas līdzfi nansējums,  realizācija 
ilga gandrīz 3 gadus. Pirms pie-
teikt tehnisko projektu – apmeklē-

ja ne vienu vien eiropeiska parau-
ga fermu, ko būvējuši ir Latvijas 
zemnieki. Un saprata: nav nemaz 
tik slikts poļu varians, ja to ne-
daudz pakoriģē. Piemēram, ža-
lūzijas logus nomainīt uz vienkār-
šajiem logiem – pretējā gadījumā 
brūnaļas lielo aukstumu periodā  
var nosalt. Bet Latgalē sameklēt 
fi rmu, kas varētu izstrādāt teh-
n i s k o 

projektu, neizrādījās 
nemaz tik viegli, un tāpēc Nikola-
jam nācās lūgt palīdzību projek-
tētājiem no galvaspilsētas. 

Noteiktas pūles arī bija sa-
meklēt celtniekus, kā arī iekārtas 
iegā- de. Zinot, ka „skopais 

maksā divreiz”, Niko-
lajs atteicās no lieto-
šanā jau bijušiem vai 
nekvalitatīviem    ma-
teriāliem. Nolēma ne-
ekonomēt arī, iegā-
dājoties un uzstādot 
iekārtas. Un rezul-
tātā jaunās fermas 
būvniecība izmaksā-
ja krietni vairāk – Ls 
383 000-, un tāpēc 
neiztika arī bez kre-
dītiem. 

Pamatzālē (tik 
skaisti tagad tiek dē-

vēta fermas telpa) pagaidām tiek 
uzturētas 60 slaucamas govis. 
Jāpiemin, ka šeit kopā ar Vāci-
jas melnbalto un Latvijas brūnaļu 
dzīvo arī „gaiši zilo”  asiņu pārstā-
ves. Bet ja nopietni, tad runa ir par 
retu šķirni – „zilo”  govi, kas au-
dzētas tiek tikai dažos Baltijas re-
ģionos. Tiek uzskatīts, ka pelēcī-
gi zilās krāsas gotiņas atšķiras ar 
mērenu ēstgribu, tām ir spēcīga 
imunitāte un laba pielāgošanās 
spēja jebkuriem laika apstākļiem. 
Diemžēl šī šķirne ir uz izmiršanas 
robežas un par tās saglabāšanu 
ES zemniekiem maksā dotāci-
jas. Nu, un nevar nepieminēt 
arī par fermas „pērli” – gotiņu, 
kam ir maigi samtaina rozīgas 
nokrāsas āda. „Rozā” govs; un 
nav grūti iedomāties – zilās un 

brūnās šķirnes krus-
tošanas  rezultāts. 
Govju barošanas 
uzturs, kā saka No-
kolajs, vidējs: rupjā 
lopbarība, rapšu un 
kukurūzas skāpba-
rība, milti, mikroele-
menti. Sadala to 
„Class” – poļu vei-
dots traktors, kas ir 
aprīkots ar barības 
sadalītāju, kurā 
tiek sasmalcināti 
un rūpīgi samai-
sīti visi barības 
veidi. Šādu mik-
sējumu brūnaļas 
„miedz aiz abiem 
vaigiem”. 

Protams, kādreiz Nikolajs 
pat iedomāties nevarēja, ka 60 
gotiņas var izslaukt kādās 40 mi-
nūtēs. Šodien nu jau tas ir kļuvis 
par realitāti, pateicoties moder-
nās nepārtrauktās slaukšanas 
tehnoloģijai „Joločka” („Eglīte”). 
Brūnaļas, jāsaka, diezgan ātri sa-
prata slaukšanas zāles sistēmu. 
Tagad viņas organizēti stā-
jas grupās un katra no 14 
gotiņām ieņem savu vietu, 
kur strādnieks tesmenim 
viegli var pievienot slauca-
mo aparātu.  Ar speciālas 
mehanizētas iekārtas un 
vakuumiekārtas palīdzī-
bu notiek mazgāšanas 

process, piens tiek iz-
fi ltrēts un transportēts uz 
ledusskapi. Ledusskapi 
Nikolajs dēvē par slau-
camās zāles „smadze-
nēm” , jo visus nepiecie-
šamos datus tur parāda dators. 

Bet darba vēl diezgan. Vajag 
vēl sakārtot palīgtelpas un , pro-
tams, ierīkot ofi su, kur tiks glabā-
ta visa nepieciešamā informācija. 

25 gadi 
bez atvaļinājuma

„Pagājušajā gadā ar grau-
daugiem tika apsēti 100 ha ze-
mes, šogad gan krietni mazāk 
– fermas celtniecība un fi nanšu 
trūkums,”  stāsta Nikolajs. Grau-
daugus nopirkt, protams, nav 
problēma, vēl jo vairāk, ja ir sa-
vas dzirnavas – būtu vien par ko 
pirkt. Eiropas subsīdijas un daļa 
no piena realizācijas samaksas 
aiziet kredītu dzēšanai. Tagad ar 
iepirkuma cenu – 35 cen-
ti par litru – pienam, ko 
saimniecība pārdod ko-
operatīvam „Trikāta”, kas 
savukārt ietilpst  savienī-
bā „Latvijas piens”, var 
samierināties. Bet kas 
būs rīt, kādas būs cenas 
elektroenerģijai, kurinā-
majam, mēslojumam 
– zināms tik vienam pa-
šam Dievam. Palīgu Ni-
kolajam nav daudz – 7 
cilvēki, to skaitā arī sie-
va Svetlana.Bet strād-
nieks Nr.1, protams, 
ir pats Nikolajs.  Vadīt 
var visu tehniku, arī izremontēt 
nepieciešamības gadījumā. Ne 

velti pirms 
dienesta armijā pabeidza Viš-
ķu tehnikumu specialitātē - zem-
nieku saimniecības mehanizāci-
ja.

Strādā Nikolajs, kā saka, 
no ausmas līdz rietam, un citādi 
nemaz nesanāk. Gribētāju ie-
jūgties grūtajā zemnieku darbā 
starp jauniešiem vairs nav. Jau-

nie cilvēki tagad dod 

priekšroku la-
bāk apmaksātam darbam un ne 
dzimtajā zemē.  „Atvaļinājumā es 
jau neesmu bijis 25 gadus. Un 
kāds gan tur atvaļinājums! Ne 
vienu dienu mierīgi nevaru būt 
prom, jo telefons tad plīst no zva-
niem,” atzīstas Nikolajs. 

„ Vai nenožēlojat, ka neiz-
mantojāt iespēju pēc dienesta ar-
mijā? Dzīvotu tagad Sanktpēter-
burgā, bēdas nezinātu...” jautāju 
es Nikolajam. 

„Varbūt arī dzīvotu, bet 
skumtu pēc dzimtajām vietām. Es 
taču kādu laiku kolhozā strādāju 
arī pirms dienesta armijā. Mēģi-
nāju palikt mūsu galvaspilsētā, 
bet tad pienāca brīdis, kad visu 
pametu un atbraucu uz Šķeltovu. 

Ļoti sāpīgi pārdzīvoju kol-

hozu likvidācijas periodu. 
Uzsaktīju, ka gaļas un piena ra-
žošanu vajadzēja atstāt, kaut vai 
paju biedrības līmenī, kā to izda-
rīja mūsu kaimiņi.  Bet bija taču 
„darboņi”, kam bija vienaldzīgs 
vienkāršu cilvēku liktenis, viņiem 
svarīgāk bija izpilgīt no augšas 
doto direktīvu,” saka Nikolajs.

Līdz šim brīdim, kā saka N.Pla-
tonovs, vietējie iedzīvotāji plūc tā 

s a u -
camās 2009.gada te-
ritoriālās reformas, kas cilvēku 
dzīvi pārgrieza kājām gaisā, aug-
ļus. Kamdēļ Šķeltovas, Grāveru 
un Kastuļinas pagastus vajadzē-
ja pievienot Aglonas novadam? 
Jo zemniekiem taču ir palikuši 
gadiem ilgi veidotie kontakti un 
darba attiecības ar Krāslavas 

novadu, pensionāriem – ār-

sti. Vai 
tagad jautājumus risināt ir kļuvis 
daudz vieglāk? 

„Tika” no Nikolaja arī valsts 
ierēdņiem, kas, viņaprāt, ne-
pieliek pietiekams pūles tam, lai 
palielinātu Eiropas subsīdijas  
Latvijas zemniekiem, bet tā vie-
tā – pārdod zemi sveštautiešiem. 
Pēc kādiem datiem, ārzemnie-
ku, īpaši zviedru,  īpašumā ir 
jau 40% Latgales zemes. Vienai 
dienai dzīvojam? Vai kādam arī 
šķiet, ka zemniekiem ir „izdevī-
gāk” zemi pārpirkt? 

Platonovs neatbalstīja arī 
Briseles politiku, kas ir virzīta uz 
ražošanas un zemnieku saim-
niecības attīstību, bet pamatā 
par pilsētu un lauku ārējā izska-
ta uzlabošanu. Protams, ir ne-

pieciešams 
uzlabot Lat-
gales lauku 
infrastruktū-
ru, jautājums 
tikai – kam? 
Jaunās ģime-
nes aizbrauc 
uz ārzemēm; 
večukiem – to 
arī jau palika 
pavisam ne-
daudz. 

Es sa-
pratu, ka tāds 
zemnieks kā Ni-
kolajs Platonovs 

nekad nenolaidīs rokas. Un strā-
dās no ausmas līdz rietam, pie-
ņemot zemnieku likteni. Viņam 
galvenais ir zināt, ka ir vismaz 
kāda pārliecība par rītdienu, ka 
viņš ir Latgales zemes saimnieks 
un neviens cits. 

Valentīna SIRICA 
Autores foto

Latgales zemes 
saimnieks

Liktenis  Nikolajam Platonovam deva iespēju savulaik 
palikt uz dzīvi Rīgā, arī Krievijas  ziemeļu galvaspilsētā 
Sanktpēterburgā, bet viņš izvēlējās zemnieka lik-
teni  un atgriezās dzimtajā novadā. Izmēģināja savus 
spēkus uzņēmējdarbībā, savācot pienu no vietējiem 
iedzīvotājiem. Bet no šīs idejas vajadzēja atteikties, 
jo birokrātijai neredzēja galu. 

Slaukšanas telpa. 
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Ierosme sarīkot šādu īpa-
šu pasākumu un īpašu izstādi 
nāca no Dagdas invalīdu brālī-
bas NEMA, kura aicināja bērnus, 
jauniešus un cilvēkus ar īpašām 
vajadzībām atklāt savu radošo 
talantu, uzstāties uz skatuves - 
dziedāt, dejot, spēlēt teātri, runāt 

dzeju un parādīt visiem to, kas 
pašu rokām darināts. 

Koncerts kļuva iespējams, 
pateicoties daudzējādā ziņā brā-
lības NEMA dibinātājas, vadītā-
jas un iedvesmotājas Mārītes 
Zariņas neatlaidībai, labestībai 
un mīlestībai pret līdzcilvēkiem, 
kura uzrunāja klātesošos un 
pastāstīja šo to svarīgu. 

 Kā dzima doma rīkot 
šādu pasākumu? 

“Vairākus gadus vadu 
brālību, ar nodomu palīdzēt 
cilvēkiem ar invaliditāti iziet 
sabiedrībā,” sacīja Mārīte. 
“Esmu daudz no viņiem 
mācījusies, izrādās šie cil-
vēki apdāvināti ar īpašām 
spējām, un tas ir Dieva brī-
nums, ka cilvēki, kurus sa-
biedrība dažreiz nenovērtē 
un maigi sakot noraksta, 
īstenībā apveltīti ar dažādām 
spējām. Jāmāk to ieraudzīt un 
palīdzēt atvērties. Dievs, dāvā-
jot cilvēkam dzīvību, katram no 
mums ir devis kādu talantu un 
īpašas spējas, 
vienīgi mēs 
paši baidāmies 
atvērties un pa-
likt nesaprasti. 
Bet ikkatrs cil-
vēks ilgojas pēc 
mīlestības, grib 
būt novērtēts 
un sabiedrībai 
noderīgs. Šīs 
domas raisījās, 
redzot ko mūsu 
biedri darina rok-
darbu darbnīcās. 
Dagdas novadā ir 
500 cilvēku ar in-
validitāti, 30 bērni 
ar invaliditāti. Mēs 
aicinājām visus, 
bet šodien redzē-
siet pašus drosmī- gākos, 
kuri nāks jūsu priekšā, lai parādī-
tu, ko viņi spēj! 

Brālība NEMA aktīvi sadar-
bojas ar Dagdas novada pašval-

dību, it īpaši, izstrādājot projektus 
un kaļot nākotnes plānus. Dag-
das novada domes priekšsēdē-
tāja Sandra Viškure pauda lielu 
prieku, ka cilvēki ar invaliditāti ir 
atvēruši savas mājas durvis un 
iznākuši sabiedrībā, kur parāda 

savu varēšanu un gribēšanu ci-
tiem. 

“Paraolimpiskā olimpiāde ir 
spilgtākais piemērs, 

kurā cilvēki pārvar sevi 
un nonāk līdz galamērķim, vien-
alga cik grūts bijis starts un saga-
t a -

vošanās , ” 
sacīja domes priekšsēdētāja. 
“Arī jums ir noteiktas lietas, ko 
nevarat viegli veikt, bet galvenais 
ir cenšanās un lai sabiedrība jūs 
pieņem! Aicinu nodarboties ne ti-

kai ar mākslu, bet arī ar sportu. 
Mums projektā jauns stadions un 
attiecīgas lietas tur varēs pakār-
tot cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām un varbūt tad arī no mūsu 
novada kāds varēs aizbraukt uz 
Paraolimpiskām spēlēm – tas 
mums būtu liels gods!”

Talanti mēdz būt dažādi. 
Tādi ir arī mūsu tuvumā. Pirmo 
reizi ikviens novada iedzīvotājs ar 
īpašām vajadzībām tika aicināts 
uzdrošināties un pieteikt savu uz-
stāšanos pasākumā „Ko es varu, 
to es daru!”. Kādam varbūt tieši 
todien piepildījās viens no dzīves 
sen lolotiem sapņiem - uzstāties 
uz lielās skatuves. 18. gadsimtā 
britu rakstnieks Bendžamins Diz-
raeli teica tā: „Labākais, ko ie-
spējams izdarīt citam cilvēkam, ir 
- nevis dalīties savās bagātībās, 
bet atklāt viņējās”. 

Skatuves iekarotāji 
Septiņgadīgais Dmitrijs Me-

dvedjevs dzīvo Dagdā. Pēc da-
bas ir nedaudz kautrīgs, bet ļoti 
draudzīgs un labestīgs. Dima 

brīvi runā kā latviešu, tā krievu 
v a l o d ā . 
Bērnudār-
zā „Sau-
līte” Dima 
a p g ū s t 
pirmssko-
las saga-
tavošanas 
p r o g r a m -
mu. Lab-
prāt dzied, 
r o t a ļ ā j a s 
un iesaistās 
dažādos pa-
sākumos. Ir 
uzstājies brā-
lības Nema 
rīkotajos lab-
darības kon-
certos un labi 
jūtas uz ska-
tuves. Dimam 
ļoti patīk mūzi-

ka, peldēt un   vasarā kopā ar 
tēti sēņot. Puika palīdz māmi-
ņai gatavot ēst. Dimas priekš-
nesums - mini uzvedums 
„Sienāzītis”. Atbalstītāji - deju 
grupu „Ežuki”.

Edgars Šaripo ir 16 ga-
dus vecs puisis no Šķaunes 
pagasta. Edgaram ir divas 
māsiņas - Agnese un Dag-
nija, ar kurām viņš rotaļājas 
un kopā pavada brīvo laiku. 
Pateicoties māmiņas un tēta 
lielajai pacietībai, labestībai 
un pašaizliedzībai, Edgars 
var dzīvot mīlestības pie-
pildītā ģimenē. Edgars ar 
lielu prieku kopā ar māmi-
ņu Larisu piedalās veselī-
bu veicinošā vingrošanā. 
Nesen ar NEMA biedriem 
ir apmeklējis Daugavpils 
olimpisko centru un plun-

čājies džakuzi baseinā. Edgara 
priekšnesums - mini uzvedums 
„Antoška”, kuru izpildīja draudzī-
gā ģimenīte.

(Turpinājums 5.lpp.)

Ko es varu, to es daru
14. maijā Dagdas tautas namā norisa nebijis pasākums - ta-
lantu diena „Ko es varu, to es daru!”, kura galvenie varoņi 
bija novada cilvēki ar invaliditāti. Šajā pasākumā tika at-
bildēts uz vairākiem cilvēkam svarīgiem jautājumiem: Kur 
meklēt talanta sākotni? Vai radošā dzirksts ir Dieva dāva-
na, vai tomēr smags darbs? Vai varbūt cilvēka radošumā 
nopelns ir liktenīgiem cilvēkiem blakus un pleca sajūtai?”

Brīnumains laiks: dārzi tēr-
pušies balti rozīgos tērpos, smar-
žo ceriņi, zied kastaņas, dzied 
lakstīgalas... Un kā aicinājums 
vasarā – ilgi gaidītā Muzeju nakts, 
kas pils kompleksā pulcināja sim-
tiem senatnes un mūsdienu ra-
došuma cienītāju. Pasaku varoņi 
un monologi par visaktuālākajām 
tēmām –labā un ļaunā mūžīgā 
cīņa. Un vēl – Aglonas jauniešu 

un popgrupas „Mala” uzstāšanās. 
Plus bruņinieku turnīrs, radošās 
darbnīcas, Austrumu dejas, iz-
jādes un efektīvs fināls – uguns 
šovs. 

Aplūkojiet attēlus! Krāslavas 
Mākslas un vēstures muzejs tur-
pina pārsteigt un priecēt.

No visas sirds – paldies!

Aleksejs GONČAROVS

II Muzeju nakts, 
dzintarainā...
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(Turpinājums. Sākums 4.lpp.) 
Svetlanas Mahmudovas 

audžu ģimene no Konstantino-
vas pagasta koncertā uzstājās 
nepilnā sastāvā – 7 ģimenes lo-

cekļi. Ģime-
nē kopā dzīvo 16 cilvēki – 13 
bērni, 11 no tiem ar invaliditāti. 
Svetlanu ļaudis pazīst kā atsau-
cīgu, izpalīdzīgu un labestīgu 
cilvēku. Pateicoties cilvēkmīlestī-
bai un iejūtībai Svetlanai pietiek 
drosmes uzņemties atbildību ne 
tikai par saviem bērniem, bet 
palīdzēt arī bērniem ar invaliditā-
ti, audzinot tos savā ģimenē jau 
daudzus gadus. Daži bērni 
jau ir izauguši, bet 
joprojām savu dzī-
vi pavada Svetla-
nas ģimenē.

Maksims Kā-
tiņš (14 gadi) Svet-
lanas ģimenē dzīvo 
piecus gadus. Ir 
draudzīgs, mīļš, lab-
vēlīgs un saulains. 
Kopā ar viņu ģimenē 
dzīvo Maksima divas 
māsas - Diāna un Ali-
se. Maksims mācās 
Aleksandrovas inter-
nātpamatskolas 9. kla-
sē. Patīk romantiska 
mūzika, dzeja un dzie-
dāšana, labprāt pats 
lasa dzeju uz skatuves. Piedalī-
jies pasākumos skolā, Konstan-
tinovā, Dagdā, Viļānos. Dzīves 
sapnis - izveseļoties un savām 
kājām brist pa rasotu pļavu. Mak-

sims lasīja dzejoli par māmiņu. 
Maksimu atbalstīja māsa Alise ar 
dziesmu.

Genādijs Ivanovs (21 gads), 
mācās 2. kursā Aleksandrovas 
skolā, kur apgūst galdnieka aro-
du. Ļoti patīk dejot un uzstāties. 
Pēc apkārtējo domām - ļoti plas-
tisks jaunietis. Pašreiz piedalās 
Konstantinovas vīru deju grupā. 
Patīk strādāt siltumnīcā. Genā-
dijs ir strādīgs, atbildīgs un kār-
tīgs puisis. Taupīgi un kārtīgi iz-
turas pret savām mantām. Puiša 
sapnis - satikt mīlošu un sapro-
tošu mammu. Kopš Genādijs ie-
pazina Svetlanu un dzīvo viņas 
ģimenē, viņš uzskata, ka sapnis 
ir piepildījies!

Oļegs Smirnovs (13 gadi) 
Svetlanas ģimenē dzīvo piecus 

gadus. Mācās Aleksandrovas in-
ternātpamatskolas 8. klasē. Ļoti 
sabiedrisks un kustīgs. Patīk de-
jot. Mīl dzīvniekus. Rūpējas par 
saviem mīluļiem - papagailīti un 
kāmīti. Oļegs ir tas, kurš ģimenē 
bieži ved pastaigā suni.

Alla Ansoviča (41 gads) pie 
Svetlanas dzīvo četrus gadus. 
Rokdarbniece, kurai patīk arī tīrī-
ba. Alla ir tas cilvēks, 

kura mājās uztur kārtību. Labprāt 
iesaistās arī ēdiena gatavošanā. 
Allas sapnis - vienmēr dzīvot 
ģimenē un nekad neatgriezties 
pansionātā.

Slavanīrs Juhna (22 gadi). 

Pie Svetlanas dzīvo četrus ga-
dus, mācās Daugavpils 1. spe-
cializētajā skolā. Slavanīrs ir Lat-
vijas čempions telpu futbolā, par 
ko 13. maijā Daugavpilī, saņēma 
apbalvojumu. Jūlijā Slavanīrs 
brauks uz Šveici, lai piedalītos 
Eiropas telpu futbola čempionā-
tā. Kā visiem šajā ģimenē dzī-
vojošiem, puikam patīk dziedāt 
un dejot. Ir strādīgs un izpalī-
dzīgs.

Aivars Pumpišs (21 gads) 
arī aizraujas ar sportu. Atšķirī-
bā no pārējiem - mierīgs, no-
svērts, iejūtīgs un uzmanīgs. 
Vārdu sakot - krietns puisis. 
Šogad absolvēs Daugavpils 
1. specializēto skolu. Viens no 
galvenajiem dzīves sapņiem - 
dzīvot ģimenē.

Guntis Jasis (18 gadi) Svet-
lanas ģimenē dzīvo tikai gadu. 
Mācās Aleksandrovā. 
Patīk psiholoģiska satu-
ra filmas un ziedi. Kār-
tīgs, moderns, ar savu 
īpašo stiliņu.

Lielās ģimenes 
skatuves mākslinieki 
izpildīja deju „Crazy 
frog”, rādīja mini uz-
vedumu „Penica” un 
nodejoja džentlmeņu 
deju. Mahmudovu ģi-
menē godā tiek turē-
tas kristīgās vērtības 
un cilvēkmīlestība. 
Viņu mājās vienmēr 
valda saliedētības 
gars. Ir arī sava 
ģimenes dziesma 
– “Mēs visu da-
lām uz pusēm” 
(„Всё мы делим 
пополам”), kura 
arī tika nodzie-
dāta pasākumā.

Uz skatuves tika aicināts 
arī ģimenes bērnu draugs no 

Krāslavas, 16 gadus vecais Art-
joms Zvankovs, kurš pēc uzstā-
šanās izstāstīja, ka viņa estrādes 
elki ir Alla Borisovna un Dima Bi-
lans. Tā kā viņu bieži salīdzina ar 
Allu, tad attiecīgu pantonīmu viņš 
rāda vienmēr. Bet vispār viņš ie-

studējis 30 dažā-
dus tēlus, ar ko pārsteigt vai ie-
priecināt skatītājus. Artjoms kopš 
bērnības izklaidējis pieaugušos, 
un sapņoja kļūt par klaunu. 

Vēl šis tas svarīgs
Tie arī ir visi Talantu dienas 

dalībnieki, kuri kāpa uz skatuves. 
Taču tas vēl nebūt nav viss, jo 
savu sveicienu un uzmundrināju-
mu dāvināja brālības NEMA bied-
ri, tostarp bija modes demonstrē-
jumi – Diānas Poļakas rokdarbus 
uzģērba mazi bērni, lai skatītāji 

tos varē-
tu labāk novērtēt. Uz ska-
tuvi aicināja izstāstīt savu stāstu 
dejā brālības NEMA dejotāju 
pāri - Aivaru un Aiju, kuri nekad 

neatstāj vienaldzīgu ne-
vienu. Uzstājas 
arī citi brālības 
biedri. Pirms 
pasākuma varē-
ja apskatīt plašu 
rokdarbu izstādi, 
bet to autorus 
pasākuma laikā 
lūdza komentēt 
savus darbus. 

Plaukstoša-
jā maija mēnesī 
tiek sveiktas mūsu 
mīļās māmiņas, 
arī brālība NEMA 
novēlēja īpašu iz-
turību visām tām 
māmiņām, kuras 
rūpējas par bērniem 
ar īpašām vajadzī-
bām, jo māmiņas ir 
šo bērnu galvenais 
balsts. 

Noslēgumā bija 
Talantu dienas dalībnieku apbal-
vošana un māmiņu sumināšana. 
Visbeidzot Mārīte Zariņa aicināja 
visus brālības biedrus uz kop-
dziesmu.

Juris ROGA
Autora foto

Ko es varu, to es daru

15. maijā piecos no rīta 
Šķaunes  pamatskolas  skolēni 
devās bezmaksas izzinošā eks-
kursijā uz Siguldu. Visiem eks-
kursijas dalībniekiem bija iespēja 
iepazīties ar Vidzemes dabu un 
vēsturi, klātienē izzināt Siguldas 
vēsturi, iepazīties ar Siguldā eso-
šajiem pieminekļiem, vēsturis-
kiem notikumiem un personām. 

Ceļš mūs atveda uz Livo-

nijas ordeņa Siguldas pili. Pils 
celta 1207.gadā kā cietoksnis. 
Uzkāpām Ziemeļu un galvenajā 
Vārtu tornī, pastaigājām pa pils 
mūriem un izbaudījām viduslaiku 
auru. Pilī uzzinājām, kā veidojās 
un kā darbojās ordeņa iekšējā 
struktūra, kā ģērbās un bruņojās 
Livonijas ordeņa kalpotāji un brāļi 
bruņinieki, kā arī vairāk par orde-
ņa brāļu ikdienu un kara gaitām. 

Dienvidu tornī apskatījām vidus-
laiku bruņojumu. 

 Veicām aizraujošu brau-
cienu pa Baltijā vienīgo trošu 
ceļu ( troses garums 1020 m un 
augstums 42 m virs upes). No 
tā  vērojām skatu pāri Gaujas 
senlejai un tās trim varenajām 
pilīm – Krimuldu, Turaidu un Si-
guldu. Brauciens ilga dažas mi-
nūtes, bet tā laikā varējām redzēt 

strauji mainīgo ainavu pār Gau-
jas ieleju, kuru kādreiz veidojis 
ledājs. Mums pavērās lielisks 
skats uz Turaidas pili, uz tiltu pār 
Gauju, Krimuldas muižu un Sigul-
das bobsleja trasi! Trošu ceļš tika 
atvērts 1969. gadā. Tas tika iz-
veidots sadarbojoties ar Čiaturas 
profesionāļiem Gruzijā.

Tad ceļš veda uz Turaidas 
muzejrezervātu. Turaidas mu-
zejrezervāts ir apmeklētākais 
muzejs Latvijā, kas katru gadu 
uzņem vairāk nekā 200 tūksto-
šus apmeklētāju. Muzejrezervāta 
42 ha lielā teritorija bagāta ar ar-
heoloģijas, arhitektūras, vēstures 
un mākslas pieminekļiem, kuri 
stāsta par notikumiem 1000 gadu 
garumā, sākot ar 11.gadsimtu. 
Apstaigājām pils aizsargmūri, ie-
pazināmies ar interesantākajiem 
viduslaiku pils būvniecības ele-
mentiem.

Turaidas muzejrezervātā 
mūs satika latviešu tautas vēstu-
re tūkstoš gadu gaitā. Kultūrvēs-
turiskais mantojums, ko saglabā, 
pēta un popularizē muzejrezer-
vāts, šajā vietā veidojies no 11. 
gadsimta.  Vārds “Turaida” seno 
iedzīvotāju - lībiešu - valodā no-
zīmē “Dieva dārzs”.  Turaidā ap-
skatījām Turaidas mūra pili,  Tu-
raidas muižu, Turaidas baznīcu, 
Turaidas rozes kapu Turaidas pils 
dārzā, uzzinājām Turaidas Rozes 
leģendu. Apmeklējām Tautas-
dziesmu parku – Dainu kalnu un 

Dziesmu dārzu, kurā izvietotas 
26 tēlnieka Induļa Rankas vei-
dotās skulptūras. Muzeja Dai-
nu kalns ir skulptūru dārzs, kas 
veltīts latviešu folklorai. Tas tika 
izveidots, godinot ievērojamāko 
latviešu tautasdziesmu krājēju - 
Krišjāni Baronu. Tā ir vieta, kur 
ikviens var izzināt latviešu tau-
tas vitalitātes noslēpumu, iepazīt 
tautasdziesmu daudznozīmību 
un gudrību, sajust dabas daili un 
smelties enerģiju. 

Apmeklējām Baltijas lielā-
ko Gūtmaņalu – grotu, senāko 
tūrisma objektu Latvijā. Gūtmaņ-
ala pazīstama kā sena kulta vie-
ta. Uz alas sienām saglabājušies 
uzraksti no 17.gs. Šeit aizsāku-
sies leģenda par Turaidas rozi. 

Tad ceļš mūs aizveda uz ka-
fejnīcu „Kaķu māja”, kur mūs sa-
gaidīja garšīgas pusdienas.

Pa ceļam apskatījām Latga-
les un Vidzemes dabu. 

Ģimenes svētkos noteicām  
konkursa „Sveiki, Sigulda!” vis- 
zinošākus skolēnus. 

Skolotāju, skolēnu un vecā-
ku vārdā gribu izteikt pateicību 
gan Monreālas Latviešu sabied-
riskajam centram, gan Vītolu 
fondam, gan Šķaunes pagasta 
pārvaldei par mūsu ekskursijas 
atbalstu. 

Zoja ANDŽĀNE,
Šķaunes pamatskolas 

projekta vadītāja

Sveiki, Sigulda!

Šķaunes pamatskola ar projektu „Iepazīsim Vidzemi” guvusi uzvaru ekskur-
siju konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”, kuru finansiāli atbalsta 
Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs. Projekta organizatori: Nodibinājums 
„Vītolu fonds”.
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Ar šādu nosaukumu muze-
ju nakts priekšvakarā Grāveros 
notika koncerts. Ir izveidojusies 
laba tradīcija – jau ceturto gadu 
maijā-jūnijā te notiek kāds masu 
kultūras pasākums, kas saistīts 
ar mūsu pagasta vēsturi: 2011. 
gadā – Kovaļovas vecticībnieku 
baznīcas 150 gadu jubileja, 2012.
gadā – Grāveru skolas 125 gadu 
pastāvēšanas gadadiena, pa-
gājušajā gadā tika atklāts piemi-
neklis kazaku un franču armijas 
zaldātu godam, kuri krituši 1812.
gada kaujās un apglabāti mūsu 
pagasta teritorijā.

Par aizvadītā koncerta īpat-
nību kļuva dažādu nacionalitāšu 
kultūras biedrību radošā po-
tenciāla demonstrēšana, jo pie 
mums jau izsenis dzīvo dažādu 

tautību pārstāvji. 
Koncertu atklāja mūsu pa-

gasta jauniešu deju kolektīvs, 
izpildot seno latgaliešu dejas. 
Latviešu kultūras tēmu turpināja 
Rušonas (Riebiņu novads) deju 
kolektīvs – viņu azartiskās dejas 
Jazinkas ezera krastā mūs it kā 
aizveda senā pagātnē.

Krievu kultūru pārstāvēja ko-
ris „Beregini” no Rēzeknes. Viņi 
izpildīja ne tikai tautasdziesmas, 
bet arī dziesmas no skatītāju ie-
cienītākajām filmām.

Ukrainas kazaku pārstāv-
ji Latvijā un Daugavpils ukraiņu 
biedrības koris „Mrija” lieliski pa-
rādīja savas tautas dziesmu zinā-
šanas.

Arī baltkrievu kora „Akolica” 
no Dagdas uztāšanos skatītāji 

uzņēma ar aplausiem. Viņi pār-
stāvēja baltkrievu biedrību „Ver-
bica”.

Skanēja krievu, ukraiņu un 
baltkrievu dzeja. Tika lasīti vietējā 
dzejnieka Jurija Šinderova (1970 
– 2001) darbi. Saeimas depu-
tāts Aleksandrs Jakimovs, kurš 
apmeklēja koncertu, uzdāvināja 
pagasta un skolas bibliotēkām, 
kultūras namam, Kovaļovas vec-
ticībnieku draudzei un personīgi 
Aglonas novada priekšsēdētājai 
Helēnai Strīķei 2 sējumu dzejas 
izlasi „Latvijas krievu dzeja”.

Aizkustinoša izvērtās „laik-
metu sasaukšanās”. Pirmās 
rakstītās ziņas par Grāveriem, 
šobrīd esošajās liecībās, sais-
tās ar 1737.gadu, kad 15-gadī-
gais grāfs Konstantīns Ludvigs 

Plāters (1722-1778), 
poļu vēstures doku-
mentos minēts kā Grā-
veru stārasts, saņemot 
mantojumu no tēva, no-
lēma veikt savu padoto 
inventarizāciju (iedzīvo-
tāju uzskaiti). 

Šajā dokumentā 
ir uzskaitīti visi, kuri vi-
ņam maksāja nodokļus. 
Samuils Budra – 3 dāl-
deri, Jānis Poskočijs- 3, 
Pēteris Mickevičs – 1.5 
(šobrīd ciemā dzīvo 
pilnīgs viņa vārdabra-
lis). Pirms 277 gadiem 
bija uzrakstīti ģimeņu 
uzvārdi, kuru pārstavji 
arī tagad dzīvo savā 
zemē – Jankeviči, Lip-
ski, Eižvertiņi, Bižāni. 
Bet sarakstā minētais 
Anžeis Krops ir devis 
apdzīvotas vietas Kro-
piški nosaukumu.

Mūsu pagasta deju 
kolektīvs uzstājās ar 
deju „Sirtaki”. Šogad 
kolektīvs svinēs 5 gadu 
jubileju – tiek plānots 
liels koncerts, kurā tiks 
nosaukts tā nosaukums 
un simboliska „salaulā-
šana ar skatuvi” .

Koncerts noslē-
dzās ar latgaliešu tau-
tasdziesmu „Auga, 
auga rūžeņa”. Pēc kon-
certa noslēguma bija 
fotosesija ar kolektī-

viem. Tad visi kopā devās uz brā-
ļu kapiem, kur pagājušajā gadā 
tika uzstādīts piemineklis 1812.
gada cīņu upuriem. Pa ceļam tika 
novadīta improvizēta ekskursija 
pa ciematu, stāstot stāstus par tā 
vēsturi un mūsdienām. 

Pie pieminekļa Latvijas ka-
zaku virsaitis Vasīlijs Lukaščuks 

par sasniegumiem ar goda rakstu 
apbalvoja kazaku Nikolaju Molot-
kovu, pateicās grāveriešiem par 
mīlestību pret savu zemi un sau-
dzīgo attieksmi pret vēsturi. Miru-
šos godināja ar klusuma brīdi un 
ziedu nolikšanu.

Igors PLATONOVS
Alekseja GONČAROVA foto

“Grāveri – laikmetu saikne”

Ik gadu 4.maijs ir valsts svētku 
diena un arī brīvdiena, tomēr vai 
mēs zinām šo svētku patieso 
nozīmi? Šajā datumā 1990.gadā 
Latvijas PSR Augstākā Padome 
pieņēma deklarāciju «Par 
Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu» un Latvija atkal 
kļuva par brīvu un neatkarīgu 
valsti. 4.maijs ir reize, kad svinam 
svētkus savai valstij un mēģinam 
apzināties – cik esam bagāti, jo 
tikai mums pašiem pieder mūsu 
tēvu sētas, tēvu zeme, un tikai 
mūsu varā ir rūpēties par to, lai 
ikdienas gaitas varētu vadīt tieši 
šeit – savās mājās, savā zemē, 
savā Latvijā. 

Apzinoies to, cik svarīgi 
ir svinēt Brīvības svētkus  un 
ieaudzināt jauniešos patriotismu, 
deju kopas „Rudņa” dejotāji  
nolēma popularizēt šos svētkus, 
kā arī aicināt nākt lietderīgi 
pavadīt savu brīvo laiku, dejojot 
latviešu tautas dejas. Deju kopa 
«Rudņa» pēc 2 gadiem svinēs 
30 gadu pastāvēšanas jubileju. 
Tas ir vienīgais lauku deju 
kolektīvs Krāslavas novadā, tādēļ 
«Rudņas» dejotājiem ir svarīgi 

saglabāt tautu deju tradīciju 
Izvaltas pagastā.  Tie, kuri dejo 
tautu dejas zina, ka tā ir atkarība 
un mīlestība uz mūžu.

4. maija novakarē izvaltieši 
un viesi tika aicināti uz svētku 
koncertu «Skaista mana tēva 
sēta». Svētku koncerts ir daļa 
no Krāslavas novada jauniešu 
p r o j e k t u 
konkursa , kurā 
deju kopas 
„Rudņa” dejotāji 
p i e d a l ī j ā s 
un ieguva 
f i n a n s ē j u m u 
savu ideju 
ī s t e n o š a n a i . 
K o n c e r t a 
apmeklētājiem 
bi j a  i e s p ēja 
redzēt latviešu 
tautas deju 
s k a i s t u m u , 
latgaliešu deju 
azartismu un 
enerģismu, kā 
arī bagātīgo 
deju variāciju 
« R u d ņ a » 
r e d z ē j u m ā . 

Koncertā visā krāšņumā 
iemirdzējās latviešu tautas tērpi 
un deju raksti, ko izdejoja dejotāji. 
Pauzēs koncerta apmeklētājus 
izklaidēja  un jautrās rotaļās 
aicināja folkloras ansamblis „Mozī 
latgaļīši” Silvijas Stivriņas vadībā. 
Lai radītu svētku sajūtu koncerta 
apmeklētājiem tika dalīti valsts 
karodziņi, kurus katrs varēja 
piespraust sev pie apģērba, 

kā arī pateicības konfektes un 
koncerta programmas bukletiņi. 

Projektu «Skaista mana 
tēva sēta» finansē Krāslavas 
novada dome, svētku koncertu 
līdzfinansēja arī Izvaltas 
pagasta pārvalde. Lielu paldies 
gribam pateikt katram  koncerta 
apmeklētājam, kurš atnāca, 
visiem atbalstītājiem, kuri 
palīdzēja un palīdz deju kopai 

«Rudņa», bet īpašu paldies 
gribam pateikt mūsu kolektīva 
ilggadējai vadītājai Ligitai Pelnikai, 
Izvaltas pagasta pārvaldes 
vadītājai Mārai Miglānei, Krās- 
lavas novada domei un Krāslavas 
jauniešu koordinatorei  Juliannai 
Moisejenkovai.

Deju kopas „Rudņa” vārdā 
Sarmīte PUNCULE

Brīvības svētki Izvaltā

Aglonas novadā
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Turpinājums. Sākums – 
laikrakstā “Ezerzeme” nr. 38 
(20.05.2014.) 

Mārīte ir no tiem cilvēkiem, 
kuri pieredzi un zināšanas iegūst 
pašmācības ceļā. Uzsākot ģime-
nes dzīvi, nemācēja pat pankū-
kas izcept, bet dzīve iemācīja ne 
to vien. Šodien Mārītes galvā ir 
desmitiem, ja ne simtiem dažādu 
recepšu, tostarp pašas radītas. 
Protams, sava vieta tajās ir arī 
zivju ēdienu receptēm. Bet, vai 
bērniem skolā šodien garšo pus-
dienas?

Mārīte: “Bērni pusdienas ēd, 
bet zivi gan nemīl, lai gan reizi 
nedēļā tā obligāti jāēd, bet viņi 
sajūt zivs smaržu — “fui”! un gro-
za degunus pretējā virzienā. Man 
arī šķiet nesaprotami un dīvaini, 
ka tagadējie bērni neēd maizi, la-
bākajā gadījumā pusi no normas 

noēd. Mūsu skolas ēdnīcā ir ļoti 
garšīgas pusdienas, taču tagadē-
jie bērni pieradināti pie neveselī-
gas pārtikas, piemēram, čipsiem. 
Tomēr kopumā situācija labāka 
nekā pilsētu skolās, bērni mums 
labi, klausa un lieku reizi pretī ne-
runā. Mani viņi sauc mīļvārdiņā 
— Marusja.”

Marīte un Vladimirs dzīvo 
bijušajā ceļinieku mājā, otrajā 
stāvā. Viņu dzīvokli var atrast 
pēc sienu gleznojumiem. Sa-
vas saimniecības nav, tikai četri 
kaķi, kas palīdz tikt galā ar zi-
vīm un mājas sargs – mīļš su-
nītis. Viņa atzīstas, ka pārtikt no 
algas ir grūti, bet kad nepiecie-
šams, palīdz bērni. Sarunbied-
re stāsta, ka bērni aicina pie 
sevis vismaz vasaru padzīvot 
un sen arī būtu aizbraukusi uz 
ārzemēm, bet: “..baidos sajust 
naudas garšu, jo apzinos, ka jau 
pēc vienas algas man būs grūti 

atgriezties un 
turpināt dzīvot 
šeit. Es nevaru 
pamest savu 
Andrupeni, gri-
bas būt node-
rīgai šeit, savā 
dzimtenē uz 
savas zemes.”

Būt no-
derīga Mārī-
te māk ne 
tikai šeit, 
Andrupenē. 
Nesen viņas dāvinājumu saņē-
ma Rīgas bērni. Lūk, kāda ir tā 
vēsture: “Bērnībā man bija mīļa 
spēļmantiņa — plīša lācītis, reiz 
tādu ieraudzīju veikalā un, nos-
talģijas mākta, nopirku. Citā vei-
kalā nopirku vēl lācīti, jo šis otrs 
šķita smukāks, nākamais šķita 

vēl smukās 
un beigās 
nonācu līdz 
tam, ka pāris 
gadu laikā 
man to jau 
bija 80 — 
no pavisam 
m a z i ņ a 
līdz milzī-
gam! Taču 
aps tā t i es 
nevarē ju , 
līdz savā-

cu simtu. Šie lāči bija visur, uz 
dīvāna, gultas, televizora, plauk-
tiem — visur. Tad sapratu, ka tā 
turpināt nedrīkst, internetā atradu 
jauniešu grupu, 
kuri dara labas 
lietas un sa-
zinājos ar vi-
ņiem. Jaunieši 
palīdzēja ie-
kārtot manus 
lācīšus kādā 
Rīgas bērnu 
namā. Jū-
tos laimīga, 
ka tie tagad 
priecē ma-
zos bērnus.”

Tā nav 
v i e n ī g ā 
M ā r ī t e s 
l a b d a r ī b a 
– vairāk 
nekā simts 
labu grā-
matu viņa 

u z d ā v i -
nājusi pansionātam un ir 
sagatavojusi vēl vienu dāvināju-
ma partiju. Agrāk sieviete daudz 
lasīja un pirka grāmatu pēc grā-
matas, tagad tās visas izlasītas 
un gribas, lai dod labumu citiem 
nevis velti krāj putekļus mājās. 

Lasīšanas vietā viņa atradu-
si sev jaunu hobiju – mājās sa-
krājusies neliela senu gludekļu 
kolekcija, ap 100 gadu vecs akor-
deons, pagājušā gadsimta če-
modāni, kuros vīrieši salika per-
sonīgas mantas, dodoties dienēt 
armijā. Nažu, cirvju mehāniskais 
asināmais, ko paši izmanto un ci-
tas lietas. Pagaidām par to visu 
pirmais iespaids — krāmi, bet va-
jag visu sakārtot un būs pavisam 
cita aina! 

Mārīte: “Ja patrāpās kas in-
teresants, velku mājās un ar lai-
ku būs mazs privātmuzejs. Mēs 
dzīvojam laukos, neesam bagāti, 
bet arī ne nabagi. Vīrs savām ro-

kām uzbūvēja pagrabu un 
nelielu pirtiņu, 
mums diviem 
vietas atliku 
likām. Vasarā 
šī ir ļoti skais-
ta vieta, katru 
gadu šeit ligz-
do stārķi, viņi 
jau pazīst manu 
balsi. Es domā-
ju, ka Andrupe-
nē ir daudz cil-
vēku, kuri mīl 
dzīvi, čakli strā-
dā un nodarbojas 
ar interesantām 
lietām. Tikai re-
tais grib par to pa-
stāstīt citiem.”

Juris ROGA
Autora foto

Asaku gleznas, jauna dzīve un 100 plīša lācīši
Andrupenes pagastā dzīvo un strādā sieviete, 
kurai ir interesants hobijs - Marīte Trifanova 
darina gleznas no zivju asakām. Pēc viņas 
vārdiem, pat interneta plašumos viņai nav 
izdevies atrast otru cilvēku, kam būtu šāds 
hobijs. 

Uzreiz atklājās interesanta 
nianse: Jānis Neikšāns – dzimis 
rīdzinieks, Jelgavas Lauksaim-
niecības akadēmijas absolvents. 
Te arī aizrāvies ar apzaļumoša-
nu. Arī pensijas gados viņš tur-
pina apmeklēt piederīgo kapu 
kopiņas Latgalē. Viņš Neikšānu 
ciema sakopšanu uzskata par 
savu pienākumu, tādējādi izrādot 
cieņu saviem tuviniekiem. Jau 
otro gadu rīdzinieks, kurš atceras 
par savām saknēm, ved rožu un 
krūmu stādus, ko stāda pagas-
ta, kam, iespējam, ir viņa attālo 
senču vārds, puķu dobē. Lūk, cik 
interesanta saikne, kas saglabā-
jusies jau simtiem gadu. Tas ir at-
darināšanas vērts piemērs!

Aleksejs GONČAROVS

Nejauša tikšanās
Pašā Latvijas nostūrī, Ķepovas pagasta centrā satiku svešinieku, kurš bija 
aizrāvies ar lielas puķu dobes iekārtošanu. Skaistā maija diena vedināja uz 
sarunu, iepazināmies...

Brīvības ielā 14, Krāslavā durvis vēris jauns veikals. To atvēra 
diplomēta grāmatvede un pieredzējusi komersante Zoja Mažajeva. 
“Nadežda” piedāvā sieviešu-jauniešu un vīriešu apģērbus.

Alekseja GONČAROVA foto

“Nadežda” aicina

Nesen satiku Veroniku Bitti. 
Protams, nav patīkami tirdīt cilvē-
ka dvēseli, zinot viņa sāpes. Bet 
arī paiet garām, nav labi, turklāt, 
viņas vīrs Vilis bija mans klases-
biedrs Krāslavas 2. vidusskolā.

Daudzi krāslavieši zina, kāda 
traģēdija piemeklēja šo ģimeni 
2010.gada rudenī. Veronikas 
un Viļa vecākā meita Sandra, 
tobrīd Daugavpils Universitātes 
4. kursa studente, pārcieta išē-
misko insultu. Daugavpils re-
ģionālajā slimnīcā meitene tika 
nogādāta bezsamaņā. Cīņa par 
Sandras dzīvību turpinājās vie-
nā no Rīgas lielākajām slimnī-
cām „Gaiļezers”. Var tikai iedo-
māties, ko pārcietuši meitenes 
vecāki un tuvinieki tā mēneša 
laikā, kamēr viņa atradās komā. 
Ārstu prognozes bija biedējo-
šas: bojāta lielākā daļa galvas 
smadzeņu. Lai atgrieztu pie dzī-
vības savu meitu, Veronika un 
Vilis mobilizēja visus savus spē-
kus. Tam, ka jaunais organisms 
spēs cīnīties ar viltīgo slimību, 
vecāki ticēja tad un tic arī tagad.

Pēc Veronikas vārdiem, ārsti 
darīja visu, lai uzlabotu Sand-
ras dzīvības funkcijas. Ļoti 
smags periods bija jāpārcieš, 
kad Sandra atgriezās mājās no 
„Gaiļezera” un Krāslavas slim-
nīcas. Piepacelt slimo meitu, 
apsēdināt, pabarot – tas viss 
prasīja milzīgas pūles, turklāt 
Veronikai ir elpošanas sistēmas 
problēmas. Arī Sandras pirmie 
soļi nenāca viegli.

Atveseļošanās process bija 
ilgs un smags, turpinās arī ta-
gad. Par laimi, tuvinieku pieska-
tīta, Sandra jau spēj pārvietoties 
nelielos attālumos. Un ar dažā-
du paņēmienu palīdzību – daļēji 
pati sevi aprūpēt. Aiz tā visa 
slēpjas saspringts mammas 
darbs ik dienu, kā arī pašas 
Sandras vēlme pēc iespējas āt-
rāk atgriezties pilnvērtīgā dzīvē.

Meitenes valoda, kas arī ir 
atjaunojusies, taču nepiecieša-
mas nodarbības pie logopēda. 
Un, protams, vēl daudz pacietī-
bas vajadzēs Sandrai un viņas 
mammai, veicot fiziskos vingri-
nājumus, uzlabojot ekstremitā-
šu motoriku.

„Mēs esam ļoti pateicīgi visiem 
cilvēkiem, kuri sniedza mūsu ģi-
menei finansiālo palīdzību. Un 
esam neatmaksājamā parādā 

pret saviem tuviniekiem, kuri 
atbalsta mūs arī tagad. Milzīgs 
paldies Krāslavas mediķiem un 
Krāslavas novada domes so-
ciālajiem darbiniekiem, kuriem 
pateicoties Sandra jau vairākas 
reizes ir bijusi sanatorijā „Vaiva-
ri”” – stāsta Veronika. Pēc viņas 
teiktā, sanatorijā, kur notiek at-
veseļošana, izmantojot ārst-
niecisko vingrošanu, masāžas, 
fizioterapeitiskās procedūras, 
Sandras veselība ir manāmi uz-
labojusies. „Arī tagad gatavoja-
mies braucienam uz sanatoriju, 
bet uz citu,” – ar  optimismu pie-
bilst Veronika.

Tiesa, Veronika izskatījās no-
gurusi. Arī karstums ietekmē, jo 
viņu dzīvoklis atrodas piektajā 
stāvā. Pašsaprotami, ka es pa-
jautāju Veronikai, vai viņi neplā-
no mainīt dzīvesvietu. Sandrai 
ir vajadzīgas pastaigas svaigā 
gaisā, bet viņas situācijā, nokāpt 
no piektā stāva ir ļoti grūti. Vero-
nika atbildēja, ka šobrīd ģimenei 
tā ir ļoti nopietna problēma.  Gri-
bētos pārcelties uz citu dzīvokli 
1.vai 2.stāvā, ar balkonu vai 
lodžiju, lai meita varētu vairāk 
laika pavadīt svaigā gaisā. Bet 
kurš gan mainīs savu dzīvokli 
pret citu 5.stāvā? Vīrs jau ar šo 
jautājumu vērsās pie Upenieka 
kunga, bet atrisināt to pagaidām 
neizdodas. Tika piedāvāti dažā-
di varianti, bet ģimenei neviens 
nederēja, jo tajos remontam bija 
jāiegulda lieli finansiāli līdzek-
ļi. Bitte pāris piekristu arī savu 
privatizēto 1.5-istabas dzīvokli 
nodot pilsētas īpašumā, maiņā 
pret neprivatizētu, ja vien varē-
tu izvairīties no liela remonta, 
jo viņiem šobrīd katrs cents ir 
svarīgs.

Vispiemērotākais šai ģimenei 
būtu 3-istabu dzīvoklis, ar ne-
lielu kvadratūru, jo šajā ģimenē 
aug vēl viena meita-skolniece, 
kurai jāgatvojas mācību stun-
dām. Veronika atzina, ka dzī-
vokļa jautājumu risina Vilis, bet 
viņš nav no tiem, kas lieku reizi 
ies kabinetu sliekšņus mīt un 
uzspiest uz žēlastību.

Bet žēlastībai, manuprāt, te 
nav nozīmes, jo mēs katrs dzī-
vojam ar Dieva ziņu. Un, kad 
sakām, ka svešas nelaimes 
nav, laikam, to darām ne skaista 
vārda pēc...

Valentīna SIRICA

Svešas nelaimes nemēdz būt
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Sava mūža laikā man nā-
cās apmeklēt dabas muzejus 
Latvijā, arī kaimiņu Lietuvā. 
Bet, lūk, pirmo reizi apmeklē-
jot  kulturāli izglītojošo centru 
„Ķepa” , izjutu ne tikai apbrī-
nu, bet gan – sajūsmu. Plašas 
mūsdienīgas zāles, mākslinie-
ciskā gaume un Latgales fau-
nas pārstāvji gandrīz dabīgā vidē. 

Vieksmīgs projekts – par prieku medniekiem un tūristiem – da-
bas cienītājiem. Centra 
saimniece Inga Serģejeva 
neslēpj vēlmi paplašināt 
Latgales mežu un purvu 
iemītnieku kolekciju, tāpēc 
lūdz medniekus  piedāvāt 
jaunus eksponātus. 

Nu bet tiem, kas vēl 
nav pabijuši Neikšānos, 
iesaku aizpildīt šo plaisu  
savā izziņā un veikt jaunus 
atklājumus.Nešaubos: gan 
vecākus, gan bērnus sa-
gaida īsts brīnums. Apska-
tiet fotogrāfijas!
Aleksejs GONČAROVS

Tur brīnumi, tur 
mežavecis 
klaiņo...

Andzeļmuižas draudzes 
un baznīcas vēsture ir diezgan 
sarežģīta. Kā stāsta hronika, 
pirmā katoļu baznīca Andzeļos 
tika uzbūvēta 1697. gadā un to 
konsekrēja (iesvētīja) bīskaps 
N. Pavlovskis. Vēlāk draudzes 
vajadzībām tika izmantota mui-
žas kapela, ko uzbūvēja 1782. 
gadā un veltīja Sv. Jāņa Kristītāja 
godam. Tā atradās muižas par-
kā pie Ežezera. 1845. gadā par 
muižnieka Vesenhofa un drau-
dzes līdzekļiem uzbūvēja koka 
baznīcu, kas kalpoja līdz 1960. 
gada sākumam, kad to nojauca, 
jo tā atradās avārijas stāvoklī. 
Draudze beidza pastāvēt. Līdz 
1929. gadam draudzei bija savs 
prāvests, bet vēlākajos gados 
(arī tagad) to apkalpoja prāvests 
no Bukmuižas.

Atmodas sākumā, pateico-
ties toreizējam Dagdas dekānam 
Jānim Stepiņam, tika atgūta bi-
jusī muižas māja, kurā padomju 
gados bija skola, vēlāk skolas 
internāts. Radās iniciatīva māju 
pielāgot draudzes vajadzībām. 
Dekāna Jāņa Stepiņa vadībā, 
kurš kļuva arī par atjaunotās 
draudzes pirmo prāvestu, vietējie 
iedzīvotāji veica ēkas remontu. 

Tika atgūts šis tas no pēdējās 
baznīcas iekšējā iekārtojuma, 
kas bija nodots saglabāšanai 
Bukmuižas draudzei.

Atdzimušās draudzes pirma-
jam prāvestam kopā ar vietējiem 
iedzīvotājiem nācās pielikt ne 
mazums pūļu, lai 1994. gada 15. 
maijā toreizējais Rīgas arhibīs-
kaps – metropolīts Jānis Pujats 
varētu iesvētīt jauno dievnamu 
un pēc vairāk nekā četrdesmit ga-
diem atjaunot Sv. Jāņa Kristītāja 
draudzi. Vēlāk šeit kalpoja pries-
teri Vilhelms Bēķis un Ivars Vigu-
lis, un nu jau trešo gadu – Andris 
Sprukts. Atskatoties uz 20 gados 
savu garīdznieku vadībā paveikto, 
draudzes vecākā Veronika Vērdi-
ņa neslēpj gandarījumu par to, ka 
gan vietējie, gan ciemiņi, kuri pie 
viņiem iegriežas, atzīmē atdzimu-
šās baznīcas gaišo auru.

Andzeļu pagastā ir daudz 
atsaucīgu cilvēku, kuri palīdzēja 
atdzimt draudzei gan finansiāli, 
gan ar savu roku darbu vai citādi. 
Labs kontakts nodibināts ar Dag-
das novada domi, vietējo skolu, 
vairākiem sponsoriem. Baznīcas 
ēkas atjaunošanas un citos saim-
nieciskajos darbos vienmēr pa-
līdz Viktors Sevostjanovs, Arturs 

Eisaks, Arvīds Kurica, Vladislavs 
Bartušs, Sergejs Loginovs, Val-
dis Višņevskis, Aivars Platacis un 
daži citi. Dažādās jomās un drau-
dzes aktivitātēs atsaucīgas biju-
šas Leontija Puncule, Terēze Si-
nicina, Mārīte Naturina, Jevgēnija 
Naturina, Elvīra Sevostjanova, 
Sandra Platace, Romualda Bren-
ce, Anna Strode, Monika Struka, 
Valentīna Kozlova un citas. Nav 
iespējams nosaukt visus, kuri da-
žādos veidos ir palīdzējuši baznī-
cai un draudzei. Protams, bijuši 
arī sāpīgi brīži, kad lūgumam pa-
līdzēt tika atteikts, kaut gan tāda 
iespēja bija. “Žēl, ja daži cilvēki 
nesaprot, ka visi mēs kalpojam 
Dievam un gribam saņemt Dieva 
svētību un Dievmātes patvēru-
mu”, ar sarūgtinājumu saka Ve-
ronika. 

Pateicoties labas gribas cil-
vēku atbalstam, dievnama ēkai 
uzlikts jauns jumts, nomainīti logi, 
ierīkota jauna ambona, izremon-
tētas krāsnis, atjaunots krucifikss 
pie ieejas, restaurēts taberna-
kuls, iegādāti jauni soli un krēsli, 
veikti citi darbi.

Prāvesta Andra Sprukta kal-
pošanas laikā iegādāti jauni litur-
ģiskie tērpi. Veronika pastāstīja, 
ka ticīgie ar prieku nāk uz savu 
atjaunoto baznīcu. Prāvests And-
ris ir izcils Dieva Vārda sludinā-
tājs. Viņa Evaņģēlija komentāri 
un sprediķi vienmēr ir saturīgi un 

dziļi. Tie palīdz stiprināties ticībā, 
tuvināties Dievam, liek pārdomāt 
savu dzīvi, dod spēku grūtību 
pārvarēšanā, problēmu risināša-
nā. Prāvests notur Sv. Mises arī 
par draudzes labdariem. 

Dievkalpojumi Andzeļmui-
žas baznīcā notiek svētdienās un 
svētku dienās. Lielākie draudzes 
svētki ir Sv. Jāņa Kristītāja, drau-
dzes aizbildņa, dzimšanas diena. 
Taču ticīgie nāk uz savu dievna-
mu arī citās dienās. Piemēram, 
tagad, Dievmātes godam veltītajā 
maija mēnesī, neliels pulciņš ticī-
go (5-10 cilvēki) ik dienas ierodas 
baznīcā un paši organizē maija 
dievkalpojumu: lūdzas Rožukro-
ni, Dievmātes litāniju, Stundu lūg-
šanas, dzied Jaunavai Marijai un 
Dievam veltītas dziesmas. 

… Jubilejas svinībās Andzeļ-
muižas draudzē, Veronikas Vēr-
diņas vērtējumā, valdīja lieliska 
atmosfēra. Tie bija “kolosāli svēt-
ki”. Viņai esot bijusi sajūta, ka pat 
viss gaiss virmo, putni dzied un 
dzeguze Dieva godam šo svētku 
ritmā kūko, Baznīca un tās apkār-
tne bija skaisti saposta.

Draudzes locekļi un ciemiņi 
no tuvākām un tālākām vietām 
– no Dagdas, Krāslavas, kloster-
māsas no Rēzeknes, kuras šeit ir 
bieži viesi, no citurienes – visi bija 
pacilātā dievbijīgā noskaņojumā.

Dievkalpojums sākās ar Vis-
svētākā Sakramenta adorāciju, 

Dievmātes litāniju un dziesmu 
“Jaunava svāta Aglyunas baz-
neicā..”, Svinīgo Svēto Misi ce-
lebrēja prāvests Andris Sprukts. 
Sprediķī viņš uzsvēra, cik sva-
rīgi ir tas, ka draudze var pulcē-
ties savā baznīcā uz Svēto Misi, 
vissvētāko un visdārgāko Dieva 
dāvanu, kad mūsu atpestīšanai 
Kristus katru reizi upurē sevi uz 
altāra. Draudzes garīgais vadī-
tājs arī pateicās visiem labda-
riem, visiem, kuri palīdzēja uztu-
rēt kārtībā un sagatavot svētkiem 
savu dievnamu, kuri parūpējās 
par svētku organizēšanu.

Noslēgumā klātesošos uz-
runāja Dagdas novada domes 
priekšsēdētāja Sandra Viškure 
un pasniedza draudzei dāva-
nu karti. Sveicēju vidū bija arī 
Andzeļu pagasta pārvaldniece 
Leontīna Žeimote un jauniešu 
pārstāve Anita Platace. Drau-
dzes vecākā Veronika Vērdiņa 
īsumā pastāstīja par draudzes 
vēsturi, sirsnīgus vārdus veltī-
ja visiem, kuri aktīvi iesaistījās 
dievnama sakopšanā, jubile-
jas svinību rīkošanā. Draudzes 
vārdā viņa pateicās prāvestam 
Andrim Spruktam par garīgo 
vadību, par to, ka viņš iemācī-
ja saprast un iemīlēt Sv. Mises 
upuri.

Genovefa KALVIŠA

Jubileja Andzeļmuižas draudzē
18. maijs Andzeļos (Dagdas novads) bija svētku diena. 
Katoļticīgie kuplā skaitā piepildīja Andzeļmuižas baznīcu, 
lai piedalītos dievkalpojumos, atzīmējot sv. Jāņa Kristītāja 
draudzes atjaunošanas 20. gadadienu.

Ticības lietas

Šī gadā 7. maijā Krāslavā 
notika  pirmās palīdzības snieg-
šanas sacensības skolēniem, 
to organizēja Latvijas Sarkanā 
Krusta Krāslavas-Dagdas- Aglo-
nas novadu komiteja. Sacensībās 
piedalījās Krāslavas, Dagdas, 
Aglonas novadu skolu komandas 
- pamatskolas un vidusskolas ve-
cuma grupas.  Sacensību mērķis 
bija padziļināt skolēnu zināšanas 
par pirmās palīdzības būtību un 
tās savlaicīgas sniegšanas nozī-
mi. Piedaloties sacensībās, skolē-
ni pilnveidoja savas zināšanas un 
prasmes pirmās palīdzības snieg-
šanā, papildināja zināšanas par 
Starptautiskā Sarkanā Krusta ide-
jām un pamatprincipiem. Sacensī-
bu gaitā bija redzams, ka skolēni 
ļoti cītīgi tām bija gatavojušies. 

Sacensībās piedalījās  10 
komandas, tās notika ļoti pietu-
vinātas reālajām situācijām. Kā 
statisti piedalījās Krāslavas pa-
matskolas 7.klases skolēni,  viņu 
darbība un rīcība bija nepare-
dzama. Sacensības notika ārpus 
skolas telpām, ārā, tāpēc situāci-
jas, kurās nokļuva jaunie mediķi, 
bija diezgan reālas:  vienam - bi-
tes dzēliens galvā, otram rokā 
iedzēlusi čūska un vēl dažādas 
citas situācijas.  

Šajā gadā sacensībās bija 
vairākas izmaiņas un jaunināju-
mi, tāpēc neiztika arī bez strīdiem 
un nesaskaņām. Bet rezultātā 
viss tika atrisināts. 

Sacensībās piedalījās arī 
jaunsargu komanda un ieguva 
3.vietu. Domāju, ka komandas 
sniegums bija ļoti labs.  

Sacensību organizatori bija 
sarūpējuši arī saldās balvas un 
mīkstās rotaļlietas, pateicoties sa-
darbības partneriem Nord-Tron-
delage Rode Kors.

 Esmu priecīgs, ka Krāslavā 
notiek šādas sacensības, kurās, 
manuprāt, tiek apgūtas ikvienam 
cilvēkam nepieciešamās zināšanas.

Jaunsargu instruktors 
Dzintars PATMALNIEKS

Pirmās palīdzības 
sacensības Krāslavā

Ja par desmitiem gadu veciem jumtiem 
varam sacīt, tas ir savu laiku nokalpojis, tad 
mūsdienās visai dīvaini redzēt uz zemes 
vairākus gadus kalpojušu vai pavisam jau-
nu jumta segumu. Tā laikam notiek tālab, ka 
krīzes laikā katrs cenšas ieekonomēt un pat 
palielas platības jumtu būvē nespeciālisti. 
Bet varbūt dabas stihija bija pārāk spēcīga, 
lai jumts spētu turēties tai pretī. Lai vai kā, 
arī privātmājās jumta būvi labāk uzticēsim 
profesionāliem jumiķiem.

Juris ROGA, autora foto

Otrdien vētra pamatīgi plosījās 
Ezerniekos, noraujot gan vairāk-
us gadus kalpojušo jumtu bijuša-
jai Ezernieku tūristu bāzei, gan arī 
Ezernieku sporta zālei (attēlā) nesen 
uzbūvēto jauno jumtu, gan izgāžot 
kokus un nodarot citu skādi. 

V i e n s  p ū t i e n s  u n  n a u d a  v ē j ā
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II  Pirmais - bagāts, spilgts un krāšņs!

S. Viškure: “Mūsu valsts un novada pamats ir ģimene. Ģimenē iegūtais un iemā-
cītais ir pamats visai mūsu dzīvei. 

Daudzas lietas un piemērus par ģimeni mēs pārņemam no saviem vecākiem un 
vecvecākiem. Ģimenē veidojas pirmie uzskati par labo un slikto, pareizo un nepa-
reizo, godīgo un negodīgo. Ģimenē vienam par otru jābūt atbildīgam, tāpat arī katra 
ģimenes locekļa uzskati jārespektē un jāņem vērā. 

Katra tēva un mātes atbildība ir izaudzināt veselīgu sabiedrības locekli, ģimenē 
jāmācās saprasties, spēt piekāpties un piedot, jābūt vēlmei atbalstīt ne tikai priekos 

un uzvarās, bet arī bēdās un neveiks-
mēs, jāprot uzmundrināt un dot pado-
mus, kā arī tos pareizi pieņemt.

Īstā un patiesā ģimenē starp vi-
siem valda sirds mīlestība. Tad mīlē-
sim viens otru un būsim stipri savās 
izjūtās un darbībās.

Dagdas novadā – Dagdā - uzsāk 
darbību starptautiskais festivāls skolu 
jaunatnei „Apskauj mani māmuliņa”. 
Prieks, ka jaunieši apgūst dažādas 
mākslas – dejo un dzied, zīmē un vei-
do. Šeit Dagdā mēs ar lielu uzmanību 
vērosim Jūsu uzstāšanās un ar sajūs-
mu Jūs atbalstīsim. Maijā mums Latvi-
jā ir Mātes un ģimenes dienas, kurās 
sveicam un samīļojam savas māmuli-
ņas un tas sasaucas ar mūsu festivāla 
tēmu. 

Prieks par kaimiņu valstu-Lietu-
viešu un Baltkrievu, kā arī Latvijas 
citu novadu pārstāvjiem, kuri apmek-
lē mūsu novadu un piedalās jaunajā 
festivālā. Lai tad šī diena ir aizsākums 
jaunai, skaistai tradīcijai, festivālam, 
kur jaunieši sanāk kopā un demonstrē 
savas apgūtās mākslas. Vēlu visiem 
izturību, skanīgas balsis, raitu dejas 
soli. Jūtieties kā mājās un lai Jūsu star-
pā veidojas skaista draudzība.”

M. Micķeviča: “Maija mēnesis ir 
laiks, kad atzīmējam daudzas svina-
mās un atceres dienas – ir Darba svēt-
ki, Latvijas Republikas Neatkarības at-
jaunošanas diena, Nacisma sagrāves 
un Otrā pasaules kara upuru piemiņas 
diena, Eiropas diena, Mātes diena, 
Starptautiskā ģimenes diena un Va-
saras svētki. Vieni no sirsnīgākajiem 
svētkiem ir Mātes diena, kad gribas 
ar īpašu uzmanību un cieņu ieprieci-
nāt savu vistuvāko cilvēku, bez kura 
rūpēm un gādības nebūtu iespējas uz-
sākt iepazīt un izzināt pasauli. 

Nozīmīgi svētki ir Ģimenes diena, 
kurai šogad Dagdas novadā ir veltīts 
pasākums ‘’Starptautiskais bērnu un 
jauniešu mūzikas, dejas un modes 
festivāls “Apskauj mani māmuliņa’’. 
Ģimenes diena – tie ir svētki, lai izvēr-
tētu, pārdomātu un saprastu ģimenes 
būtību, pieņemtu un novērtētu savus 
bērnus, vecākus, vecvecākus un citus 
tuvos cilvēkus. Stipras ģimenes pama-
tā ir rūpes un sapratne, māka ikvienu, 
arī it kā nenozīmīgu darbību saskaņot 
un plānot kopīgi, iesaistot katru ģime-
nes locekli. Kopējas darbības un atpū-
ta vienmēr saliedē un stiprina ģimeni. 

Sveicam ikvienu Starptautiskajā 
ģimenes dienā, novēlot šo dienu pava-
dīt kopā ar tuvajiem un mīļajiem. Tieši 
ģimenē mēs smeļamies laimi, prieku 
un mīlestību. Ar ģimeni mēs turpinām 
sevi un saredzam mūs kā plašākas sa-
biedrības daļiņu.”

Klātesošos emocionāli uzrunāja 
un sirsnīgi sveica Baltkrievijas ģene-
rālkonsulāta Daugavpilī konsuls Jurijs 
Davidovskis, kurš cita starpā neaizmir-
sa pozitīvi atzīmēt Latvijas hokeja izla-
ses pārliecinošo startu pasaules čem-
pionātā hokejā Minskā (Baltkrievija) un 
ar to izpelnījās klātesošo ovācijas. 

Mūsu avīzes formāts nedod ie-
spēju plaši aprakstīt 1. Starptautisko 
bērnu un jauniešu mūzikas, deju un 
modes teātra festivālu, kā arī pastāstīt 
par kolektīviem, tālab rīkojāmies pēc 
principa labāk vienreiz redzēt nekā 
dzirdēt un piedāvājam fotoreportāžu 
no festivāla norises vietas. 

Juris ROGA
Autora foto

Pasākumā tika godinātas vairākas novada ģimenes, kurām piemiņas 
dāvanas pasniedza Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētaja San-
dra Viškure un Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija 

SIAiepērkskujukokuun
lapukokuTA RAS KLU ČUS
•	 la pu ko ku ø no 14 līdz 23 cm 

38 EUR/m³
•	 sku ju ko ku  ø no 12 līdz 23 

cm 38 EUR/m³
•	 la pu un sku ju ko ku ø no 24 

cm 43 EUR/m³
Samaksa 3 darba dienu laikā.
Pie gā des vie ta: ‘’Lat gran’’ te ri to
ri ja, Ūd rī šu pag., Krās la vas nov.

Tālr. 27827666.

SIA “Volken Berg “ 
(ŠGB)

mēbeļu izgatavošana pēc 
individuālā pasūtījuma.
Izbraucam pie klienta.

Iespējams kredīts 
“Inserviss Credit”.

Rēzekne, 18. 
Novembra 2a.
Tālr. 64622674, 

22334669, 29478240, 
fakss 64622611.

Netradicionālās parapsiholoģijas, 
tautas un netradicionālās medicī-
nas maģistre Gaļina BAISAITOVA 
palīdz asteohondrozes, bronhīta, 
miomas, vīriešu problēmu, ādas 
slimību, baiļu ārstēšanā, noņem 
negatīvo enerģiju, attîīra dzīvokļus, 
mājas, dzīvnieku turēšanas telpas 
no negācijām, nosaka likteni.

Pieņemšana katru piektdienu Dagdā, 
Brīvības 3. Tālr. 29992892, 26743499.

Pērkam 
vasku un 
vecās 
vaska šūnas.
Ražojam bišu 
un tranu 
šūnas.

T. 26538824,  29106312
www.kurmisi.com

“Ritms R”
Plastikātalogiun

durvis(Latvijas,Po
lijasražojums).
Izmērunoņemšana,

uzstādīšana,apdare
(tālr.20219116,Ge
nādijs).
Pasūtījumupie

ņemšanapatālr.
65681152,20220306.

SIA„AĻŅIAS”
IEPĒRKZĀĢBAĻĶUS

EUR/m3 

Garumus iepriekš saskaņot!
Piegādes vieta: Varakļāni.

Ir transports! 
Korekta uzmērīšana!

SAMAKSA1DIENASLAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 

25916403

Diam. 14-17 18-24 25<

Egle 55 
(54)

70 
(69)

71 
(70)

Priede 55 
(54)

70 
(69)

70 
(69)

Pie dā vā jam 
MI NI EKS KA VA TO RA 

pa kal po ju mus. 
Vei cam vi sa vei da dar bus: 

ro kam tranš ejas, ka na li zā ci jas 
un ūdens va da cau ru ļu lik ša nu. 

Tālr. 29521423.

VISA VEIDA REMONTDARBI 
(jumta, betona, iekšējā apdare). 

Tālr. 26888958.

IEPĒRK VĪNGLIEMEŽUS 
(0,55 EUR/kg) Krāslavā.
Katru dienu, no plkst. 14.00 līdz 

21.00 (bijušā mežniecība), kā arī 
Pirmdienās, trešdienās un 

piektdienās: 9.00 – Aulejā, 9.30 
– Konstantinovā, 10.00 – Dagdā, 
11.00 – Skaistā, 12.00 – Kombuļos;

Otrdienās, ceturtdienās, sest-
dienās: 10.00 – Izvaltā, 10.30 – 
Šķeltova, 12.00 – Kombuļos. 
Izbraucam pie Jums uz mājām.

Tālr. 26840027.

SIA“VBKL”
piedāvā betona iz
strādājumus: ietvju
plāksnes, apmales,
fasādes plāksnes, 6
veidu žoga stabus,
vāzes, arhitektūras
izstrādājumus, kapu
apmales, solus, ba
lustrādes, atkritumu
urnas.Montāža.

Tālr. 28893839. 
Ūd rī šu pa gasts, dz. 

sta ci ja Krās la va.

PVC lo gi, tē rau da dur vis.
Montāža+apdare.

Tālr.25997031, 29575806. 

Reklāma un sludinājumi
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Televīzijas programmaIr iemesls!
LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02, 18.20 Ielas garumā.
6.30 Nekurienes iemītnieki.
7.00 Nozīmīgais gads.
7.35, 9.30 Multfilmas.
9.00 Kas te? Es te!
10.00, 15.00 Ziņu speciālizlaidums.
10.15 Ķepa uz sirds.
10.45 Kas var būt labāks par šo?
11.15 Māksla un vara. Skulmju dzimta.
12.00 Vai Rīga jau gatava? 
12.15 M.f. Karstens un Petra - labā-
kie draugi.
13.40 Burvīga diena.
14.00 Nesasniegtā Eiropas Savienība.
15.15 Es un skola.
15.45, 4.45 Gudrs, vēl gudrāks.
17.00 Liels, lielāks, lielākais.
18.00 Ziņas. 18.50 Vides fakti.
19.20 Dzied Inga un Normunds.
19.50 Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli.
22.00 Latloto. Eurojackpot.
22.15 10 gadus kopā ar savējiem.
00.30 Inspektors Lūiss.
2.10 Lulū. Banku aplaupītāja sieva.
3.00 Eiropa. Mīti un realitāte.
3.40 Nano tehnoloģijas acu un ausu 
reģenerēšanā.
3.50 Dzimtas detektīvs.

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 Mikrofona dziesmas.
7.35, 13.05, 19.15 Vai Rīga jau gatava?
7.50 Skats rītdienā.
8.10 Pie rīta kafijas.
8.30 Biznesa klase.
8.50 Automoto raidījums nr 2
9.10 Vide, veselība un mēs.
9.30 Brīvdienu ceļvedis.
9.50 Tādas lietas.
10.10 Attīstības kods.
10.30 Ātruma cilts.
11.00, 16.00, 19.00 Ziņu speciāl-
izlaidums.
11.15 Makšķerēšanas noslēpumi.
11.45 Pasaules stāsti.
12.15 Sporta studija.
13.20 Motociklisti.
13.50, 22.05 1000 jūdzes Ķīnā.
14.20 Ceļš uz 2014. gada FIFA Pa-
saules Kausu.
15.25 Apzinies saistības.
16.20 Makšķerē ar Olti.
16.50 M.f. Mīla, mazuļi un sirds ai-
cinājums. 18.30 Spots.
19.30 Aculiecinieks. Mazā Latvija 
lielajā Eiropas Parlamentā.
20.00 Eiropa izvēlas - Vēlēšanu nakts.
22.35 Izdzīvotāji.
23.30 Midsomeras slepkavības.
1.40 SOKO Vismāra.
2.25 Eiropa koncertos.
3.10 Eiropas čempionāta BMX 10. 
posms Rīgā.
5.00 Autosporta programma Nr 1.
5.30 Tavs auto.

LNT
6.00 Briklberija.
6.20 Dzimuši policisti.
7.10 Degpunktā.
7.35 Kā izdzīvot pie vecākiem?
9.00 900 sekundes. Speciāl-
izlaidums. 10.00, 3.00 LNT Brokastis.
12.00 M.f. Man ir kas sakāms.
14.00, 22.00 LNT ziņas speciāl-

izlaidums.
14.15 Trakie Ginesa rekordi.
15.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
16.50 Policists no pagātnes.
17.50, 20.00 Ziņas.
18.00 Erudīcijas spēle “eXperi-
ments”. Fināls.
20.35 Dzintara dziesmas.
21.35, 22.15 Fišeres kundzes izme-
klēšanas noslēpumi.
23.15 Greizais spogulis.
1.05 M.f. Ģimenes bizness.
4.30 Ķerto līga.
4.50 Bernards.
5.00 Likums un kārtība.

TV3
6.35 Multfilmas.
10.00 Auto ziņas.
10.30 Gandrīz ideālas vakariņas.
12.35 Kinomānija.
13.10, 2.00 Dzīvās lelles.
14.15 Auniņa Šona piedzīvojumi.
14.30 Hokejs. PČ 2014. 1/2 fināls.
17.15 Smieklīgākie videokuriozi.
17.45 M.f. Vinnijs Pūks.
19.00, 4.20 Ziņas.
19.45 M.f. Haizivs stāsts.
21.35 M.f. Zirnekļcilvēks.
00.15 M.f. Spoguļi.
2.50, 5.00 Mīlestības sirdspuksti.
3.35 Nozieguma skelets.

TV3+
7.20 Multfilmas.
8.55 Kino detaļas.
10.00 Viens pats mājās.
10.30 Sapņu māja. 11.00 Skapis.
12.00, 1.00 Mēness tumšā puse.
13.05 Multfilma.
14.45 M.f. Droša osta.
17.00 Princese un varde.
18.55 Noskūpstīsim viens otru!
20.00 Virtuve.
21.00 Ducis ir lētāk.
23.00 M.f. Stabilā laulība.

TV5
5.00, 1.45 Mūzika.
7.50 Detaļas. Jaunāko laiku vēsture.
8.50, 13.50 Televeikala skatlogs.
9.05 Mājas restorāns.
10.05 Uzmanību - bērni!
11.10 Veselības ābece.
11.55 6 kadri.
12.45 Cilvēks: tiesības uz mūžīgu dzīvi.
14.05 Neticama vēsture.
14.35 Hokejs. PČ 2014. 1/2 fināls 1.
17.10 Greizais spogulis.
19.30, 22.00 Ziņas. Specizlaidums.
20.00, 22.15 M.f. Leģenda Nr. 17
22.55 M.f. Četrdesmit.
00.25 Mūsu tēma. 1.20 Kriminal +

PBK
5.35 Moderns spriedums.
6.30 Mūzika.
6.55, 11.00, 17.00 Ziņas.
7.05 Kontrolpirkums.
7.35 Multfilmas.
8.15 Gudrinieces un gudrinieki.    
9.20 Vārds mācītājam.
9.35 Laiks pusdienot!
10.15 Padomi kulinārijā. 
11.30 Vjačeslavs Šaļevičs. Vieda cil-
vēka mīlestība.
12.40 Patiesība kaut kur blakus.
13.20 M.f. Pati skaistākā un pievilcīgākā.

15.00 ВЕТРОВ M.f. Atvadu vēju roze.
17.20 Šurum burum.
17.40 Balss (Bērni).
20.00 Laiks. 20.30 Humora izjūta.
21.45 Šovakar.
23.40 Kas? Kur? Kad?
00.50 Jauniņie.
1.30 M.f. Meklējiet sievieti.
4.15 M.f. Aizvadīto dienu komēdija.

RenTV Baltic
6.20, 12.20, 19.25, 1.05 Skatīties visiem.
7.05 Vovočka.
8.30 Firmas vēsture.
12.40 Pasaules noslēpumi kopā ar 
Annu Čampmani.
13.40 Slepenās teritorijas.
14.45 Maldu teritorija ar Igoru 
Prokopenko.
16.45 Jums pat sapņos nav rādījies.
18.50 Par 10 gadiem jaunāka.
21.30 Jūrmala.
23.20 Dažu nāciju organizācija.

ONT
7.00 Sestdienas rīts.
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas.
9.05 Multfilmas. 9.20 Veselība.
10.25 Padomi kulinārijā.
11.05 Ideālais remonts.
12.05 Gudrinieces un gudrinieki.
12.50 Multfilma.
14.25 Mākslas filma.
16.15, 21.00 Sporta ziņas.
16.20 Šurum burum.
16.40 Vecākus uz skolu.
17.35 Viens pret visiem.
18.25 Talantu akadēmija.
21.05 Mats matā.
23.55 Kas? Kur? Kad?
1.55 Karš Korejā.

Baltkrievijas TV-1
7.10 Būtība. 7.35 M.f. Velna rats.
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas.
9.10 Redaktoru klubs.
9.45, 0.15 Radu būšana.
10.55 Par ēdienu.
11.25 Vasarnīca.
12.10, 15.30 Uzticies un pārbaudi.
12.50 Veselība.
13.35 Parīzes skolas mākslinieki.
14.10 Apkārt planētai.
15.15 Reģiona jaunumi.
16.00, 1.45 Liela starpība.
17.20  M.f. Braušanas biļete.
21.00 Panorāma.
21.35 Futbols. Tiešraide.
00.10 Hokejs PČ 2014.
1.35 Sports.

Baltkrievijas TV-2 (bij.LAD)
7.30 Bezdelīgas ligzda.
8.15, 21.05TV barometrs.
8.20 Kņazienes Annas gredzens. M.f.
8.35 Mākslas filma.
9.40 Baltkrievu virtuve.
10.25 Divi ar pusi pavāri.
11.00, 21.40 Interni.
13.25 Ekstrasensi veic izmeklēšanu.
14.40, 18.40 Hokejs.
17.00 Augstāk par jumtu.
17.45 Jūsu loto.
18.25 Loterija “Piecinieks”.
21.00 Keno.
21.10 M.f. Labas pašsajūtas ābece.
0.05 M.f. Dogtaunas dievi.

SESTDIENA, 24. maijs

SVĒTDIENA 25.maijs

23. maijs – Džona Rokfellera 
piemiņas diena

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ielas garumā.
6.30 TE! 7.30 Es un skola.
8.00 Multfilmas. 9.00 Kas te? Es te!
9.30 Dardarija Zeme, kurā viss ir 
iespējams. 10.00 Redzi, trusi. Tētis 
brauc uz Londonu!
10.10 Varenā Misisipi ar seru Trevo-
ru Makdonaldu.
11.00, 23.45 Ziņu speciālizlaidums.
11.30 Zoodārzu mazuļi.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Vertikāle.
13.30 Daudz laimes!
14.30 Latvijas šlāgeraptauja 2014.
15.30 Kas var būt labāks par šo? 
16.00 Ķepa uz sirds.
16.30 Grenlande - vikingu zaļā zeme.
17.30 Dzimis Eiropā.
18.00 Ziņas. 18.20 Province.
18.50 M.f. Johanna un lidotājs. Ceļš 
uz Āfriku.
20.30 Panorāma. 21.15 Radīti mūzikai.
23.15 M.f. Tās dullās Paulīnes dēļ.
00.25 Nesasniegtā Eiropas Savienība.
1.25 Liels, lielāks, lielākais.
2.20 Eiropa. Mīti un realitāte.
3.10 Imantdienas 2013.

LTV-7
5.00 Autosporta programma Nr 1.
5.30 Tavs auto.

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 Mikrofona dziesmas.
7.35 Vai Rīga jau gatava?
7.50 Rūpes par tevi.
8.10 Komercdarbība šodien.
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā.
8.50 Skatpunkti.
9.10 Nedēļas apskats.
9.30 Darbs. Izglītība. Karjera.
9.50 Aktualitātes.
10.10 Vārds uzņēmējiem.
10.30 Tavs auto.
11.00 Makšķerē ar Olti.
11.30 Autosporta programma Nr 1.
12.00 Ziņu speciālizlaidums.
12.30 Zebra.
12.45 Tūrists manā ciltī.
13.50 Eiropa koncertos.
14.45 M.f. Mīla, mazuļi un sirds ai-
cinājums.
16.30 Anekdošu šovs.
17.00 Pārbaudes spēle basketbolā 
sievietēm.
19.00 Vanags.
20.00 M.f. Vasaras romāns.
21.45 Ceļš uz Rio.
22.45 Ceļš uz 2014. gada FIFA Pa-
saules Kausu.
23.45 Nakts ziņu speciālizlaidums.
00.30 Pasaules stāsti.
1.00 Eiropas vidū - pasaules malā.
1.35 The Verve koncerts.
2.05 Vai Rīga jau gatava?
2.20 Pekina 2008. 3.25 Sporta studija.
4.10 2012. gada Londonas Olimpis- 
kās spēles.

LNT
5.00 Likums un kārtība.
5.40, 4.50 Bernards.
6.00, 4.35 Briklberija.
6.20 Dzimuši policisti.
7.10 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
7.35 Kā izdzīvot pie vecākiem?
8.25 Ražots Eiropā.
9.00 900 sekundes. Speciālizlaidums.
10.00 SuperBingo.
11.00 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi.
12.10 Vampīra dienasgrāmatas.
13.5 M.f. Uzmini, kurš?
15.15 Dzintara dziesmas.
16.20 Dauntonas abatija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Greizais spogulis.
20.00 LNT ziņu TOP 10
21.00 Dāmu paradīze.
22.10 Pēdējie Grimmi.
23.5 M.f. Nelūgtie.
00.55 M.f. Kur laime iesākas.
2.30 Dzimuši policisti.
3.50 LNT Brokastis

TV3
5.00, 2.30 Mīlestības sirdspuksti.
5.40, 3.20 Ekstrasensu cīņas.
6.40 Multfilmas.
8.15 Kinomānija.
8.55 Māmiņu Klubs
9.30 Smieklīgākie videokuriozi.
10.00 SuperBingo.
11.00 Valstī viss ir kārtībā.
11.35 Gandrīz ideālas vakariņas.

13.35 M.f. Haizivs stāsts.
15.25 Pēdējais īstais vīrs.
15.55 Smieklīgākie videokuriozi.
16.25 M.f. Zirnekļcilvēks.
19.00 Nekā Personīga.
20.00 M.f. Tās dullās Paulīnes dēļ.
20.45 Hokejs. PČ 2014. FINĀLS
23.45 M.f. Baiļu klubs.
1.40 Firma.
4.05 Mana mīļā aukle 7

TV3+
7.00 Skapis. 7.50 Gribu ticēt.
9.00 Ēd un tievē.
9.35 Nenotveramais četrinieks.
12.10 Stabilā laulība.
14.10 Atgūt Veru!
16.00 Ducis ir lētāk.
17.55 Pārsteidz mani!
20.00 Neredzamais cilvēks.
21.00 Neapturamais.
23.00 Noskūpstīsim viens otru!
0.05 Slepienie sakari.
1.00 Eiropas pokera turnīrs.

TV5
5.00, 1.50 Mūzika
7.30 Džiosas Meijeres ”Prieka pilna 
dzīve”.
8.00 Detaļas. Jaunāko laiku vēsture.
9.00, 13.50 Televeikala skatlogs.
9.15 Mājas restorāns.
10.15 Uzmanieties, bērni!
11.20 Veselības ābece.
11.50 Gribu mājās.
12.20 Dzīves īstenība.

12.55 Personīgās lietas.
18.05, 20.00 Smieties atļauts.
19.30 Ziņas. Specizlaidums.
20.50 Hokejs. PČ 2014. FINĀLS
23.25 M.f. Leģenda Nr. 17

PBK
5.35 Mūzika.
5.55, 9.00, 11.00, 16.45 Ziņas.
6.05 Spēlējiet, harmonikas!    
6.45 Kontrolpirkums. 7.10 Kalpo Tēvijai!
7.45 Multfilma. 7.55 Veselība.
9.20 600 sekundes – par veselību un 
skaistumu.    
9.30 Laiks pusdienot!    
10.10 Kamēr visi mājās.    
11.30 Fazenda.
12.10 Uzmini melodiju.
12.50 Šurum burum.
13.00 M.f. Balta nakts, maiga nakts…
17.00 X faktors. 20.00 Laiks
21.10 Mats matā
0.15 Valērijas koncerts.
2.15 Suvenīrs prokuroram.
4.00 Zilā bulta.

RenTV Baltic
5.55 Skatīties visiem!
6.40 Lielie ūdens noslēpumi.
7.30 Lielie noslēpumi. Dzīve Visumā.
8.25 M.f. Pasažieris bez bagāžas.
12.15 Jūrmala.
15.50 Katrīna. Cita dzīve.
23.35 Dievu ieroči.
00.35 Dievu pēcteči.

Miljonāri, miljardieri... Tas viss ir 
kaut kādā citā dzīvē. Lielai daļai sabie-
drības pret šādiem cilvēkiem ir nevien-
nozīmīga attieksme. Kāds jūsmo, kāds 
ienīst. Viņu sejas bieži parādās televizo-
ra ekrānos. Viņi sniedz intervijas, viņu 
viedoklis ir svarīgs. Kādu interesē viņu 
privātā dzīve, par ko raksta daudzie „dzel- 
tenās preses” izdevumi. Bet ja godīgi, tad 
par viņiem zinām ļoti maz. Super-bagātie 
ļaudis sargā savu personīgo telpu, bet 
ikdienā viņi ir pieticīgi. 
Reti kurš no viņiem tērē 
vairāk par cilvēkiem ar 
vidējiem ienākumiem. Es 
runāju par cilvēkiem, kuri 
ir pa īstam bagāti. Daudzi 
miljardieri  savas dzīves 
nogalē raksta atmiņas, 
memuārus, kuros stāsta 
par savu dzīvi, cenšas no-
formulēt finansiālās veiks-
mes formulu... Galvenais 
noteikums – „mīlestības” 
pret naudu neesamība. Lai 
arī cik dīvaini tas nešķistu.  
Lūk,... Džons Rokfellers...

Šī cilvēka vārds ir 
bagātības simbols. Viņš 
kļuva par pirmo dolāru 
miljardieri cilvēces vēs-
turē. 

Viņš kļuva par pirmo cilvēku 
vēsturē, kurš lielāko daļu savu iekrājumu 
nodeva labdarībai.  Ja par pirmo zina 
visu, tad par otro praktiski neko.

Džona Rokfellera, mežstrādnieka 
un mājsaimnieces dēla, stāsts aizsākās 
1839. gadā. Ģimene nebija pārlieku turī-
ga. Džona tēvam nepatika savs darbs un 
viņš cik varēdams centās izbēgt jebkādu 
fizisku slodzi. Viņš pārkvalificējās par 
ārstniecības augu uzlējumu pārdevēju, 
sevi dēvēja par „botānisko ārstu”. Darbs 
bija saistīts ar regulāriem braucieniem, 
ar sešu bērnu audzināšanu nodarbojās 
Dievbijīgā māte.

Kā gan sākās pasaulē pirmā miljar-
diera ceļš? Komunicējoties ar tēvu, kurš 
patiešām bija ļoti slinks. Tajās retajās 
reizēs, kad viņš bija mājās, Rokfellers 
vecākais „pirka” savu bērnu pakalpoju-
mus: atnest sviestmaizi, aiziet uz veikalu, 
iztīrīt uzvalku. Visaktīvāk tā pelnīja Džons.  
Vēlāk viņš savā grāmatā apgalvoja: „ Viņš 
(tēvs) bieži ar mani tirgojās un pirka pa-
kalpojumus. Viņš man iemācīja pirkt un 
pārdot. Mans tēvs burtiski ievilka mani 
ceļā uz bagātību!”

Pirmo biznesa projektu Rokfellers 
sāka realizēt jau 7 gadu vecumā. Viņš no-
baroja dažus tītarēnus, ko pārdot Patei- 
cības dienā. Katru nopelnīto un iztērēto 
centu viņš ierakstīja mazā grāmatiņā. 
Aprēķināja peļņu, plānoja izdevumus... 
Bez sava „pamatbiznesa” Rokfellers 
pelnīja, pie kaimiņiem rokot kartupeļus 
un ravējot dārzus. 13 gadu vecumā 
Rokfellers izniedz savu pirmo kredītu, 
aizdodot kaimiņam-fermerim 50 dolārus 
ar 7,5 % gada likmi. Tajā pat gadā Džons 
uzsāka skolas gaitas. 

Tolaik bija pieņemts bērniem sniegt 
sākumskolas izglītību mājmācībā, bet uz 
skolu bērni devās 11-13 gadu vecumā. 
Mācībās Džonam negāja viegli. Vēlāk 
viņš atcerējās, ka katra pozitīva atzīme 
viņam nāca ļoti smagi, ar lielu cīņu. Bet 
jaunais uzņēmējs parādīja milzīgu cīņas- 
sparu un skolu absolvēja labāko vidū. 
Tad sekoja – koledža, kurā pasniedza 
grāmetvedību, uzņēmējdarbības pama-
tus,  ekonomiku... Te Džons neuzkavējās 
ilgi. Viņš uzskatīja, ka patstāvīgai dzīvei 
pilnībā pietiek ar vēlmi kļūt bagātam un 

triju mēnešu grāmatvedības kursiem. 
Pēc šādu kursu pabeigšanas viņš iestā-
jās darbā nelielā nekustamā īpašuma 
tirdzniecības kompānijā. Viņa karjera 
aizsākās grāmatveža palīga amatā. Jau 
pēc dažiem mēnešiem 16-gadīgo Džonu 
Rokfelleru iecēla par grāmatvedi. Vēl 
nedaudz vēlāk, pēc kompānijas vadītāja 
atlaišanas, šo amatu piedāvāja grāmat-
vedim. Rokfellers uzņēmumu pameta, jo 
tika aizskarts ar to, ka viņam piedāvāja 

trīs reizes mazāku atalgo-
jumu nekā viņa priekšgājē-
jam. Turpmāk viņš strādā-
ja tikai pats sev.

Kad angļu uzņēmējs 
Klarks paziņoja, ka me-
klē kompanjonu „lietas” 
uzsākšanai, Rokfellers 
saprata, ka šo iespēju 
nedrīkst palaist garām. 
Pašam līdzekļu nokļūšanai 
uzņēmumā viņam nebija. 
Džons ņēma aizņēmumu 
ar 10 % likmi gadā pie 
tēva. To atdeva pēc trijiem 
darba gadiem.

Klarka un Rokfellera 
uzņēmums tirgoja sienu, 
gaļu un graudus. Pilsoņu 
karš uzlaboja uzņēmu-

mam darbību: pasūtījumi nāca viens pēc 
otra. Lai palielinātu apgrozījumu, Rok-
fellers pierunāja banku piešķirt uzņēmu-
ma kredītu. Šajā pat laikā Džons iepaz-
inās ar ķīmiķi Semjuelu Endrjū. Tā bija 
nozmīga tikšanās. 

19. gadsimts  nāca ar daudziem 
pārsteidzošiem laikmetiem. Pieauga 
petrolejas lampu lietošana.  Tās lietoja 
ne tikai mājās, bet arī uz ielām, iestādēs 
un organizācijās. Petroleju tirgoja vai-
rāki simti firmu. Teritoriju sadale vai 
tirgošanas sistēma starp firmām pilnībā 
izpalika.  Te Rokfellers arī izcēlās!

Bez miega un atpūtas , strādajot 
22 stundas diennaktī, Rokfellers godīgā 
un negodīgā ceļā pirka mazos naftas pār-
strādes uzņēmumus. Pēc dažiem gadiem 
viņa uzņēmums „Standart oil” kļuva par 
vislielāko naftas pārstrādes uzņēmumu 
ASV. Bet 20 gadsimtā šis uzņēmums kļuva 
par monopolistu...

Kad tika pieņemts antimonopola 
likums, Rokfellers izdomāja elegentu 
shēmu, kas ļāva viņam palikt par vadošo 
petrolejas ražotāju: viņš šavu uzņēmumu 
sadalīja vairākos mazos uzņēmumos, ka-
trā atstājot sev akciju kontrolpaketi.  20. 
gs Džons Rokfellers sagaida kā bagātākais 
cilvēks pasaulē.

Tagad par labdarību. Vēl būdams 
bērns, Džons 10 % savu niecīgo ienāku-
mu nodeva baznīcai. Šo tradīciju viņš 
saglabāja līdz mūža galam. Draugi un 
partneri viņam deva iesauku „Diakons”.  
Rokfellers atbalstīja arī universitāšu, bib-
liotēku un sabiedrisku ēku celtniecību. 

Visu dzīvi Rokfellers bija kā veselīga 
uztura reklāma. Viņš nekad nav lietojis 
alkoholu un nav smēķējis. 

Savam dēlam Džonam jaunākajam 
Rokfellers atstāja „niecīgu” mantojumu, 
460 miljonus (vairāk kā 500 miljoni tika-
ziedoti labdarībai). 

Mūsdienu Rokfelleri, kuru dzim-
ta ir visai liela, ir daudz pieticīgāki, bet 
nav sastopami nabagu rindās, par savu 
priekšgājēju.  

Džona Rokfellera fonds darbojas 
joprojām, savu iesniegumu finansējuma 
saņemšanai, lai uzlabotu cilvēku dzīvi, 
var iesniegt jebkurš planētas iedzīvotājs.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta



112014. gada 23.maijs

LNT
5.00, 15.40 Drošs līdzeklis.
5.50 Kristīgā programma.
6.15 Ķerto līga. 6.45 Šodien novados.
7.00, 2.15 900 sekundes.
9.00, 0.10 Dzīvīte.
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs.
9.55  M.f. Pagātnes atbalss.
12.00 Dzimuši policisti.
13.00, 19.00 1001 Nakts.
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas.
14.35, 4.10 Runāsim atklāti.
15.40 Kādas slimības vēsture.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
20.35, 3.45 Degpunktā
21:10  M.f.Vudū iesācējiem
23.15 Nikita. 00.30 Dombura studija.

TV3
5.00, 1.50 Mīlestības sirdspuksti.
5.40 Ekstrasensu cīņas.
6.40, 13.10 Multfilmas.
8.00, 16.50 Tētuka meitiņas.
9.05, 21.00, 0.55 Kobra.
10.5 Īpašo uzdevumu vienība Hawaii
11.5 Firma. 12.5 Mana mīļā aukle.
14.30 Alkas pēc laimes.
15.30, 20.20, 3.20 UgunsGrēks.
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas.
19.00, 3.50 TV3 Ziņas.
19.30, 4.20  Bez Tabu. 22.00 Kurjers.
23.00 Atriebība. 
00.00 Amerikāņu šausmu stāsts.

TV3+
5.40, 17.50, 0.40 Māja 2.
6.30, 10.55 Multfilmas.
7.10, 14.30 Doktora Zaiceva dienas-
grāmata.
8.15 6 kadri. 8.45 Pārsteiz mani.
11.05, 15.35 Comedy Women.
12.10, 18.55 Līgavu cīņas.
13.15, 19.55 Interni.
16.35 Mana mīļā aukle.
21.00 Ekstrasensi veic izmeklēšanu.
22.00 M.f. Admirālis.

TV5
5.00, 1.20 Mūzika.
6.30, 13.20 Pats sev režisors.
7.25, 12.20 Kremļa kursanti.
8.25, 21.50, 0.00 Mūsu tēma.
9.20, 12.05 Televeikala skatlogs.
9.35,16.25 Garāža.
10.35, 17.30 Maskava. Trīs stacijas 4.
11.35, 22.25, 0.55 Kriminal +.
14.10, 19.40 M.f. Māja ar lilijām.
19.30 Ziņas. 22.00 Vakars@22.
23.10 Īpašas nozīmes aģents.

PBK
6.00 Labrīt! 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 0.45 Ziņas.
9.30 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās.
11.30 Jūsu darīšana. 12.25 Mūsu laikā.
13.40 Citas ziņas. 14.20 Divatā ar visiem.
15.20, 4.30 Saprast. Piedot.
15.55, 3.40 Mo derns sprie dums.
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Latvijas Laiks. 21.30 M.f. Balabols.
23.45 Vakara Urgants.  0.55 Karš Korejā.
1.55 M.f. Spoks 5.20 Mūzika

RenTV Baltic
5.55, 13.30 Manas brīnišķīgās...
6.45, 13.10 Multf il mas.
6.59, 19.39 Laika ziņas.
7.05 Atomaskavietis.
7.25 Pie mums visis ir mājās.
7.55 Karavīri.
8.55, 15.25 Ģimenes drāmas.
6.50, 13.10 Multf il mas.
10.10, 19.40 Saviesīgas vakariņas.
11.10, 16.25 Nemelo man.
14.25, 18.35 Drošs līdzeklis.
20.45 Reāla virtuve.
21.50 Jums pat sapņos nav rādījies.
23.50 Ekstrasensu cīņa. Starptau-
tiskā cīņa.

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.20 Ziņas.

6.05.00 Mūsu rīts.
9.05 Esi vesels!
10.25 Kontrolpirkums.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports.
11.10 Mūsu laikā. 12.05 Viņi un mēs.
13.10 Jūsu darīšana.
13.55 Moderns spriedums.
15.00 Vienatnē ar visiem.
16.15 Saprast. Piedot.
16.55 Precamies! 18.20 Meičas.
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks.
21.05 Balabols.
23.15 M.f. Uz robežas.

Baltkrievijas TV-1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
1.25 Ziņas. 7.05, 8.05 Biznesa dzīve.
7.10, 8.10, 19.40, 0.50 X zona.
9.10, 22.15 Izglābt vai iznīcināt.
11.05, 20.00 Ka apprecēt miljonāru. 
12.10, 1.55 Mistiskie stāsti
13.05 Otrā elpa. 
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi.
15.25 Pēdas.
16.30 Ģimenes melodrāmas.
17.35 Baltkrievijas laiks.
19.20, 0.05 Interešu sfēra.
21.00 Panorāma.
21.45 Uzvaras simbols.
0.20 Grūtas dienas vakars.
1.35 Sports.

Baltkrievijas TV-2 (bij.LAD)
7.00 Rīts. 9.00, 21.05 TV barometrs.
9.05, 17.05 Petrovka 38.
10.10 Baltkrievu virtuve.
10.45, 23.35 Izmeklēšana.
11.45, 20.00 Freida metodes.
12.55, 18.55, 22.40 Reāli puikas.
15.00, 21.30 Universitāte. Jaunās kopmītnes.
16.05 Varošs ūdens.
16.30 Augstāk par jumtu.
17.25 Burvju skola.
21.25 KENO.
0.25 GBOB Baltkrievijā.

PIRMDIENA, 26.maijs

LTV-1
3.10 Imantdienas 2013.
5.15 Ir lietas, kas jāzina.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35 Mīlas viesulis.
9.30 Radīti mūzikai.
11.30 Vai Rīga jau gatava?  
11.45 Tunzivju audzētavas.
11.55, 13.30, 15.15 Top-Shop.
12.10 Vertikāle.
12.40 Varenā Misisipi ar seru Trevo-
ru Makdonaldu.
13.45 M.f. Karstens un Petra - labā-
kie draugi.
15.30  Mīlas viesulis. 16.30 Jakari.
17.00 Dardarija Zeme, kurā viss ir 
iespējams.
17.30 Skats no malas.
18.00, 23.00 Dienas ziņas.
18.26 Kultūras ziņas.
18.35  Sporta ziņas.
18.40 Laika ziņas.
18.50 Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli.
20.00 1000 jūdzes Zelta krastā.
20.30 Panorāma.
21.15 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts.
22.00 Viss notiek. 22.30 Latvija var!
23.15 Laikmeta formula.
23.45 Dzimis Eiropā.
00.15 M.f. Johanna un lidotājs. Ceļš 
uz Āfriku.
1.50 Zuši. 4.55 Ielas garumā.

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 1000 jūdzes Persijā.
6.35 Sekotāji.
7.30 Rīts ar Natāliju ābolu.
8.15 Skats rītdienā.
8.35 Pie rīta kafijas.
8.55 Automoto raidījums nr 2.
9.15, 13.40 Vienmēr formā!
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls.
10.40, 16.10 Hārtlenda.
11.30 Ceļojums apkārt pasaulei.
12.35 Troksnis.
14.10  2012. gada Londonas Olimp-
iskās spēles.
17.00 Ceļojums apkārt pasaulei.
19.00 Šodien. 19.35 Ķepa uz sirds.
20.10 Tūrists manā ciltī.

OTRDIENA, 27.maijs
LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35, 15.15 Mīlas viesulis.
9.30, 20.00 1000 jūdzes Zelta krastā.
10.00 Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli.
11.15, 13.10, 15.00 Top-Shop 
piedāvā. 11.30  M.f. Vasaras romāns.
13.25 Grenlande - vikingu zaļā zeme.
14.25 Viss notiek. 16.15 Jakari.
16.45 Mārvijs Hemmers.
17.15, 23.15 100 g kultūras Na-
cionālie dārgumi.
18.00, 23.00 Ziņas.
18.50, 0.00 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene
20.30 Panorāma. 21.15 1:1
22.5 Marks Zakerbergs.
0.35 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts.
1.20 Ir lietas, kas jāzina.

LTV-7
5.45, 1.45 Vai Rīga jau gatava? 
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05, 0.25 1000 jūdzes Albānijā.
6.35 Pietura - Kuldīga.
7.10 Rīts ar Natāliju Ābolu.
7.55 Nedēļas apskats.
8.15 Vide, veselība un mēs.
8.35 Reģionālā attīstība Latvijā.
8.55 Skatpunkti. 9.15 Globalizācija 3000.
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls.
10.40, 16.10 Hārtlenda.
11.30, 17.00 Ceļojums apkārt pasaulei.
12.35 Troksnis. 13.40, 20.05 Vienmēr formā!
14.10 2012. gada Londonas Olimpis- 
kās spēles. 19.00 Šodien.
19.35 Aktuālais jautājums.
20.35 Noķert kadrā. 21.05 Senā zobenaste.
22.05, 5.00 Tavs auto.
22.35, 5.30 Autosporta programma Nr 1.
23.5 Sporta studija. 23.55 1000 jū- 
dzes Persijā.
00.55 Troksnis viss vēl nav bijis.

21.15 Sporta studija.
22.00 1000 jūdzes Ķīnā.
22.30 Midsomeras slepkavības.
0.20 Vanags. 1.15 SeMS Laboratorija.
1.45 Vai Rīga jau gatava? 

LNT
5.00 Likums un kārtība.
5.40 Kristīgā programma.
6.10 Bernards.
6.30, 4.05 Nedēļa novados. Kopsa- 
vilkums.
7.00, 2.10 900 sekundes.
9.00 Dzīvīte.
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs.
9.55 M.f. Citas svarīgākas lietas.
12.00 Es nezināju, ka esmu stāvoklī.
13.00, 19.00 1001 Nakts.
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas.
14.35 Runāsim atklāti.
15.40 Kādas slimības vēsture.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes.
20.40, 3.40 Degpunktā.
21.15 Dombura studija.
23.15 Amerikāņi.
00.10 Dzimuši policisti.
1.00 Dzīvīte. 1.20 LNT ziņu TOP.
4.30 Briklberija.

TV3
5.00 Mīlestības sirdspuksti.
5.40 Ekstrasensu cīņas.
6.40, 13.10 Multfilmas.
8.20, 1.00 Kobra.
10.30 Māmiņu Klubs. 11.5 Firma.
12.05, 2.50 Mana mīļā aukle.
14.30 Alkas pēc laimes.
15.30, 20.20, 3.20 UgunsGrēks.
16.10 UgunsGrēks.
16.50 Tētuka meitiņas.
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas.
19.00, 3.50 Ziņas.
19.30, 4.20 Bez Tabu.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība Hawaii.
22.00 CSI. Lasvegasa.
23.00 Bagātnieku dakteris.
0.00 Nekā Personīga.

TV3+
5.40, 17.50, 0.00 Māja 2.
6.30, 10.50 Multfilmas.
7.10, 14.30 Doktora Zaiceva dienas-
grāmata. 8.15 6 kadri.

8.50 Neaturamais. 10.50 Multfilmas.
11.05, 15.35 Comedy Women.
12.10, 18.55 Līgavu cīņas.
13.15 Neredzamais cilvēks.
16.35 Mana mīļā aukle.
19.55 Interni. 21.00 Virtuve.
22.00 M.f. Svešinieks.

TV5
5.00, 1.20 Mūzika.
6.45 Pats sev režisors.
8.25, 18.30, 0.00 Mūsu tēma.
9.20, 12.10 Televeikala skatlogs.
9.35, 16.25 Garāžas.
10.40 6 kadri. 11.10 Gribu mājās.
11.40, 22.25, 0.55 Kriminal +
12.35 M.f. Četrdesmit.
14.10 Smieties atļauts.
17.30  Maskava. Trīs stacijas.
19.30 Ziņu vakars.
19.40  Māja ar lilijām.
21.50 Mūsu tēma 10 minūtēs.
21.55 1/5 - tranzīta aktualitātes.
22.00  Vakars@22. 22.20 Laika ziņas.
23.00  Īpašas nozīmes aģents.

PBK
6.00 Labrīt.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.40 Ziņas.
9.30 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās.
11.35 Jūsu darīšana.
12.25 Mūsu laikā.
13.40 Citas ziņas.
14.20 Vjačeslavs Šaļevičs. Vieda cil-
vēka mīlestība.
15.25, 4.40 Saprast. Piedot.
15.55, 3.35 Moderns spriedums.
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks.
20.40 Latvijas laiks; Laika ziņas.
21.15 Dzīves līnija.
21.20 M.f. Balabols.
23.30 Vakars kopā ar Ivanu Urgantu.
0.05 EURONEWS.
0.50 Pozeris. 1.55 M.f. Baltais krauklis.

RenTV Baltic
6.00, 8.55, 14.25 Ģimenes drāmas.
6.50, 13.15 Multfilmas.
7.04, 19.39 Laika ziņas.
7.05 Afromaskavietis. 7.55 Karavīri.
10.10, 19.40 Saviesīgas vakariņas.
11.10, 16.25 Nemelo man.

13.30 Dievu ēdiens.
18.35 Drošs līdzeklis.
20.45 Reāla virtuve.
21.50 Maldu teritorijas.
23.45 Ekstrasensu cīņas. 1.40 112.

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.05 Ziņas.
6.05 Mūsu rīts. 9.05 Kontūras.
10.05 Būt veselam!
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports. 11.10 Mūsu laikā. 12.05 Viņi 
un mēs. 13.10 Jūsu darīšana.
13.55 Moderns spriedums.
15.00 Vienatnē ar visiem.
16.15 Saprast. Piedot.
16.55 Precamies! 18.20 Raidījums.
18.55 Gaidi mani. 20.00 Laiks.
21.05 Pozīcija. 22.05 Mākslas filma.

Baltkrievijas TV-1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.55 Ziņas. 7.05, 8.05 Biznesa dzīve.
7.10, 8.10, 19.40, 0.05 X zona.
9.10 Galvenais ēteris.
10.05 Redaktoru klubs. 10.45 Mūsējie.
12.10 Mana patiesība.
13.05 M.f. Klusais postenis.
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi.
15.25 Baltkrievija LIFE.
15.55 M.f. Vīri melnā 2.
17.35 Baltkrievijas laiks.
19.20 Arēna. 19.55 Forums.
21.00 Panorāma.
21.45 Dok.f. Uzvaras simbols.
22.15 Izglabt vai iznīcināt.
0.25 Aktuāla intervija. 1.05 Sports.

Baltkrievijas TV-2 (bij.LAD)
7.00 Rīts.
9.00, 10.10, 21.05 TV barometrs.
9.05, 17.55 Petrovka 38.
10.40, 0.20 Izmeklēšana.
11.40 Bezdelīgas ligzda.
13.45 Divi ar pusi pavāri.
14.20 Dogtaunas dievi.
16.15, 23.40 Pārlādēšana.
16.55 Burvju skola.
18.55, 22.40 Reāli puikas.
19.55 Freida metode. 21.15 KENO.
23.00 Universitāte. Jaunas kopmītnes.
1.10 GBOB Baltkrievijā.

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas dievkalpojums.
9.20 Multfilma.
9.35 Ceļojuma piezīmes.
9.55 Kamēr visi mājās.
10.45 Fazenda. 11.20 Multfilma.
11.45 Brain-ring. TV spēle
13.00 M.f. Atklātā jūrā.
15.05 Raidījums par Kijevu.
16.15 Sporta ziņas.
16.20 Mākslas filma. 
18.00 Sasmīdini komiķi.

18.50 Es mīlu Baltkrieviju!
20.00 Kontūras. 21.05 Planētas elpa.
21.40 Republikas lepnums. 
23.40 M.f. Vilciens uz Dardžulingu
1.25 M.f. Klusā māja.

 Baltkrievijas TV-1
5.45 M.f. Braukšanas biļete.
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas.
9.10 Arsenāls.
9.40, 23.55 Radu būšana.
10.50 Par ēdienu!
11.25 XXL WOMAN TV. Sieviešu 
žurnāls. 12.10 Centrālā reģiona ziņas.

12.35 X zona. 13.15 Pārnesumkārba.
13.50 Izmeklēšanas noslēpumi.
14.30 Baltkrievija LIFE.
15.15 Tava pilsēta.
15.30 M.f. Zvaigžņu dzīve.
16.30 M.f. Velna rats.
18.00 M.f. Klusais postenis.
20.00 Galvenais ēteris.
20.55 Hokejs. PČ 2014.

Baltkrievijas TV-2 (bij.LAD)
6.55 Bezdelīgas ligzda.
7.55, 20.25 TV barometrs.
8.00 M.f. Zelta zoss.

9.05 Rītdiena - tie esam mēs!
9.40 Divi ar pusi pavāri.
10.15, 21.40 Interni.
12.40 Biroja stils. 
13.15 Autobatls.
13.50 M.f. Cīņa ar ēnu 2. Revanšs.
16.25 Hokejs. PČ 2014.
19.15 Superloto. 
20.05 Vārošs ūdens.
21.00 Sportloto 5 no 36. 
21.05 KENO.
21.10 Labas pašsajūtas ābece.
0.00 Comedy Woman.
0.50 Hokejs visiem.

Zviedrijas firmas pārstāvji 
Latgalē 

PĒRK 
dažādus meža īpašumus par 

augstām cenām. 
Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

Autoskola  “Sports  un  teh-
nika” – tagad arī Krāslavā!

Apmācām vadītājus kategori-
jām A,B,C, D, E un 95. profe-
sionālo kodu. 
Par godu atklāšanai – 

ATLAIDES!
Tālr. 29538959, 65420126.

NEPALAIDIET GARĀM 
IESPĒJU!

“Mācību centrs plus” piedāvā 
apmācības programmās:
•	 Grāmatvedības pamati;
•	 Darba drošība;
•	 Vācu valoda;
•	 Latviešu valoda;
•	 Krūmgrieža, motorzāģa ope- 

rators;
•	 Stropēšanas  un no grīdas 

vadāmo tilta celtņu vadī- 
šanas darbi.

Informācija pa tālr. 65428384, 
27650981. Krāslavā, Tirgus ielā 9

Akciju sabiedrība 
„Saldus labība” 

aicina darbā
Tirdzniecības  vietas 

vadītāju - Aglonā
Darbs saistīts ar pilnvērtī-

gas dzīvnieku barības, barības 
piedevu, minerālmēslu, augu 
aizsardzības līdzekļu un citu 
lauksaimniecības ražošanai ne-
pieciešamo preču tirdzniecību.

Pieteikumu un CV  līdz 
28.05.2014. lūdzu nosūtīt uz 
e-pastu: gundega@sl.lv, vai AS 
“Saldus labība”, 
Kuldīgas iela 88, Saldus, LV 
3801

PIRM DIEN, 26. maijā un 16. 
jūnijā, pār do ša nā būs svai gi 
bro ile ra  stil bi,  zupas  izlase 
(iepakojums  5-15  kg),  fileja, 
spārni, aknas, kuņģīši (iepa-
kojums 2 kg), žāvēta desa.

7.40 - An dze ļos, 8.00 - Ezer-
nie kos, 8.30 - Muiž nie kos, 9.00 
- Šķau nē, 9.30 - Po reč jē, 9.50 - 
Sva ri ņos, 10.20 - Dag dā (tir gus), 
11.00 - Asū nē, 11.20 - Ne ik šā-
nos, 11.40 - Nau ļā nos, 12.00 - 
Ro bež nie kos, 12.10 - Sku ķos, 
12.30 - In drā, 13.00 - Kal nie šos, 
13.20 - Krās la vā (tir gus Os tas 
ie lā), 13.40 - Augst kal nē, 14.00 
- Kom bu ļos, 14.30 - Skais tā, 
15.00 - As ta šo vā, 15.20 - Priež-
ma lē, 15.35 - Ma ri am po lē, 
15.40 - Andr upe nē. 

Pa pild in for mā ci ja pa tālr. 
22135110. 

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

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

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SI A “AIBI” ie pērk liel lo pus, 
jaun lo pus,  aitas,  ka zas,  zir-
gus,  cū kas.  La bas  ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 
Tālr. 26142514, 20238990.

Lo gi no EUR 15, 
dur vis no EUR 99.

Bez % kre dīts + dā va na.
Tālr. 26847347, dur vis tev.lv
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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.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Publicētie materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

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

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

LAIKA ZIŅAS
S.                24.05. Sv.                25.05. Pr.               26.05. Ot.                27.05.

+18 ... +27 +19 ... + 20 +10 ... + 20 +11 ... +21

D               5 m/s Z               3 m/s Z                 4 m/s Z   5 m/s

Kad skuju raksts visskum-
jākajā sāpju dienā klāj pēdē-
jo ceļu, mēs visi esam kopā 
ar Helēnu JAKOVELI, pava-
dot māmiņu smilšu kalnā.

ZS “Līva” kolektīvs 

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentīna Sirica
Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
29389143, juris.roga@apollo.lv
26065838
29723750
26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Reklāma un sludinājumi

māju Kaplavā (2,5 ha zemes). 
Tālr. 25967344;
koka viensētu promvešanai. Tālr. 
22013420;
ēku Krāslavā, Brīvības 17 (1. stāvs, 
180 m2, 18000 €). T. 28809173;
1,5-istabu dzīvokli pie poliklīnikas 
(4500 €). Tālr. 28809173;
2-istabu dzīvokli (Aronsona iela 
17). Tālr. 2835023, 26431190;
2-istabu dzīvokli ar krāsns apkuri 
Dagdā. Tālr. 29778590;
Steidzami! 2-istabu dzīvokli (Baz-
nīcas 17, 3. stāvs, blakus baznīca, 
pasts, veikali, skolas, bērnudārzs, 
silts, gaišs, saulains, zemi komunālie 
maksājumi). T. 22007322, 29595215;
2-istabu dzīvokli ar krāsns apku-
ri, var uz nomaksu; 3 ha zemes; 
rotora pļaujmašīnu (lietotu). Tālr. 
27881953;
vētras laikā kritušus kokus (egle, 
lietaskoks). Lēti. Tālr. 25600261;
“ Mazda 626” (1997., labā stāvok-
lī, benzīns, 6-7 l/100 km, TA līdz 
10.2014.; 750 €. Tālr. 27767798;
“VW Golf III”-1,9TDi (1995., ТA). 
Тālr. 26108743;
“AUDI 4”-1,9 TDi (1995., ТA līdz 
02.10.2014.). Тālr. 28945683;
“VW Passat” (1991., benzīns, ТA 
līdz 12.2014., lēti); graudus, mil-
tus. Тālr. 26516466;
“YINXIANG” (2009.). Т. 22453525;
smalcinātāju (graudu-sakņu, lie-
totu, 380 V, 200 €); elektromo-
torus (lietotus, 380 V, cena pēc 
vienošanās); zirga ratus (gumijas 
riepas, 100 €); smēdes krāsni 
(380 V,150 €). Tālr. 26710932;
siena presi. Tālr. 25395078;
vieglā auto lietotas riepas, no € 
5-20. Tālr. 26447738;
elek tris kos ga nus, sil tum nī cas, 
pie ka bes,  dze loņ drā ti,  cin ko tu 
žo ga sie tu. Tālr. 22008616;
jaunas siltumnīcas, koka kar-
kass, 2.4m x 4 m - € 115, 2.4 m x 
6 m – € 140. Tālr. 20227783;
gāzbetona blokus; flīzes; govi. 
Tālr. 29610068, 28699815;
mucas 20, 30, 60, 120, 200, 250, 
1000 l. Daugavpils. T. 27492445;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
zivju murdus. Tālr. 29980479;
zirga ratus un grābekli. Tālr. 
65629030, 25277051;
aitu ar diviem jēriem (audzēša-
nai); zemi pie Daugavas (2 ha). 
Tālr. 27552243;
1,5 g.v. teķīšus no šķirnes saimnie-
cības (aitu turētājam). T. 28300082;
zirgu. Tālr. 22033391;
sivēnus. Tālr. 28207018;
sivēnus. Tālr. 29818036;
sivēnus. Tālr. 29734806;
sivēnus. Tālr. 29214731;
sivēnus. Tālr. 29109332;
sivēnus. Tālr. 26138941;
sivēnus. Tālr. 26405967;
sivēnus pa 50 €; pārtikas kartu-
peļus (0,15 €/kg) Robežniekos. 
Tālr. 26157690;
kazas pienu. Tālr. 22413024;
tīrītu bioloģiski sertificētu grau-
daugu maisījumu. T. 25915010;
sīkos kartupeļus. Tālr. 28378145;
skaldītu malku. Tālr. 29129758;

Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019;
SIA „Latbull”- piena teļus (14-
41 d.v.). Samaksa tūlītēja.  Tālr. 
26609182;
zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918.
liellopus, cūkas, teļus, aitas. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 22448323.

par  visaugstākajām  cenām  – 
mežu,  lauksaimniecības  zemi, 
cirsmas.  Ātra  un  korekta  no-
vērtēšana  un  samaksa.  Visu 
dokumentu  bezmaksas  nofor-
mēšana (līdz ZG). Stigošana un 
dastošana. Tālr. 26188075;
zem i ar jeb kā du me žu (var da-
ļē ji  iz cir stu).  Vi saug stā kās  ce-
nas. Tālr. 29417548;
lauk saim nie cī bas zem i un zem i 
ar me žu Lat ga lē, sā kot ar 3 ha, 
var bez ZG un mē rī ša nas. Tālr. 
29888098;
SIA „AJ PARTNERI” – cirsmas, 
mežus īpašumā. Par brīvu kār-
to zemes plānus, meža taksāci-
jas un ZG. Augstas cenas, sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 29131196;
me žus ar zem i, cir smas, lauk-
saim nie cī bas zem i. Sa mak sa uz-
reiz. Tālr. 26346688.
Zviedrijas firma pērk mežus, 
zemi, viensētas. Tālr. 26645115; 
visaugstākā cena par meža īpašu-
miem vai cirsmām. Tūlītēja samak-
sa. Tālr. 29105447, 20318082;
ūdens mucu uz riteņiem. Tālr. 
26138941;
T-40, MTZ – 52, 80, 82, pieka-
bes. Jebkurā stāvoklī. Tālrunis. 
29485804.

Firmai “SAPNIS” ir vajadzīga pār-
devēja Indrā. Tālr. 26823849.
MEKLĒJAM strādnieku mākslī-
go vainagu izgatavošanai. Tālr. 
20024442.
Sieviete palīdzēs saimniecībā, 
telpu uzkopšanā un apkops ve-
cus cilvēkus (3-4 stundas die-
nā). Apzinīga un akurāta. Tālr. 
22102220.
Sieviete MEKLĒ darbu (uzkopšu 
telpas, kā arī izskatīšu citus pie-
dāvājumus). Tālr. 26234353.
IZNOMĀ tirdzniecības vietas Rī-
gas ielā 34, jaunajā tirdzniecības 
centrā. Tālr. 28809173.
IZNOMĀ ofisa telpas (2-istabu, 
29,7 m2, Lāčplēša ielā 5). Tālr. 
29438546.
MAINU “VW Golf III” (kabriolets) 
pret traktoru T-130, T-150 vai citu 
tehniku. Izskatīšu visus varian-
tus. Tālr. 29422679.
SANTEHNIĶA pakalpojumi. Tālr. 
29961696.
MŪ RĒ JU vi sa vei da krās nis, 
ka mī nus, dūm va dus, plī tis. Re-
monts un tīrīšana. T. 29329151.
REMONTA un celtniecības darbi. 
Tālr. 28318846.
Veicam jumtu, ka arī ēku ārējos 
un iekšējos remontdarbus. Tālr. 
28994658.
Rokam DIĶUS. Cenas pēc vieno-
šanas. Ir iespējama maiņa. Tālr. 
29295258.
Rokam, tīram DIĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
PĻAUJAM zāli ar trimeri-krūm-
griezi. Tālr. 27743200.
RETINĀŠANA ar krūmgriezi. 
Tālr. 28295726.
Sākam pieņemt pasūtījumus 
platību nopļaušanai. PĒRKAM 
vecas koka mājas, saimniecī-
bas ēkas nojaukšanai Krāsla-
vas, Kombuļu, Skaistas, Ūdrīšu, 
Kaplavas, Kalniešu pagastos. 
Tālr. 26419686.
Ar tē zis ko aku ur bša na. Tālr. 
29142220.
Metāllūžņu demontāža un izve-
šana. Tālr. 29279852.
Bērnu, pusaudžu un pieaugušo 
divriteņu apkalpošana, remonts 
un noma, kā arī tandēma divrite-
nis. Krāslava, Rēzeknes 8, tālr. 
29168156.
Krāvu pārvadājumi. Tālr. 
20024442.
ATDOSIM labās rokās kucēnus 
(puikas). Tālr. 29734806.

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.
Metāladurvis.

Tālr.28675525,28230237,
65621730

PĀRDOD

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĒRK

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadionā

skaldītu malku (bērzs) ar piegādi. 
Tālr. 28644159;
malku. Tālr. 29119194;
skal dī tu mal ku (bērzs, alksnis). 
Tālr. 29239597; 
malku (skaldītu, klučos). T. 29128690;
malku Ezerniekos. T. 26149882;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030.

Neaizej! Neaizej viena,
No kurienes neatnāk!
Tu mana visbaltākā diena,
Tu – pati vislabākā, māt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Valentīnai Blaževičai un 
viņas ģimenei, māti mūžībā 
aizvadot.

Andzeļu pagasta pārvalde.

Izsakām pateicību c. Apaļi (Dagdas 
nov.) iedzīvotājiem par palīdzību 
ugunsgrēka dzēšanā. Liels paldies 
Jums par atsaucību un sirsnību! 

Roberts Bogdāns ar ģimeni.

                  Komandu nosaukums Spēles datums Spēles laiks

FK Krāslava Daugavpils novads 25.maijā 14.00

FK Krāslava SK Latgols/Ludza 15.jūnijā 14.00

FK Krāslava Balvu SC 10.augustā 14.00

FK Krāslava FB Gulbene-2 5.jūlijā 14.00

FK Krāslava Kvarcs/Madona 3.augustā 14.00

FK Krāslava Rēzeknes NBJSS 6.septembrī 15.00

FK Krāslava Viesites SS 28.septembrī 14.00

2. līgas čempionāts
Austrumu Latvijas futbola

2014. gada 

Plastikāta alumīnija logi, 
metāla ārdurvis, iekštel-
pu durvis, moskītu tīkli 
logiem, garāžu 
vārti. Uzstādī-
šana. Apdare.

Brīvības 10, 
Krāslava, tel. 22402950.
Dagda, tel.25992850.

PATEICĪBA
Esam no sirds pateicīgi tēvam 

Rostislavam, Kombuļu pagasta 
pārvaldes, K/S „Sauleskalns” ko-
lektīviem un bijušās tūristu bā-
zes „Sauleskalns” darbiniekiem, 
Vandai un Lidijai, tuviniekiem un 
visiem, kuri dalīja ar mums sāp-
ju smagumu un aizvadīja pēdējā 
ceļā Juriju Simaginu.

Piederīgie 

SIA  „Krāslavas  ūdens”  pa-
ziņo,  ka  sakarā  ar  pilsētas 
centrālā  ūdensvada  sadales 
tīkla profilaktisko dezinfekci-
ju  šī  gada maijā,  iespējams, 
ka ūdenim parādīsies neliela 
hlora smaka un piegarša. At-
vainojamies  par  sagādātām 
neērtībām.” 


