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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.

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

ATTĒLOS: atvadu akordi; saksofonistu ansambļa rota – absolventes 
Baiba Silava un Marija Podjava.

I Mūzikas sudrabainās skaņas...

PATEICĪBA
Esmu sajūsmināta par Krā-

slavas mūzikas skolas sak-
sofonistu ansambļa, ko vada 
Jānis GRECKIS, uzstāšanos 
senioru ballē, kas notika 4. mai-
jā par godu Latvijas Republi-
kas neatkarības atjaunošanas 
gadadienai. Izsaku pateicību 
 Edmundam GEKIŠAM par pa-
sākuma organizēšanu.

Donata Maļutina (Rīga)

Rezerves daļu 
izpārdošana

02.06.14. – 15.06.14.
Atlaide līdz 30%

Dagdā, Upes ielā 2b.

Krāslavas Valsts ģimnāzija uzņem proģimnāzijas 7. klasēs 
skolēnus, kuri ir beiguši 6. klasi. 

Vecāku iesniegums un skolēna liecība ir jāiesniedz Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas kancelejā. Skola nodrošina visus 7. 
klašu skolēnus ar mācību grāmatām. Organizatoriskā sa-
pulce 2014. gada    19. jūnijā plkst. 18:00. Uzziņas pa tālruni: 
65622095, 65622096.

Vasarsvētku dievkalpojumi mirušo piemiņai 
Var pieteikt aizlūgumus visam Pētera gavēņa laikam. (gan par 

mirušajiem, gan par veselību)
2. jūnijs, pirmdiena:

8.30 – Grāveros. Panihīda Sv. Erceņģeļa Mihaila baznīcā.
6. jūnijs, piektdiena:
10.00 – Grāveros. Litiju dziedāšana kapsētā.

7. jūnijs, sestdiena:
10.00 – Dagdā, pilsētas kapos.  Litiju dziedāšana kapsētā. 
16.00 – Grāveros, Sv. Erceņģeļa Mihaila baznīcā. Nakts lūgšana.

8. jūnijs, svētdiena:
8.30 -  Grāveros, Sv. Erceņģeļa Mihaila baznīcā. Stundu lūgšanas, 
liturģija, Vakara lūgšanas. Sv. Trīsvienības diena. Piecdesmitnīca.
15.00 – Aglonā. Litiju dziedāšana Aglonas kapsētā.

9. jūnijs, pirmdiena:
8.30 - Grāveros, Sv. Erceņģeļa Mihaila baznīcā. Stundu lūgšanas, 
Pusdienu lūgšana. Svētā Gara diena.

13. jūnijs, sestdiena:
10.00 – Indrā. Litiju dziedāšana kapsētā.
12.00 – Robežniekos. Litiju dziedāšana kapsētā.
14.00 – Fermā. Litiju dziedāšana kapsētā. Grāveru Sv. Erceņģe-
ļa Mihaila baznīca – priesteris Viktors Mjaliks. Tālr. 29534053 vai 
29182214 (Ivans)

•	 Latvijā un teju visā Eiropā šā 
gada vasara būs siltāka nekā 
parasti, liecina dažādu orga-
nizāciju publicētās ilgtermiņa 
prognozes. “Weather Services 
International” paredz, ka visā 
Eiropā, izņemot daļu Rietumei-
ropas, gaisa temperatūra nāka-
majos trīs mēnešos būs augs-
tāka par vidējo rādītāju. Latvijā 
silts un karsts laiks tiek progno-
zēts gan jūnijā, gan jūlijā, gan 
augustā.

•	 Latvijā pēdējos gados strauji 
sācis attīstīties medicīnas tū-
risms, pērn ārvalstu pacien-
ti Latvijas medicīnas iestāžu 
aliansē “Baltic Care”, kurā ie-
tilpst desmit klīnikas, atstājuši 
891997 eiro, kas ir 2,2 reizes 
vairāk nekā 2012. gadā.

•	 Salīdzinājumā ar Eiropas Sa-
vienības valstīm Latvijā ko-
pējais nodokļu slogs ir zems, 
taču nodokļi ir augsti tieši zemo 
algu saņēmējiem, un šis jau-
tājums būtu jārisina, “Swed-
bank” ekonomikas forumā 
“Baltija un pasaule: kas notiek 
ekonomikā?” sacīja eksprem-
jers un Eiropas Parlamenta 
jaunajā sasaukumā ievēlētais 
deputāts Valdis Dombrovskis. 
Pat Eiropas turīgās valstis pie-
mēro samazināto Pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN) likmi 
pārtikai, bet Latvija ir starp pie-
cām Eiropas Savienības (ES) 
valstīm, kurās to nedara.

•	 Ideja Latvijā palielināt nodokļus 
ir saprātīga, jo jau tagad vairā-
kas jomas Latvijā ir kļuvušas 

par maksas pakalpojumiem, 
šādu viedokli pauda Eiropas 
Savienības ekonomisko un 
finanšu lietu ģenerāldirekto-
rāta darbinieks, kurš savulaik 
piedalījies Eiropas Komisijas 
aizdevuma uzraudzības misijā 
Latvijā, taču nevēlējās publis-
kot savu vārdu.

•	 Kazahstānā veiksmīgi pie-
zemējusies kosmosa kuģa 
“Sojuz” kapsula ar trim astro-
nautiem - ASV, Japānas un 
Krievijas pārstāvjiem.

•	 ASV interneta izsoļu un tirdz-
niecības kompānija “eBay” pa-
ziņoja par kiberuzbrukumu tās 
datubāzei un aicināja vietnes 
lietotājus nomainīt savas pa-
roles.

Latvijā un pasaulē

Latvijas Transport-
līdzekļu apdrošinātāju 
biroja (LTAB) rīcībā pie-
ejamie dati liecina, ka 
auto pārdevēji nolūkā 
pārdot auto par augstā-
ku cenu nekā ir tā īstā 
vērtība, bieži apzināti 
neatklāj informāciju par 
auto patieso tehnisko 
stāvokli, kā arī noklusē, 
cik patiesībā ceļu satik-
smes negadījumi ir izrai-
sīti ar konkrēto spēkra-
tu. Tāpēc LTAB aicina 
autovadītājus pārbaudīt 
potenciālā auto negadī-
juma vēsturi, kas ļaus 
būtiski ieekonomēt lī-
dzekļus un pasargās no 
iespējas nopirkt „lūzni” 
jauna auto vietā.

„Bieži autovadītāji 

uz sava spēkrata vecumu rau-
gās no vizuālā aspekta, respek-
tīvi, cik daudz ir parādījusies 
rūsa, kā arī, cik daudz ir jāie-
gulda remontā. Tomēr daudz 
lielākas problēmas ir saistītas 
ar automašīnas ekspluatāciju 
ceļu satiksmē, jo proporcionāli 
auto vecumam palielinās avā-
rijas izraisīšanas iespējamības 
risks, īpaši ja auto nav labā teh-
niskā stāvoklī jeb daudzu avāriju 
rezultātā atjaunots un salikts no 
detaļām”, skaidro LTAB valdes 
priekšsēdētājs Juris Stengrevics.

Par pamatu ņemot LTAB da-
tus, nesen Auto asociācija veica 
pētījumu, kura ietvaros tika pār-
baudīts, cik pārskatāma ir auto 
veiktā servisa vēsture, kā arī, cik 
detalizēti ir pieejama informācija 
par apdrošināšanas gadījumiem. 
Eksperimenta rezultātā tika se-
cināts, ka vairāk kā 100 auto-
mašīnām odometra grozījumi ir 
veikti vairāk kā 40% gadījumu. 
Rekords atgrieztam odometram 
ir pat 300000 km. Tāpat tiek ma-
nipulēts ar auto izcelsmes valsti 
un tā vēsturi. Tomēr pats bīsta-
mākais, ka tiek slēpta informā-
cija par notikušiem CSNg un to 
apmēru. 

Ikviens autovadītājs LTAB 
mājas lapā var noskaidrot datus 
par sava esošā vai potenciālā 
auto CSNg vēsturi, laika posmā 
no 1997. gada. Lai iegūtu infor-
māciju, autovadītājam nepiecie-
šams zināt tikai transportlīdzek-
ļa reģistrācijas un reģistrācijas 
apliecības numurus. Informācija 
par transportlīdzekļa zaudējumu 
vēsturi ir pieejama kopš brīža, 
kad transportlīdzeklis ir reģistrēts 
Latvijā, un tajā ir apkopoti dati par 
CSNg, gan Latvijas teritorijā, gan 
ārvalstīs. Gadījumā, ja konkrētais 
spēkrats ir CSNg cietusī puse, 
datu pasūtītājs iegūs arī informā-
ciju par izmaksu apmēru, pēc kā 
būs iespējams novērtēt avārijas 
un tās rezultātā nodarīto zau-
dējumu apmēru. Šobrīd LTAB ir 
vienīgā organizācija Latvijā, kura 
piedāvā autovadītājiem šādu in-
formāciju.

*CSDD dati
Informāciju sagatavoja LTAB 
sabiedrisko attiecību konsul-

tante Inese Lukaševska.

Autovadītāji riskē iegādāties „lūzni” 
mazlietota auto vietā
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II Mūzikas sudrabainās skaņas: 
piecdesmitais izlaidums

Krāslavas mūzikas skola – kultūras zīmols un mūsu novada lep-
nums. Šogad ir izlaidumu jubilejas gads – piecdesmitais! Jauno mu-
zikantu papildinājums – divdesmit jauni absolventi, kuri absolvējuši 
klavieru, akordeona, vijoles, ģitāras un saksofona klases. 

Atvadu ceremonija – izlaidumnieku noslēguma koncerts ar efek-
tīvu saksofonistu ansambļa uzstāšanos. Apsveikuma vārdi, ziedi, no-
vēlējumi…

Aleksejs GONČAROVS

Mirklis no daudzajiem apsveikumiem

Mūzikas sudrabainās skaņas

Dziedošā pianiste Anna 
Stankeviča – svētku gaviļniece

Ainārs Juhna – daudzkārtējs 
akordeonistu konkursu laureāts

Svētku koncerta noslēguma numurs

Jauniete startēja arī novada 
olimpiādē bioloģijā. Lai arī tas 
viņai ir mīļš priekšmets, šoreiz 
bez lieliem panākumiem. Tas 
gan nemainīja viņas domas, pēc 
skolas doties studēt medicīnu uz 
Stradiņa Universitāti, jo meitene 
grib kļūt par ārsti. Viņa nav pār-
liecināta, ka pēc profesijas iegū-
šanas paliks Latvijā, taču skaidri 
zina, ka neizvēlēsies Vāciju, kurp 
šodien dodas daudzi mediķi no 
mūsu valsts. Patiesībā viņa vai-
rāk sliecas uz to, ka dzīvos un 
strādās Latvijā, bet saprot arī, 
ka dzīvē nekas nestāv uz vietas 
un grūti prognozēt, kā mainīsies 

situācija darba tirgū un pašas 
domas pēc gadiem pieciem vai 
desmit. 

Pieņemšanā pie Dagdas 
novada domes priekšsēdētājas 
Sandras Viškures meiteni gaidīja 
liels pārsteigums – tituls „Gada 
skolēns vidusskolā 2014” 10.-12. 
klašu grupā, goda plāksne un 
naudas balva. Ludmila: “Dzīvoju 
privātmājā, plāksnīti noliku savā 
istabā uz galda tā, ka, pamosto-
ties uzreiz to redzu. Man līdz šim 
nav bijis tik augsts apbalvojums, 
izbaudu emocijas, kas vēl nav 
norimušas, jo pārsteigums patiesi 
bija negaidīts! Patiesībā šis gads 
nebija viegls, piemēram, pērn ar 
savu zinātniski pētniecisko darbu 
Daugavpilī izcīnīju 1. vietu, šogad 
– tikai 2. vietu. Iespējams, ka šī 
gada tēma “Ziepes – galvenais 
mazgāšanās un higiēnas līdzek-
lis” izrādījās mazāk aktuāla nekā 
pērnā gada tēma “Skolas somas 

svars viens no 
galvenajiem mu-
gurkaula izlieku-
ma faktoriem”. 
Lai vai kā, piere-
dze, ko iegūstu, 
izstrādājot un aizstāvot zinātniski 
pētnieciskos darbus, lieti noderēs 
augstskolā.”

Ludmila ir vienīgais bērns 
ģimenē, viņas mamma sekre-
tāre pagasta pārvaldē, tētis pēc 
profesijas šoferis, šobrīd bez-
darbnieks. Meitene apgalvo, ka 
nejūtas vientuļi bez māsām un 
brāļiem, jo vienmēr atrod sev 
kādu nodarbi, lai aizpildītu brīvo 

laiku. Uzmanīgākie avīzes la-
sītāji šo jaunieti noteikti atcerē-
sies pēc viņas hobija – Ludmila 
ir prasmīga rokdarbniece, sevišķi 
viņai patīk tamborēt sedziņas, 
bet viņa labi māk adīt arī zeķes, 
cimdus, vestes, savukārt lietiš-
ķās mākslas pulciņā skolā iemā-
cījusies aust prievītes. Izaugsme 
vērojama arī šajā jomā – jauniete 
tamborē arvien sarežģītākas se-
dziņas, pielietojot arvien plānā-
kus diegus, kas darbus padara 
īpaši smalkus. Pagaidām viņa tās 
kolekcionē, bet varbūt kaut kad 
nākotnē arī tirgos. Vēl viens jau-
nietes hobijs – ceļošana. Viņa no 
1. klases dzied skolas korī, kā arī 
audzē puķes, sevišķi patīk lilijas 
un begonijas, bet rozes, lūk, viņā 
neizraisa tik milzīgas emocijas, 
kā citiem. Viņa mīl sportu – peld, 
skrien, patīk spēlēt basketbolu, 
bet ne volejbolu. Katrā ziņā nav 
no tiem, kuri savu dzīvi iznieko 

pie datora un televizora.
Ludmila: “Man vēl gads ir jā-

mācās, bet jau tagad varu pateikt, 
ka Ezernieku vidusskola raksturī-
ga ar to, ka tajā strādā nopietni 
priekšmetu skolotāji, kuri palīdz 
bērniem gan labi apgūt mācību 
vielu, gan gūt augstus panāku-
mus olimpiādēs, konkursos. Arī 
manos panākumos ir liels skolo-
tāju nopelns un veiksme. Šis fak-
tors dzīvē arī nozīmīgs.”

Kad Ludmila mācījās 4. 
klasē, bērni reiz izspēlēja joku 
ar savu skolotāju: viens klases-
biedrs palīda zem galda un stun-
das beigās parāva skolotāju aiz 
kājas. Kliedza viņa vareni, attais-
nojot tautas gudrību “bailēm pla-
tas acis”. Šķiet, vajadzēja sekot 
lielām represijām, bērniem pavei-
cās ar skolotāju, un viņi tika cauri 
ar nelielu strostēšanu. 

“Visgrūtākais bija savaldīties 
visu stundas laiku un nesmieties, 
lai neatklātu ieceri,” tā spilgtāko 
kopīgi paveikto skolas dzīves ne-
rātnību atceras Ludmila. “Pēc šī 
notikuma visi uzrakstījām paskai-
drojumus, jo samelojām skolotā-
jai, ka zēns aizgāja mājās, lai gan 
patiesībā visu stundu sēdēja zem 
galda un paveica nedarbu. “Sko-
lotāja mums piedeva, patiesībā 
viņa mums vienmēr bija ļoti mīļa, 
bet neteikšu, kura tā ir.”

Laiks rit, bērni pieaug, un 
šodien Ludmila jau mācās auto-
skolā, plāno iegūt autovadītājas 
tiesības. Tas nekas, ka vēl nav 
savas automašīnas, dzīvē viss ir 
sasniedzams. 

Juris ROGA, autora foto

Meitene no Rundēniem, Ezernieku vidusskolas 
11. klases skolniece Ludmila Kuzņecova izcīnī-
jusi sešas godalgotas vietas novadā. 1. vietu 
viņa izcīnījusi ģeogrāfijas olimpiādē, savukārt 
matemātikas, fizikas un krievu valodas kā 
svešvalodas olimpiādē ierindojās 2. vietā, ir 
ieguvusi atzinību bioloģijas olimpiādē. Piedalī-
jās valsts matemātikas atklātajā olimpiādē, 
rezultāti vēl nav izziņoti. Ludmila piedalī-
jās valsts ekonomikas olimpiādē, pārstāvot 
Krāslavas un Dagdas novadu kā labākā skol-
niece ekonomikas jautājumu pārzināšanā 
mūsu novados (skolotāja Sandra Vērdiņa). 
Startēja arī 2. atklātajā mājsaimniecības olim
piādē Rīgā un ieguva atzinību (skolotāja Diā-
na Kiseļova). 

Man vēl gads ir jāmācās, bet jau tagad varu pateikt, ka Ezer-
nieku vidusskola raksturīga ar to, ka tajā strādā nopietni 
priekšmetu skolotāji, kuri palīdz bērniem gan labi apgūt mācī-
bu vielu, gan gūt augstus panākumus olimpiādēs, konkursos. 

Dzīvē viss ir sasniedzams

Ciems kļuvis skaistāks

“Mīlestības taka“  — asūniešu pavasara projekts. 
Laipni lūgti!

Aleksejs GONČAROVS

Apliecību saņem Laura Berga
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Kuriem mēs 
 devām iespēju būt 
 Eiroparlamentā?

Sestdien Latvijā notikušās 
Eiroparlamenta vēlēšanas radī-
ja uzreiz vairākus pārsteigumus. 
Galvenais no tiem – rekordzemā 
ierašanās. Kaut gan jāsaka, ka 
ievēlēt astoņus laimīgos, kuri do-
sies uz Briseli, tas netraucēja. 

Jau pusdienlaikā kļuva 
skaidrs, ka Centrālās vēlēšanu 
komisijas prognoze par 40 % 
vēlētāju ierašanos bija pārlieku 
optimistiska. Uz dažiem vēlēšanu 
iecirkņiem cilvēki nenāca stun-
dām ilgi. Līdz vakaram aktivitāte 
palielinājās, tikko sasniedzot 30 
%. Lielākā daļa pilsoņu priekšro-
ku deva braucieniem uz vasarnī-
cām, atpūtai pie ezera un citām 
aktivitātēm karstajā maija dienā. 

Pilnīga  apātija
Un tomēr laiks nebija vienī-

gais zemās aktivitātes iemesls. 
Kā mēs jau rakstījām „Ezerze-
mes” iepriekšējos numuros, in-
terese par Eiroparlamenta vēlē-
šanām samazinās visā Eiropas 
Savienībā. Bieži cilvēki vispār 
nesaprot, kādēļ ir vajadzīgs Eiro-
parlaments, kādas funkcijas tas 
pilda un kā tas ietekmē viņu dzīvi. 
Protams, vienmēr būs tādi, kas 
disciplinēti pilda „pilsoņa pienā-
kumus” jebkuros laika apstākļos, 
bet lielākai daļai iedzīvotāju „pie-
nākums” – tas nav arguments. 

Eļļu ugunī pielej arī vēl īpat-

nējā vēlētāju „piesaistes” sistēma 
konkrētam iecirknim atkarībā no 
deklarētās dzīvesvietas. Pašval-
dību vēlēšanās tam vēl var rast 
kādu  noteiktu loģisku izskaidro-
jumu: cilvēkam jāievēl municipālā 
valdība tur, kur viņš dzīvo un 
maksā nodokļus. Bet Eiroparla-
menta vēlēšanām šādas nozī-
mes nav. Iespējams, jāatgriežas 
pie iepriekšējās sistēmas, kad 
bija atļauts balsot tur, kur ir ērti, 
tikai uzrādot pasi. 

Vēl viena laba iespēja palieli-
nāt ierašanos – apvienot Eiropar-
lamenta un pašvaldību vēlēša-
nas. Tas tika izdarīts 2009. gadā, 
un tad aktivitāte pārsniedza 50 
%. Eksperti spriež par iespēju 
balsot internetā, bet Latvijai vēl 
līdz tam ļoti tālu. Ideja ir dārga, 
bet iespējas mānīties – milzīgas. 
Kā arī nav skaidrs, kā internet-
balsojumā tiks saglabāta vēlētāju 
anonimitāte.

„Vienotības” 
 veiksm e

Vēlēšanu rezultāti spēcīgi 
atšķiras no tā, ko prognozēja so-
ciologi. Un tas ir dabiski, jo ja ir 
tik zema aktivitāte, tad uzvar tie, 
kam izdevās ieinteresēt savus 

balsotājus ierasties vēlēšanu 
iecirkņos. Ar to arī var apsveikt 
galveno valdošo partiju „Vieno-
tība”. Viņi savāca pat 46 % bal-
su, EP nodrošinot vietu Valdim 
Dombrovskim, Sandrai Kalnietei, 
Artim Pabrikam un Krišjānim Ka-
riņam. Ja Dombrovskis kļūs par 
eirokomisāru, tad viņa vietu ie-
ņems Inese Vaidere. 

Pārsteigumu sagādāja arī 
Nacionālās apvienības (14 %) 
iegūtā otrā vieta, kas apsteidza 
„Saskaņas” (13%) partiju. Tas ir 
jo īpaši interesanti, ja ņemt vērā 
to, ka „Saskaņa” vienmēr ir poli-
tisko partiju reitingu priekšgalā. 
Bet šajā gadījumā viņu daudzie 

atbalstītāji uz vēlēšanām vienkār-
ši neieradās. Nils Ušakovs atzina 
pielaistās kļūdas un apsolīja tās 
labot Saeimas vēlēšanās, kas 
notiks oktobrī. 

Nacionālo apvienību Briselē 
arī turpmāk pārstāvēs Roberts 
Zīle, bet no „Saskaņas” turp do-
sies populārais žurnālists Andrejs 
Mamikins – iesācējs politikā. 
Pateicoties vēlētāju „plusiņiem”, 
Mamikins, kurš atradās ceturtajā 
pozīcijā, apsteidza savus līdz-
gaitniekus. 

Pirmo reizi Eiroparlamentā 
tika Zaļo un zemnieku savienība 
(8 %), ko pārstāvēs Iveta Grigule.

Viņa sev uzvaru nodrošināja, 
organizējot dārgu reklāmas kam-
paņu masu medijos. Kā pārstei-
gumu var uzskatīt arī to, ka bar-
jeru pārvarēja arī „Latvijas Krievu 
savienība” (6 %), bijusī PCTVL. 
Tas nozīmē, ka Tatjana Ždanoka 
saglabā savu vietu EP.

Kā balsoja Krāsla-
vas  novadā? 

Protams, ka vēlētāju simpā-
tijas krasi atšķīrās pa reģioniem. 
Piemēram, Latgale tradicionāli 
atbalstīja „krievu” kandidātus. 
Un tajā pašā laikā tieši Latgalē 
ir piefiksēta viszemākā vēlētāju 
aktivitāte. 

Mūsu dzimtajā Krāslavas 
novadā līdz vēlēšanu urnām at-
nāca tikai 23 % vēlētāju. Šeit pār-
liecinoša uzvara bija Aleksandra 
mirska partijai „Alternatīva”, kas 
savāca 28 %. Otrā vieta - „Saska-
ņai” (20 %), trešā – „Vienotībai” 
(18 %), bet ceturtā – ZSS (16 %). 
Pārējie savāca mazāk nekā 4 %.

Mirska vietējie panākumi 
dažās Latgales pašvaldībās iz-
skadrojami ar to, ka viņš tur no-
vadīja intensīvu pirmsvēlēšanu 
kampaņu. Atšķirībā no citiem 
konkurentiem viņš ar cilvēkiem 
darbojās „dzīvajā” , nevis ar inter-
neta un reklāmas palīdzību.  Bet 
viņš ir populārs tikai dažos rajo-
nos, un uzvarai ar to nepietika. 

Atgriežoties pie astoņiem 
laimīgajiem, gribētos novēlēt, 
lai viņi intensīvi darbotos Latvi-
jas labā ne tikai dažus mēnešus 
pirms kārtējām vēlēšanām. Vi-
ņiem nāksies cītīgi pastrādāt, lai 
sasniegtu vismaz kādu ietekmi 
milzīgajā Eiropas Parlamentā, 
nodibināt noderīgus kontaktus ar 
kolēģiem, iemācīties efektīgi aiz-
stāvēt savas dzimtās zemes inte-
reses. Cerēsim, ka vismaz daļa 
no viņiem ar to nodarbosies. 

Viktors ŪDRIŠS.

Astoņi laimīgie  
ceļā uz Briseli

— Kas uz sirds? – jautāju 
savam paziņam.

— Esmu satraukts. Situācija 
valstī neuzlabojas. Izdaudzinātā 
„Veiksmes stāsta” vietā ir 

tikai pagrimuma fakts. 
Neatkarības atjaunošanas ga-
dos Latvija ir zaudējusi 700 000 
darbspējīgo iedzīvotāju. Šo-
dien valsts  pievienoto vērtību 
(IKP) uztur vien nieka 500 000 
strādājošo. Kas turpina latviešus 
izspiest no dzimtenes. Banku 
interešu lobēšana un taupība uz 
bērnu un pensionāru rēķina ir 
neatņemama “Vienotības” zīme. 
Balsojumā par Eiropas Parla-
menta iniciatīvu, ka no mājokļa  
izliktos iemītniekus būtu jāatbrīvo 
no hipotekārā kredīta atmaksas, 
“Vienotību” pārstāvošie deputā-
ti no balsojuma atturējās un 
Latvijai to pat nepiedāvā. Tāpēc 
daudzie tūkstoši valsts iedzīvotā-
ju, kam ir banku kredīti ir spiesti 
braukt strādāt uz ārzemēm!  Pil-
nīgi nemaz nesajūsminos kopā 
ar Sandru Kalnieti par to, ka ES 
valstis piešķir darba vietas lat-
viešiem. Maksājot tur nodokļus, 
piespiedu izceļotāji uzlabo plauk-
stošo valstu labklājību. Taču pie 
mums sāk rasties trauksme pen-
siju, kas ir praktiski zemākās ES, 
izmaksāšanas jautājumā. Eko-
nomiskā izrāviena vietā – nebei-
dzamas neveiksmes: „Liepājas 
metalurgs”, Latvijas ražošanas 
flagmanis „Aldaris”, vienmēr 
slavenā Rīgas vagonbūves 
rūpnīca. Lielo nodokļu pēc, pa-
saules cementa ražošanas milzis 
Cemex izskata iespēju pamest 
Latviju. Pazīstamais publicists 
Juris Paiders apgalvo, ka pēc 
pievienošanās eirozonai Latvijas 
ekonomika krītas.

— Vai tad ārzemes mums 
nepalīdz?

— Ekonomika peld virs 
ūdens pateicoties nesaudzīgajai 
mežu ekspluatācijai un  eirofon-
du apguves finansēm. Turklāt, 
manuprāt, Eiropas daļa inves-
tīciju nestimulē ekonomiku, bet 
gan veicina degradāciju. Vai tad 

ar lielā brāļa palīdzību pie mums 
ir atvērtas lielas ražotnes? Tikai 
dekoratīvie projekti, pat ceļu at-
jaunošanai tiek piešķirti niecīgi 
finansiālie līdzekļi. Toties valdošā 
elite ar visu vadoni devusies uz 
banku glābšanas  sektoru, ierēd-
ņu labklājības paaugstināšanai 
uz nabadzīgās tautas rēķina. Vai-
rāk kā 700 kandidāti uz fantas-
tisko  eirodeputāta  algu – tas ir 

piemērs, kā varasvīri, izvairoties 
no apkaunoša-
nas masveidīgi 
bēg uz Briseli. 
Vai tad pen-
sionāru, skolo-
tāju un mediķu 
protesti atspē-
ko „veiksmes 
stāstu”?  Šo-
brīd valdība tu-
ras virs ūdens 
tikai lielo aiz-
ņēmumu dēļ. 
Šogad vien, 
starptautiska-
jos tirgos tika 
paņemts vēl  
2 miljardu aiz-
ņēmums. Kad 
sāksim pelnīt? 
Kur ir mūsu 
izslavētā eko-
nomika? Kur 
ir darba resur-
si, bez kuriem 
nav iespējama 
izaugsme? Tā 
turpināties ne-
drīkst.

— Ak, 
nauda! Finan-
šu ministrs 
Andris Vilks, 
aizvainots ar zemu atalgojumu, 
redz tikai vienu izeju no iestrē-
gušās finansiālās situācijas – 
nodokļu paaugstināšanu.

— Šajā tēzē saskatu tikai 
vienu plusu – pašatklāsmi. Kas 
tas par uzvarošo „Veiksmes 
stāstu”, ja tā galarezultāts ir ne-
izbēgama nodokļu paaugstinā-
šana?! Tukšas runas par cīņu ar 
melno ekonomiku neko nedos. 
Ražošana ir Latvijas prioritāte 
tikai vārdos. Nodokļu paaugsti-
nāšana smagi ievainos biznesa 
nozari, samazinot mūsu uzņē-
mumu konkurētspēju. Apturot 
skābekļa plūsmu ražošanas 
sektorā, valdoša elite pietuvinās 
ekonomikas sabrukumu. Sa-
protot riska nopietnību, finansu 
ministrs uzmanīgi izteicās, ka šī 
valdība nodokļus nepaaugstinās, 

arī nesamazinās. Te arī slēpjas 
lamatas vēlētājam: sākumā par 
mums nobalsojiet.  Kādas „dāva-
nas” varam sagaidīt pēc vēlēša-
nām no „Vienotības”, to zina tie, 
kuri atceras 2009. gada pensiju 
samazināšanas stāstu. Neviļus 
rodas iespaids, ka ministrija ne 
tikai atsauc atpakaļ „treknos ga-
dus” , bet ir arī noskaņoti pārspēt 
iepriekšējos personīgos algotņu 

sasniegumus. Par to liecina pē-
dējās Valsts kontroles pārbaudes 
Laimdotas Straujumas vadībā. 
„Zemeņu tortītes” izskatās kā 
viegla nerātnība uz jauno valsts 
pārvaldnieku apetītes fona. Kāda 
var būt runa par cīņu ar korup-
ciju, ja KNAB ir pilnībā pārņemti 
ar savstarpējiem konfliktiem, uz 
kuriem mierīgi noskatās valsts 
pirmās personas. Vismaz ar kaut 
ko cīnās...

Lai papildinātu budžetu, ir 
nepieciešams samazināt nodok-
ļu likmes – tas ir sen ekonomiski  
pierādīts! Ja notiks pretējais – tas 
vissmagāk ietekmēs tos uzņēmē-
jus, kuri tāpat godīgi maksā visus 
nodokļus.  Bet nodokļu samazi-
nāšana – tā ir iespēja attīstīt biz-
nesu, realizēt projektus, iekļaujot 
vismūsdienīgākās tehnoloģijas. 

Jo lielāka nodokļa likme, jo lielāks 
ēnu ekonomikas līmenis, bet es 
vēlos dzīvot godīgā valstī. Kamēr 
cilvēki neredz racionālu un godī-
gu valsts budžeta sadalījumu, ir 
grūti rēķināties ar darba devēju 
un strādājošo nodokļu maksātāju 
apziņu.

Ja kaut viens valdības pār-
stāvis iedomātos veikt eksperi-
mentu, reģiona attīstības veici-
nāšanai –Lielbritānijas nodokļu 
sistēmas ieviešana Latgalē -, tad 
pēc gada  uz Latgali steigtos strā-
dājošie no Rīgas un arī no citām 
valstīm. 

— Kur ir izeja?
— Sākt analizēt un saprast, 

par ko balsot nākamajās Saei-
mas vēlēšanās.  Cik ilgi turpinā-
sim ievēlēt bankrotējušu valdošo 
koalīciju? Otrkārt, pilnībā jāmaina 
budžeta koncepcija tā, lai sama-
zinātu milzīgo plaisu starp bagāto 
mazākumu un nabadzīgo vairā-
kumu. Pats pirmais solis – paaug-
stināt neapliekamo minimumu 
līdz 250 eiro. Otrs – visu nodokļu, 
kas grauj Latvijas ekonomikas 
pārpalikumu, pakāpeniska sama-
zināšana. Svarīgākais: beigt no 
augšas uzkurināt starpnacionālo 
nevienlīdzību . Cilvēki ir noguruši 
no valdības spēlēm un pastāvo-
šā neprofesionālisma. Sabiedrī-
bas pacietības mērs ir izsmelts: 
mums ir vajadzīga ticība rītdienai!

— Paldies par nejaušo in-
terviju! Teici, redakcijā ienāci 
uz mirklīti... Nāc biežāk!

Aleksejs GONČAROVS

Redakcijas viesisRaimonds Nipers:
 par visvairāk 
sasāpējušos

Ekonomika peld virs ūdens pateicoties nesaudzīgajai mežu 
ekspluatācijai un niecīgās eirofondu apgūšanas dēļ. Turklāt, 
manuprāt, Eiropas investīcijas nestimulē ekonomiku, bet gan 
tuvina degradācijai. Vai tad ar lielā brāļa palīdzību pie mums 
ir atvērtas lielas ražotnes?

Vēl viena laba iespēja pa-
lielināt ierašanos – ap-
vienot Eiroparlamenta un 
pašvaldību vēlēšanas. Tas 
tika izdarīts 2009. gadā, 
un tad aktivitāte pārsnie-
dza 50 %. Eksperti spriež 
par iespēju balsot interne-
tā, bet Latvijai vēl līdz tam 
ļoti tālu. Ideja ir dārga, bet 
iespējas mānīties – mil-
zīgas. Kā arī nav skaidrs, 
kā internetbalsojumā tiks 
saglabāta vēlētāju anoni-
mitāte.

Nenogurstošas reformas – vienīgais pareizais ceļš, lai 
uzlabotu dzīvi. Vērīgie lasītāji, protams, ir pamanījuši 
pārmaiņas mūsu redakcijas darbā. Atjaunojas darbinieku 
sastāvs, mainās „Ezerzemes” noformējums un saturs. Mēs 
daudz ātrāk reaģējam uz abonentu lūgumiem un vēlmēm. 
Tikai vienā jautājumā saglabājam stabilitāti: Krāslavas, 
Dagdas un Aglonas novadu avīze svēti sargā neatkarības 
principu. Mēs neapkalpojam valdību, mūsu galvenais re-
daktors – lasītāji, kuru uzticība mums ir ļoti svarīga. Mums 
zvana, raksta.  Satiekoties ar cilvēkiem, mēs uzklausām 
daudzveidīgus viedokļus, labprāt sagaidām viesus šaura-
jos redakcijas kabinetos. Pirms dažām dienām redakcijā 
viesojās nevienaldzīgais lasītājs, Dagdas uzņēmējs Rai-
monds Nipers.
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Mīlēt, saudzēt un novērtēt 
var tikai to, ko esi iepazinis. Vie-
na no mūsu novada bagātībām ir 
dabas parks “Daugavas loki”, kā 
arī viena no vērtīgākajām dabas 
teritorijām Latvijā, un ļoti iecie-
nīts tūrisma objekts. Izveidots, 
lai saglabātu unikālos dabas 
kompleksus, dabas, kultūrvēstu-

res vērtības un maz pārveidotās 
savdabīgās ainavas Daugavas 
augšteces senlejas Naujenes – 
Krāslavas posmā. „Daugavas 
loki” tiek uzskatīti par senāka-
jiem upes ielejas veidojumiem 
Latvijā. Šī ir gleznaino ainavu, 
arheoloģisko pieminekļu, dižkoku 
un laukakmeņu paradīze. Dabas 

parks “Daugavas loki”, kā daļa 
no aizsargājamo ainavu apvidus 
“Augšdaugava”, 2004. gadā at-
zīts par NATURA 2000 teritoriju, 
bet 2011.gadā iekļauts UNESCO 
Pasaules mantojuma Latvijas na-
cionālajā sarakstā. 

„Daugavas lokos” iespējama 
visdažādākā atpūta dabā – gan 
izziņas bagātas pastaigas pa 
kultūrvēsturiskām vietām, gan 
pārbraucieni ar velosipēdiem, 
gan plostošana un laivošana pa 
upi. Te izveidoti piemēroti apstāk-
ļi piknikiem un nakšņošanai tel-
tīs. Tāpat šī ir ideāla vieta putnu 
vērotājiem, jo upes ielejā uzturas 
vairākas aizsargājamas putnu 
sugas.

 Kaut nelielu daļiņu no šīm 
bagātībām gribējās parādīt ne 
tikai tūristiem, bet arī mūsu no-
vada skolu jauniešiem, lai viņi vēl 
vairāk saprastu un apzinātos, cik 
skaistā vietā dzīvo, ka arī te var 
strādāt, pilnveidoties, lai savus 
nākotnes sapņus saistītu ar savu 
novadu, savu Latviju un mazāk 
sapņotu par miljoniem ārzemēs. 

No novada skolām tika uz-
aicināti skolēni un 23.maijā no 
paša rīta Kaplavas un Zvejnieku 
ielas krustojumā pulcējāmies pie-
dzīvojumam. Bija iespēja doties 
laivu nobraucienā pa Daugavu, 
iemēģināt Daugavas loku velo-

maršrutu un arī doties baudīt da-
bas skaistumu kājām. Laivotāju, 
protams, bija visvairāk. Veļuko-
tāju kompānija bija mazāka un 
sākotnējā kājām gājēju komanda 
bija pavisam neliela, bet noslē-
gumā, autobusiņu gaidot, mēs 
tomēr visi soļojām kājām, taču es 
ceru, ka tas nemazināja jaunie-
šu iespaidus par kopīgi pavadīto 
dienu.  Prieks, ka tādās kopīgās 
tikšanās reizēs sadraudzējas jau-
nieši no dažādām skolām. Saule, 
ūdens, joki, kopīgas darbošanās, 
un noskaņojums mūsu kompānijā 
bija ļoti jauks. 

Paldies visiem, kuri atbalstī-
ja un piedalījās, arī V.Kairānam, 
kurš izrādīja iniciatīvu iesaistīties, 
drosmīgajiem skolotājiem V.Kal-
nišam, A.Vagalim ar meitu un L.
Kurilovai. 

Biedrība “Kruoslovys amat-
nīku bruoliste”, sadarbībā ar 

Krāslavas novada TIC, iesniedza 
Daugavas Savienībai projektu 
par velo norāžu atjaunošanu un 
uzstādīšanu Daugavas loku ve-
lomaršrutā Krāslavas novada 
teritorijā un pasākuma rīkošanu 
novada skolu jauniešiem. Pasā-
kumu finansiāli atbalstīja Krās-
lavas novada dome, biedrība 
“Daugavas Savienība”, VAS Lat-
vijas valsts meži. SIA “TIVA” no 
Dagdas izgatavoja un uzstādīja 
37 koka norādes un info stendu, 
biedrība “Aktīva atpūta Latga-
lē” piegādāja laivas, Krāslavas 
Sporta skolas direktors V.Bei-
narovičš atbalstīja un pieskatīja 
veļukotājus un kājām gājējus, 
E.Danovskis bija gids kājām gā-
jējiem, O.Čiževska iepriecināja ar 
gardām pusdienām. 

Inta LIPŠĀNE, Krāslavas TIC
Alekseja GONČAROVA foto

Dajanas dzimtā puse ir 
Andzeļu pagasta Rudušķi. Fak-
tiski tas ir Dagdas novada nostū-
ris, kas robežojas ar Rēzeknes 
novadu – līdz Rāznas ezeram 
nedaudz vairāk par pieciem kilo-
metriem. Meitene stāsta, ka Ru-
dušķi pavisam izmiruši, bet ag-
rākajos gados šajā ciematā bija 
klubs un pat skola, kurā tagad 
ierīkoti trīs dzīvokļi.

Dajana: “Vienā no šiem dzī-
vokļiem dzīvojam mēs – mamma, 
es, mana māsa Inga, kura mācas 
Andzeļu pamatskolas 7. klasē un 
brālis Vadims, kurš pērn pabei-
dza 9. klasi un mācības plāno 
turpināt nākamgad. Brīvlaikā Ru-
dušķos jaunatnei nav nekādu at-
pūtas vai izklaides iespēju, tālab 
vasaru tur nepavadu, braucu uz 
Andzeļiem pie radiem.”

Skolas laikā 
Līdz Andzeļiem 
meitene tiek ar 
sabiedrisko au-
totransportu, bet 
no Andzeļiem uz 

Ezernieku vidusskolu – ar skolas 
autobusu. Ceļā jāpavada daudz 
laika, tomēr uz Dajanas sekmēm 
tas neatstāj negatīvu iespaidu 
– jauniete mācās ļoti labi un pa-
gājušajā semestrī tikai fizikā bija 
sešinieks. Vispār meitenes vidē-
jā atzīme ir virs astoņām ballēm. 
Skolniece atzīst, ka fizika ir vie-
nīgais priekšmets, kas viņai ne-
padodas tik labi kā pārējie. Starp 
citu arī savā pirmajā skolā – An-

dzeļu pamatskolā – Dajanas sek-
mes nelika viņai sarkt un pamat-
skolā eksāmenus nokārtoja uz 7, 
8 (divas tādas atzīmes) un 9 bal-

lēm. Interesanti, ka sākotnēji jau-
niete nemaz neplānoja mācīties 
vidusskolā, bet lūkojās Dagdas 
arodvidusskolas virzienā, un ne 
uzreiz izlēma kopā ar draudzeni 
doties uz Ezernieku vidusskolu. 
Šodien savu izvēli viņa nenožēlo 
un uzskata, ka rīkojusies ļoti pa-
reizi.

“Ezernieku vidusskolā no-
mācījos divus gadus, un man 
patīk šī skola,” saka Dajana. “Sā-
kumā gan viss bija svešs, jo man 
šeit nebija paziņu, bet ātri iejutos. 
Skolotāji labi pārzina savu darbu 
un pieprasa no tevis maksimālu 
atdevi. Bet nav tā, ka prasības 
ir pārmērīgas un neizpildāmas, 

ar uzcītību un apņemšanos visu 
var paveikt un izdarīt. Tomēr, ja 
jūs jautājat, kura ir mana mīļākā 
skola, tad šodien pati mīļākā sko-

la ir un paliks mana pirmā skola 
– Andzeļu pamatskola. Taču es 
nenožēloju, ka izvēlējos Ezer-
nieku, nevis Dagdas vidusskolu, 
kaut gan tur varbūt ir plašākas 
iespējas.”

Meitenei patīk sports, labprāt 
spēlē volejbolu. Viņa pauž nožē-
lu, ka Andzeļos nav tādu iespēju 
sportam kādas radītas Ezernie-
kos, bet izbraukāt turp vasarā arī 
nevar. Bet visvairāk Dajanu inte-
resē žurnālistika un multimediji, 
tik ļoti, ka savu dzīvi viņa sapņo 
saistīt ar profesiju minētajā noza-
rē. Tiesa, uzsver, ka tās ir tikai šī 
brīža sajūtas, meitene neizslēdz 
iespēju, ka līdz skolas beigšanai 
viņas domas var mainīties par 
labu citai, varbūt mazāk nopietnai 
profesijai. Vidusskolā darbojas 
žurnālistikas pulciņš, bet Daja-
nas tajā nav. Taču pērn viņa gan 
rakstīja materiālus skolas avīzei. 

“Šogad esmu skolēnu paš-
pārvaldes kultūras grupas vadī-
tāja, nodarbojos ar pasākumu or-
ganizēšanu un vadīšanu,” stāsta 
meitene. “Pie mums notiek visi 
tie pasākumi, kuri tradicionāli kat-
rā skolā, kā arī tie, kurus izdomā 
pašpārvalde – retro vakari, “Mis 
un Misters” un citi.”

Arī Dajana bija pieņemša-
nā pie Dagdas novada domes 
priekšsēdētājas Sandras Višku-
res, kur jauniete tika sumināta 
par sasniegto labo rezultātu Lat-
gales reģiona skolēnu ZPD kon-
ferencē Daugavpilī – 3. vieta par 
ZPD literatūrā.

Juris ROGA
Autora foto

Cīnītāja
Ezernieku vidusskolas 11. klases skolniece Da-
jana Baškirova uzrakstīja un aizstāvēja skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu literatūrā. Dagdas 
novada SZPD konferencē iegūts 1. pakāpes 
diploms, bet Latgales reģionālajā konferencē 
Daugavpils Universitātē meitenes darbs tika 
novērtēts ar 3. pakāpes diplomu (skolotāja Aina 
Zariņa). Tā kā meitenei patīk latviešu valoda un 
literatūra, tad gan šogad, gan pagājušogad 
piedalījās olimpiādēs Dagdā un Krāslavā, bet 
tajās nebija godalgotu vietu.

Pie mums notiek visi tie pasākumi, kuri tradicionāli katrā 
skolā, kā arī tie, kurus izdomā pašpārvalde – retro vakari, 
“Mis un Misters” un citi.

Enerģijas diena Daugavas lokos!

 Laiks Notikums 
15.05. Dega šķūnis 80m2, 

malka 8m2, septiņi sie-
na ruļļi.

Dagdas nov., Ķepovas 
pag., Apaļi

18.05. 
Dega 1-st. saimniecī-
bas ēka 6m2.

Krāslavas nov., Krās-
lava, Pļavu iela

21.05. 
Dega kravas automa-
šīnas piekabe (refriže-
rators)18 m2.

Krāslavas nov., Ūdrīšu 
pag., a/c Krāslava - 
Daugavpils 4.km

26.05.  
 Noslīkušā vīrieša iz-
vilkšana no dīķa. 

Krāslavas nov., Ūdrīšu 
pag., Adamova

VUGD  Latgales 
reģiona brigāde 

ziņo par 
 notikumiem 
 Dagdas un 

 Krāslavas novados
13.05.2014. - 27.05.2014.
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Pilnvērtīgi dzīvot
Stāsts par Aivaru ir 

stāsts par nenogurdināmu 
cīnītāju. Šis viens teikums 
patiesībā pasaka visu. 
2005. gada vasarā pui-
sis guva nopietnu traumu 
meža darbos, kas viņam 
lika dzīvi turpināt ratiņkrēs-
lā un pārvērtēt dzīvē daudzas lie-
tas. Palikt četrās sienās jaunietis 
nevēlējās un, pateicoties brālībai 
“Nema”, kā arī neskaitāmiem ci-
tiem atbalstītājiem, viņš spēja 
pārkārtot savu dzīvi, priecāties 
par dzīvi un priecēt citus. Kad 
brālības “Nema” dejotāju pāris 
Aija un Aivars nāk uz skatuves iz-
stāstīt savu stāstu dejā, nav zālē 
cilvēku, kuru acīs nebūtu saska-
tāms nodevīgs miklums, bet no-
slēdzas katrs šāds priekšnesums 
ar ovācijām.

Rokdarbi gan ir ļaudīm ma-
zāk zināmā Aivara aizraušanās. 
Papīra locīšana, šķiet,  nav vīrie-
ša roku darbs, bet izrādās Aivars 
to dara kopā ar Anitu un pats sva-
rīgākais – viņam šis darbs patīk. 

Anita: “Pirms trīs gadiem 
mani uzaicināja uz brālību 
“Nema” un palūdza, lai invalīdiem 

pamācu origa-
mi. Tas ir ori-
ģināls ar to, 
ka lieli darbi 
top no mazi-
ņām papīra 
detaļām un 
ļoti daudz lai-
ka vajag veltīt 
tieši šo detaļu 
izgatavošanai. 
Mums tapa 
mazi gulbī-
ši, ko veidot 
esam iemā-
cījušies visi 
dalībnieki, tad 
lieli gulbji. Ai-
varam iepati-

kās lielie darbi. Viņš 
saloka papīra detaļas, kuras ko-
pīgi saliekam!”

Aivars: “Šajā darbā vajag 
milzīgu pacietību, jo mazāka figū-
ra top, jo grūtāk strā-
dāt, jo lielāku rūpību 
vajag katrai detaļai.”

Aivara darbi ne-
pārklājas ar putek-
ļiem, piemēram, ori-
gami lielo pandu viņš 
uzdāvinājis Dagdas 
bērnudārzam. 

Daļiņa sirds
Ezernieku pa-

gasta iedzīvotājas, 
savulaik profesionā-
las mediķes, pen-
sionāres Tamāras 
Dorofejevas glīti 
ierāmētie izšuvumi 
krustdūrienā nepra-

sa nekādu reklāmu. Daudzi par 
viņu dzirdējuši, daudzi redzējuši 
viņas rokdarbus, bet retais zina, 
ka Tamāras darbi apskatāmi ne 
tikai izstādēs, bet arī viens darbs 
atrodas virs krusta pareizticīgo 
baznīcā, kā arī pāris viņas dar-
bi rotā Dagdas bērnudārzu. Bet 
šī izstāde tikai vēlreiz apliecinā-
ja Tamāras talantu. Smalkie un 
gaumīgie darbi izraisa izbrīnu un 
pārdomas – kur  cilvēkam pietiek 
meistarības un pacietības radīt 
kaut ko tik skaistu, sirdi ieprieci-
nošu un arī izzinošu! 

Tamāra: “Rokdarbi man aiz-
ņem daudz laika, jo viss jādara 
ļoti rūpīgi. Esmu izšuvusi vismaz 
pussimtu gleznu, katrā no tām 

ieguldīta daļiņa sirds. Glez-
nas dāvinu bērniem un 
mazbērniem, kuru man ir 
daudz. Manuprāt, tieši šādi 
darbi, kas tapuši paša dāvi-
nātāja rokām, ieguldot tajos 
sirds mīlestību, ir nenovēr-
tējama dāvana, kas bērniem 
un mazbērniem paliks piemi-
ņā uz mūžu no vecmāmiņas!”

Tamāra ir arī dzejniece, 
un tam, kā viņa lasa dzeju savu 
vai svešu, ir ko pamācīties ik-
vienam. 

Juris ROGA
Autora foto

(Turpinājums sekos)

Spēja paveikt nepaveicamo
Turpinām rakstu ciklu par talantu dienas „Ko es varu, to es daru!” Dagdas novada cilvēkiem ar 
invaliditāti. Daudzveidīgu rokdarbu izstādē bija apskatāmi arī Aivara Brica origami tehnikā izpildītie 
darbi, kas tapuši kopā ar Anitu. 

Saviem lasītājiem mājas 
lapā www.ezerzeme.lv jautā-
jām, vai politiķi ir ieinteresē-
ti ieviest Latvijā iespēju 
vēlēt internetā? Par šo 
jautājumu interneta lietotā-
ji nobalsoja 57 reizes, kas 
būtībā nav pārsteigums, jo 
vasarai nākot arvien tuvāk, 
ļaudis kļuvuši kūtrāki.

“Jā!” – atbildēja 69% respon-
dentu, kuru viedoklis diemžēl īsti 

nesaskan ar realitāti 
un mūsu politiķi nez 
kāpēc pagaidām at-
rod tikai iemeslus, lai 
kavētos ar šī nozī-
mīgā soļa speršanu. 
Sak, balsis pirks, lē-
mumu ietekmēs radi, 
paziņas, un sazini 
vēl, ko izdomās. 

“Nē!” – atbildēja 
22 % respondentu, 
kuriem gribot negribot 
jāpiekrīt. Nemanām 

nekādas 
pazīmes, 
kas lieci-

nātu kaut vai pār kādu aktivitāti, 
lai vēlēšanas internetā Latvijā tik-
tu realizētas iespējami ātrāk. 

“To ieviesīs vienīgi no bērna 
autiņiem internetā augusī jauno 
politiķu paaudze!” – tā uzskata 
9% respondentu un tieši viņiem 
var izrādīties taisnība. Protams, 
ir iespējami arī citi pavērsieni, 
piemēram, pēkšņi vecie politiķi 
apjautīs, ka patiesais cēlonis ze-
majai vēlētāju aktivitātei Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās ir tas, ka 
mūsdienīgs cilvēks vairs nevēlas 
šķiest savu laiku ceļā uz vēlēša-
nu iecirkni vai, gaidot rindā, bet 
labprāt atdotu savu balsi par iz-
vēlēto partiju vai kandidātu, laiski 
atpūšoties pludmales smiltīs jū-
ras krastā, vai nobalsotu mājās, 
ērti iekārtojies dīvānā vai, ceļojot, 
atrazdamies citā valstī, nobalsotu 
ar planšeti. Galu galā tā arī ir ie-
spēja krietni mierīgākā un sev tī-
kamākā atmosfērā vēl un vēl reizi 
izvērtēt, par ko tad balsot. Lai tā 
notiktu, patiesi vajag sagaidīt jau-
no politiķu paaudzi, kura interne-
tā saredz ne tikai biedu, bet arī 
novērtē tā priekšrocības. 

Starp citu, mūsu mājaslapā 
ir jauns jautājums. Apmeklējiet, 
lasiet, balsojiet! 

Juris ROGA

Par tīmekli!

Nākamajā mācību gadā  
“Varavīksnes” vidusskola uzsāks 
jaunas programmas realizāciju. 
Tā tiks orientēta uz audzēkņu 
profesionālo sagatavotību.  Tiek 
plānots atvērt klasi, kur skolē-
ni varēs iegūt vidējo izglītību un 
papildus komerciālas zināšanas, 
kas lieti noderēs gan turpmāka-
jās mācībās koledžās un augst-
skolās, gan uzsākot patstāvīgu 
uzņēmējdarbību.

Nesen laikraksts “Ezerze-
me” rakstīja par krāslavieti Olgu 
Čiževsku, kura veiksmīgi ir ap-
vienojusi uzņēmējdarbību ar triju 
dēlu – skolnieku audzināšanu. 
Savu nelielo uzņēmumu, kas 
orientēts uz mājas ēdienu gata-
vošanu, viņai izdevās izveidot, 
pateicoties Eiropas Savienības 
projektam. Visas nepieciešamās 
zināšanas projekta sagatavoša-
nai un pamatzināšanas grāmat-
vedības jautājumos jaunā sie-
viete apguva pārkvalificēšanās 
kursos Nodarbinātības Valsts 
aģentūrā. Protams, svarīgas bija 
arī Olgas rakstura īpašības – vi-
ņas neatlaidība un mērķtiecība. 
Tas ir viens no piemēriem, kas 
apstiprina, ka “mācīties ir lietde-
rīgi” un tam ir jāizmanto visas ie-
spējas.

Minētajā klasē, kas tiks kom-
plektēta jaunajā mācību gadā 
skolā “Varavīksne”, tieši šādas 
prasmes – projektu sagatavoša-
na – tiks apmācītas skolēniem. 
Vidusskolas pamatprogrammā 
iekļautajiem macību priekšme-
tiem tiks pievienotas grāmatvedī-
bas un lietvedības mācību stun-
das. Bet fizika, ķīmija un bioloģija 
tiks aizstātas ar vienu priekšme-
tu – dabaszinības. Viss mācību 
process notiks tikai valsts valodā, 
bet krievu valoda tiks mācīta kā 
svešvaloda.  Tas nozīmē, ka par 
šīs mācību klases audzēkņiem 
var kļūt arī to pamatskolu skolēni, 

kur mācības notiek valsts valodā. 
Jāpiebilst, ka iestāšanās tests 
nav jāpilda.

Pēc „Varavīksnes” skolas 
direktores Ludmilas Senčenko-
vas vārdiem, jaunās programmas 
realizācijas mērķis ir – palīdzēt 
jauniešiem aktīvāk iesaistīties 
mūsu novada infrastruktūras 
attīstībā, piesaistot Eiropas re-
sursus. Projektu nedēļa, kas no-
risinās skolās, protams, dod sko-
lēniem izpratni par to, kā raksta 
projektus un kāpēc tie vajadzīgi.  
Bet viena lieta – piedalīties pro-
jektā kā labdarības pasākumā, 
bet otra – radīt darba vietas sev 
un saviem tuviniekiem. Jo finan-
siālā interese ir viena no svarīgā-
kajiem iemesliem, kāpēc jaunieši 
pamet dzimto novadu.

Ludmila Senčenkova at-
zīmēja, ka vidusskolas prog-
rammas, kas sniedz skolēniem 
profesionālo sagatavotību, jau ir 
pieparsītas visos Latvijas reģio-
nos, arī tuvējā Rēzeknes nova-
dā. Viņa cer, ka sertificētā prog-
ramma, ko izstrādājusi skolas 
mācību daļas vadītāja Vija Mar-
hileviča, pēc gada tiks akreditēta. 
Skolotāju sastāvs, kā apgalvo 
direktore, jau ir zināms. Tie būs 
jauni speciālisti, kuri pabeiguši 
attiecīgās augstskolas un viņiem 
ir perspektīvs redzējums uzņē-
mējdarbības attīstībā.

Jaunā programma, droši 
vien, ieinteresēs vecākus, kuri 
nesteidzas savus bērnus laist 
tālu prom no mājām, arī pašus 
jauniešus, kuri vēl nav izlēmuši 
par profesijas izvēli. Tiesa, laika 
dokumentu iesniegšanai vairs 
nav daudz. Tos sāks pieņemt pēc 
16.jūnija līdz mēneša beigām, 
tad vēl pēc 15. augusta. Bukle-
tus, kuros var izlasīt vairāk infor-
mācijas par šo programmu, var 
saņemt pie skolas sekretāres.

Valentīna SIRICA

“Varavīksnes” vidusskola piedāvā 
skolēniem jaunu programmu

Latvijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centra (LLKC) 
augkopības speciālistu veiktā 
pirmā oficiālā ražas prognozē-
šana rāda, ka šogad gaidāmas 
vidēji labas ziemāju – kviešu, 
rudzu un rapšu – ražas. 

Uz šāgada ziemāju ražu 
būtisku ietekmi atstāja ziemas 
kailsals, kura dēļ bojā gāja sē-
jumi Zemgalē, kā arī daudzviet 
Kurzemē un Vidzemē. Augšanai 
atstāti vidēji labi un labi ziemāju 
sējumi, pārējās platības pārsētas 
ar vasarājiem. Līdz ar to ražas lī-
menis sagaidāms vidēji labs, pēr-
nā gada līmenī. LLKC speciālisti 
secinājuši, ka nedz pavasara sal-
nas, nedz arī aizvadītās nedēļas 
karstums ziemājiem un arī dīgt 
sākušajiem vasarājiem kaitējumu 
nav nodarījis. 

Laura Kirsanova, LLKC 
augkopības speciāliste: „Pavasa-
ra laika apstākļi šogad graudau-
giem ir labvēlīgi, lai gan jāatzīst, 
ka situācija var būt ļoti atšķirīga 
pat viena pagasta ietvaros. Tā, 
piemēram, vietām Ziemeļkurze-
mē ilgstoši nav lijis. Pēc pašreizē-
jā vērtējuma sējumu stāvokli valstī 
kopumā tas gan nepasliktina.” 

Pēc maijā veiktā ziemāju 

stāvokļa novērtējuma ziemas 
kviešu vidējā sagaidāmā raža 
būs 3,1 tonna no hektāra. Kail-
sala dēļ ziemas kviešu platības 
salīdzinājumā ar pērno gadu ir 
būtiski samazinājušās, tā vietā 
pieaugušas vasaras kviešu un 
miežu platības. 

Ziemas rudzu raža sagaidā-
ma vidēji 3,5 tonnas no hektāra, 
kas ir vairāk nekā iepriekšējos 
gados. Rudzi šoziem pārziemoja 
salīdzinoši labi tie jau ir savārpo-
juši un dod cerības uz labu ražu. 

Ziemas rapša raža tiek prog-
nozēta 2,6 tonnas no hektāra, 
kas ir nedaudz mazāk kā pērn.  
Kā jau minējām, ziemas 
rapša ražu būtis-
ki ietekmēja zie-
mas kailsals, 
kura dēļ 
Zemgalē 
gāja bojā 

līdz 90% sējumu, tā ietekme bija 
vērojama arī Kurzemē un vietām 
Vidzemē. Līdz ar to ziemas rapša 
platības ir salīdzinoši mazākas 
nekā pērn, tās pamatā pārsētas 
ar vasaras labībā un vasaras 
rapsi. LLKC speciālisti norāda, 
ka šogad saimnieki vasaras rapsi 
sēj ļoti nelabprāt, jo no šī gada 
ir aizliegtas neonikotinoīdus sa-
turošas kodnes izmantošana 
sēklām. Tas nozīmē, ka vasaras 
rapši vairāk cietīs no kaitēkļu 
postījumiem. Šis kultūraugs šo-
gad iesēts tādēļ, lai nodrošinātu 
augu seku, taču uz lielām ražām 
saimnieki necer.

LLKC augkopības speciālisti 
secinājuši, ka lauki ar vasarā-

jiem faktiski visur jau ir 
apsēti. Pirmā vasa-

rāju ražas prognoze 
sagaidāma jūnijā.

Šī gada ražas prognozē vidēji labas, 
salnas un karstums graudaugiem nav kaitējis

Laikraksta “Ezerzeme” redakcija 
pieņem sludinājumus katru darba dienu 

no plkst. 8.00 – 17.00. 
Tālr. 65681464
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Dagdas pludmalē spiningo-
tāji pulcējās ļoti agrā rīta stundā 
– laivu nolaišana ūdenī sākās 
jau plkst. 5:00, bet sacensības – 
plkst. 5:30. Par sacensību dalīb-
nieku varēja kļūt jebkura fiziska 
vai juridiska persona, kura sav-
laicīgi pieteica savu dalību sa-
censībās. Dalībniekiem vecumā 
no 16 līdz 65 gadiem, izņemot 
invalīdus, bija jābūt makšķernie-
ka kartei, personu apliecinošam 
dokumentam un licencei mak-
šķerēšanai Dagdas ezerā. Licen-
ces bija iespējams iegādāties arī 

sacensību norises vietā. Rīkotāji 
strikti pieprasīja ievērot Mak-
šķerēšanas noteikumus Latvijas 
Republikas ūdenstilpēs un citus 
tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecī-
gajā vietā. Sacensības neatbrīvo 
makšķernieku no to pildīšanas.

Saskaņā ar sacensību no-
teikumiem vienā laivā drīkstēja 
atrasties ne vairāk par diviem 
cilvēkiem. Sacensību laikā bija 
atļauts izmantot laivas motoru un 
eholotu. Sacensību dalībnieki, 
kuri jaunāki par 16 gadiem, laivā 
drīkstēja atrasties tikai pieaugušo 

uzraudzībā. Spiningo-
jot vienlaicīgi atļauts 
pielietot vienu spiningu, 
kas aprīkots ar māks-
līgu ēsmas imitāciju, 
sagatavoto rīku skaits 
netika ierobežots. Pie-
lietot dzīvas vai beigtas 
zivtiņas, kā arī jebkuru 
dzīvo ēsmu daļas bija 
aizliegts. Arī velcēšana 
nebija atļauta. Sacen-
sību laikā laivas ne-
drīkstēja tuvoties viena 
otrai tuvāk par 50 met-
riem. Bez tiesneša at-

ļaujas sacensību laikā laivu 
pamest bija aizliegts.

Sabiedriskais vides 
inspektors Rolands Kal-
višs, kurš palīdzēja tiesāt 
sacensības, žurnālistam 
pastāstīja, ka visi sacen-
sību dalībnieki ievēroja 
visas prasības un nebi-
ja neviena pārkāpuma, 
kura dēļ komanda būtu 
jādiskvalificē: “Viss nori-
ta korekti, makšķernieki 
rīkojās apzinīgi un bija atsaucīgi 
– uzrādīja lomus, stāstīja, kā un 
kas bijis. Lomu svēršana notika 
krastā visu klātbūtnē, arī šeit ne-
kādi jautājumi neradās. Lielākais 
pārsteigums, ne tikai man, bija 
tas, ka makšķernieki var pazau-
dēt lielāko zivi airējot. Zivs bija 
nostiprināta ārpus laivas, un, lai-
vu sparīgi airējot, norāvās.”

Šajās sacensībās zivīm vei-
cās kā nekad, jo daudzas noķer-
tās līdaciņas nenokļuva zupas 
katlā, bet atgriezās savā ierastajā 
vidē. Spiningotāji bija spiesti at-
laist līdakas, kas ir mazākas par 
50 cm, un asarus, kas mazāki par 
18 cm – tie netika vērtēti. Par kat-
ru 1 gramu līdakas svara tika pie-
šķirts 1 punkts, par katru 1 gramu 
asara svara tika piešķirti 2 punkti. 

Balvas uzvarētājiem pa-
sniedza Dagdas novada domes 
priekšsēdētājas vietnieks Raitis 
Azins, pirmo apbalvoja visjau-
nāko sacensību dalībnieku, viņu 
sauc Kristaps Utkins. 

Nākamās sumināja trīs god-
algotās ekipāžas, sākot no zemā-
kās vietas: 3. vietā ar 2900 punk-
tiem ierindojās “Pašpārliecinātie” 
– Rolands Dolgallo un Vasīlijs 
Smoļakovs, kuru izvilkto līdaku 

loms svēra 2674 
gramus, asaru 
– 113 gramus; 
2. vietā ar 3489 
punktiem palika 
komanda “Lija L” 
– Jānis Slapiņš 
un Anatolijs Čap-
kevičs, kuru no-
ķerto līdaku loms 
svēra 1853 gra-
mus, asaru – 818 
gramus; 1. vietu 
ar 4378 sīvā cīņā 
izcīnīja komanda 
“Spurainie zuši” 
– Jānis Stepiņš 
un Armands Pud-
niks, kuru izvilkto 
līdaku loms svēra 4378 gramus.

Par sacensību uzvarētāju 
kļuva dalībnieks, kurš noķēris 
pēc punktu skaita vērtīgāko zivi 
un tas ir Vasīlijs Smoļakovs, kurš 
izvilka 1805 gramus smagu lī-
daku. Kuriozi gadās turpat visās 
makšķernieku sacensībās. Lai 
mazinātu rūgtumu, parasti pie-
šķir mierinājuma balvu un šoreiz 
to ieguva komanda “Draudzīgie 
laši”. Spiningošanas sacensību 
dalībnieku vārdā, balva un pa-
teicība visu dalībnieku vārdā par 

aktīvu piedalīšanos, kā arī par 
sacensību popularizēšanu un 
atbalstīšanu piešķirta sacensību 
dalībniecei Sandrai Viškurei – 
jauns spinings nākotnes lomiem. 
Visi spiningotāji varēja nobaudīt 
ezera krastā uz atklātas uguns 
vārītu zivju zupu.

Pēc sacensību slēgšanas, 
vairāki dalībnieki jau sāka intere-
sēties, kad tiks rīkotas nākamās? 

Juris ROGA
Autora foto

Vislielākā zivs aizmuka… 
Dagdas novada pašvaldības organizētās spiningošanas sacensības “Dagdas trofeja 
2014” tika rīkotas ar mērķi popularizēt spiningošanu kā aktīvu sporta veidu, kā arī no-
teikt labāko spiningotāju un dot makšķerniekiem pieredzes apmaiņas iespējas. 

Šīs apmācības 
notika 27. maijā Ada-
movas ciemā, Ūdrīšu 
pag. Bet dienu ie-
priekš šeit notika tra-
ģēdija. Dīķī, kur noti-
ka mācības, noslīka 
jauns vīrietis. Jaunie-
ša ķermenis bija virs 
ūdens, bet mediķi, 
ierodoties notikuma 
vietā, diemžēl, vīrieti 
vairs nevarēja glābt. 

Peldēšanās se-
zona nelielās ūdenstilpnēs, kā 
redzam, sākās agri. Un nebija 
ilgi jāgaida bēdīgā statistika. 
Daugavpils novadā, pēc Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) plānoša-
nas un koordinācijas nodaļas 
vecākā inspektora Andreja 
Smirnova vārdiem, periodā 
no 22. maija līdz 27. maijam 
ir noslīkuši 17-gadīgs jaunietis 
un 9-gadīgs puika. Vēl viena 
jaunieša dzīvību izglāba laikā 
ieradušies glābēji, kad viņu, 
peldoties daugavā, aiznesa 
straume. Nelaime bija ļoti tuvu.

Gaidāmā vasara, pēc si-
noptiķu solījumiem, būs kar-
sta, tāpēc Andrejs Smirnovs 
brīdina mūsu novada iedzīvo-
tājus: neizaiciniet likteni! Pel-
dēties ieteicams vietās, kur ir 
labi zināms ūdenstilpnes rel-
jefs, vēlams speciāli ierīkotās 

pludmalēs. Ieteicams izvairīties 
no peldēm vienatnē, bet jūtoties 
slikti, vispār no šīs domas atteik-
ties. Protams, pirms peldēšanās 
nelietot alkoholu, jo tā ietekmē 
cilvēks nespēj novērtēt savus 
patiesos spēkus. Nodarbojoties 
ar ūdenssportu, nav jāizvairās 
no glābšanas vestes. Un kārtē-
jais atgādinājums pieaugušajiem 
– rūpīgi uzmanīt bērnus ūdenī, 
sekot viņu uzvedībai.

Latgales teritorijā ir 9 VUGD 
nodaļas un 10 posteņi, kā arī 
ūdensslīdēju nodaļa Rēzeknē.  
Visas struktūras ir nodrošinātas 
ar nepieciešamo aprīkojumu, lai 
veiktu glābšanas un meklēšanas 
darbus. VUGD darbinieki vienmēr 
ir gatavi doties palīgā, bet reizēm 
cilvēki noslīkst dažu minūšu laikā 
un izvairīties no skumjā fināla ne-
izdodas. Tāpēc vislabāk ir ievērot 
visus drošības noteikumus uz 
ūdens gan vasarā, gan ziemā, lai 

mājās neienāk nelaime. 
Valentīna SIRICA

Autores foto

Lai mājās neienāktu nelaime

Andrejs Smirnovs (no kreisās) un glābšanas darbu vadītājs, vada 
komandieris Ilmārs Indrāns.

Ilmārs Isaks sev ierastajā 
glābēja formā.

Uz šāda veida pasākumiem žurnālistus bieži neaicina. Man bija iespēja, redzēt, 
kā notiek Krāslavas ugunsdzēsēju glābēju nodaļas apmācības uz ūdens. Atbil-
stoši izstrādātajam plānam, šādas apmācības notiek reizi divos mēnešos.
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Sports

Sacensību rīkotāji daudzcī-
ņas turnīram gatavojās nopietni, 
bija četri tiesneši un nebija šaubu, 
ka tika gaidīts krietni lielāks da-
lībnieku un interesentu pulks. Bet 

laikam jau saulainais 
un karstais laiks ievie-

sa savas korekcijas, taču sacen-
sību mērķis – popularizēt sportu 
kā veselīga dzīvesveida sastāv-
daļu –neizjuka, jo pie svariņie-
šiem ieradās bērziņiešu komanda 
no kaimiņpagasta. 

Sacensības notika Svari-
ņu pagasta sporta 
zālē (izņemot riepu 
kērlingu, kas nori-
sa zālājā pie sporta 
nama). Tā kā nova-
da sporta pasākumu 
organizators Jev-
gēnijs Višņevskis 
piedalījās citā pa-
sākumā – novada 
spiningotāju sacen-
sībās, tad pasāku-

mu Svariņos rīkoja un vadīja pa-
gasta sporta zāles pārzinis Igors 
Filipovs. Viņš uzrunāja sportistus, 
novēlēja cīņas sparu un panāku-
mus sacensībās.

Turnīra uzvarētāji: 1. vieta – 
J. Igaunis; 2. vieta – A. Žilinskis; 
3. vieta – L. Meija. Komandu vēr-
tējumā: 1. vieta “Bērziņi”.

Juris ROGA, autora foto

Svariņos atkal sporto
24. maijā Svariņu sporta zālē notika Dagdas novada un 
Svariņu pagasta atklātais daudzcīņas turnīrs šādos sporta 
veidos: šautriņu mešana, basketbola metieni, fl orbola ele
menti un riepu kērlings. Visi šie veidi ir populāri Svariņos, 
sevišķi tas sakāms par fl orbolu – Dagdas novada sa
censībās fl orbolā, kas pavasarī notika šajā pagastā, startēja 
piecas komandas. 

21.maijā Varavīksnes vidus-
skolas stadionā notika šī mācību 
gada pēdējās sacensības skolē-
niem. Sacensībās katram skolē-
nam vajadzēja piedalīties četrās 
vieglatlētikas disciplīnas (60m, 
tāllēkšanā, bumbiņas mešanā, 
vidējas distances skrējienā) un 
labākie sportisti tika apbalvoti ar 
diplomiem un medaļām.

Visjaunākajā grupā (2002. 
g.dz. un jaunākie) meitenēm un 
zēniem par godalgotām vietām 
cīnījās 66 skolēni no Krāslavas 
pamatskolas, Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas, Indras vi-
dusskolas, Izvaltas pamatskolas, 
Andzeļu pamatskolas, Aulejas 
pamatskolas un Sauleskalna sā-
kumskolas. 

Meitenēm zelta medaļu 
kopvērtējuma izcīnīja Anastasija 
Burceva no Andzeļu pamatsko-
las, otro vietu ieguva Krāslavas 

pamatskolas skolniece Daniela 
Timma un trešo Daniela Vaivare 
no Izvaltas pamatskolas.

Zēniem šajā vecuma grupā 
uzvaru svinēja Artūrs Gončaro-
noks no Krāslavas pamatskolas. 
Vienādu punktu summu ieguva 
divi skolēni: Dainis Juzefovičs 
(Varavīksnes vsk.) un Jānis Sta-
nislavskis no Andzeļu pamat-
skolas, abi skolēni tika apbalvoti 
ar sudraba medaļām un trešās 
vietas ieguvējs Uģis Koņuševskis 
(Izvaltas psk. ) saņēma bronzas 
medaļu.

Vidējā vecuma grupā (2000.-
2001.g.dz.) par uzvaru cīnījās 40 
skolēni, kā arī šajā grupā bija 
komandas kopvērtējums. Meite-
nēm labākos rezultātus uzrādīja 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las skolniece Alīna Ņikitina, otro 
vietu ieguva Anna Burceva no 
Andzeļu pamatskolas un bronza 

– Agijai Bebrišai no Krāslavas pa-
matskolas. Komandu cīņā pirmo 
vietu un kausu izcīnīja Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola, otrajā 
vietā - Andzeļu pamatskolas mei-
teņu komanda, savukārt trešajā 
vietā Krāslavas pamatskola. 

Zēniem zelta medaļu izcīnī-
ja Anatolijs Šavecs no Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas, otro 
vietu ieguva Raivis Seļanins un 
trešo vietu - Artūrs Šarkovičs , abi 
skolēni no Krāslavas pamatsko-
las. Komandu cīņā zēniem uzva-
ru svinēja Krāslavas pamatsko-
las komanda. Savukārt otro vietu 
ieguva Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas zēni un trešajā vietā 
ierindojās Andzeļu  pamatskolas 
skolēni. 

Šogad pirmo reizi skolēni sa-
centās stafetes skrējienā, kuras 
sastāvā bija divas meitenes un 
divi zēni. Vidējā vecuma grupā 
uzvarēja Krāslavas pamatskolas 
komanda, otro un trešo vietu ie-

guva komandas no Varavīksnes 
vidusskolas. Visjaunākajā grupā  
labāko laiku uzradīja skolēni no 
Krāslavas pamatskolas, otrajā 
vietā Varavīksnes vidusskolas 
komanda un trešā vietā – Sau-
leskalna sākumskolas komandai.

Mācību gads tuvojas noslē-
gumam un gribas pateikt paldies 
visiem skolēniem, kuri piedalījās 
sacensībās visa gada garuma un 
sporta skolotājiem,  

kuri pienācīgi sagatavoja 
skolēnus sacensībām. 

Ilona VANAGA, 
Krāslavas Sporta skolas 

metodiķe.   

Sacensības četrcīņā

No šīs svētdienas, 1.jūnija, 
Latvijas Radio paplašina aprai-
des tīklu Latgalē un maina raidī-
tāju frekvences kanāliem Latvijas 
Radio 1, Latvijas Radio 4 – Doma 
laukums un Latvijas Radio 5 – 
Pieci.lv. Frekvenču maiņa ir sais-
tīta ar tehniskiem uzlabojumiem, 
lai palielinātu Latvijas Radio 
pieejamību klausītājiem Latvijas 
austrumu pierobežā un paplaši-
nātu raidītāja signāla uztveramī-
bas zonu Rēzeknes, Daugavpils 
un Dagdas pilsētās un to tuvākā 
un tālākā apkaimē.

Izmaiņas no 1.jūnija attieksies 
uz trim Latvijas Radio kanāliem:
•	 Latvijas Radio 1 Rēzeknē un 

tās apkārtnē raidīs FM 107,5 
MHz frekvencē; 

•	 Krievu valodā raidošais Latvi-
jas Radio 4 – Doma laukums 
turpmāk būs klausāms Dau-
gavpilī – FM 88,7 MHz, Dagdā 
– FM 99,1 MHz un Rēzeknē – 
FM 104,2 MHz;

•	 Savukārt jauniešu veidotais 
Latvijas Radio 5 – Pieci.lv Dau-
gavpilī un tās apkaimē mainīs 
raidīšanas frekvenci uz FM 

104,0 MHz.
Jāatzīmē, ka Latvijas Radio 

apraide pārējā Valsts teritorijā ne-
mainās un klausītāji Latvijas Ra-
dio veidotās programmas arī turp-
māk varēs klausīties jau ierastajos 
FM viļņos.

Aicinām sekot līdzi aktuālai 
informācijai Latvijas Radio mā-
jaslapā latvijasradio.lv. Latvijas 
Radio jaunumiem iespējams se-
kot līdzi arī sociālo tīklu kontos 
twitter.com/LatvijasRadio, face-
book.com/Lat-
vijasRadio un 
draug iem. lv /
latvijasradio. 

Latvijas radio no 1. jūnija 
maina frekvences Latgalē

Arī šogad, Valsts valodas 
centrs turpina uzsākto tradīci-
ju, un š.g.26. maijā uzsāk akci-
ju „Latviešu valodai draudzīga 
vide”. Akcijas mērķis ir noteikt, 
kuri apkalpojošās sfēras uzņē-
mumi atbilst apzīmējumam „Lat-
viešu valodai draudzīga vide”, 
kuros vispilnīgāk tiek ievērotas 
Valsts valodas likuma un citu 
normatīvo aktu prasības valsts 
valodas lietojuma jomā. Akcija 
norisināsies līdz š.g. 1. oktobrim. 

Akcijas gaitā paredzēts iz-
vērtēt un noteikt akcijas laureātus 

no visiem Latvijas reģioniem – 
Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vid- 
zemes un Zemgales. 

Tiek aicināts ikviens intere-
sents ieteikt akcijas potenciālos 
kandidātus, zvanot pa tālruni 
67334633, nosūtot informāciju 
uz e-pastu: valodas.akcija@vvc.
gov.lv vai pa pastu uz adresi: 
K. Valdemāra ielā 37, Rīgā, LV-
1010. 

Valsts valodas centrs aicina 
piedalīties akcijā 

„Latviešu valodai draudzīga vide”

Valsts policijas Latgales 
reģiona pārvaldes Daugavpils 
iecirknis meklē bezvēsts pazu-
dušo Stepanu Rakicku, dzim. 
1939.g., kurš š.g. laika posmā no 
24. uz 25.maiju, izgāja no savām 
mājām Indras ielā 3, Daugavpilī. 
Līdz šim brīdim viņa atrašanās 
vieta nav zināma. 

Bija ģērbies: gaišs krekls ar 
īsām piedurknēm, bikses tumši 
pelēkā krāsā, pelēcīgas krāsas 
veste ar vairākām kabatām. Vī-
rietim ir īsi cirpti sirmi mati. 

Policija lūdz visas personas, 
kurām zināma Stepana Rakicka 
atrašanās vieta vai, kuru rīcībā 
ir jebkāda informācija, kas varē-
tu sekmēt meklējamās personas 

atrašanu, nekavējoties zvanīt pa 
tālr.: 110, 65403302, vai perso-
nīgi griezties tuvākajā policijas 
iestādē. 

Iepriekš pateicamies par at-
saucību un palīdzību! 

Policija meklē!
Ministru kabineta lēmumu 

pieņemšanas process tiks mo-
dernizēts, nodrošinot sabiedrībai 
pieejamāku līdzdalību, savukārt 
valsts pārvaldei - ērtāku un āt-
rāku tiesību aktu projektu izstrā-
des procesu. To paredz Valsts 
kancelejas iecere par vienotā 
tiesību aktu projektu izstrādes un 
saskaņošanas portāla izveidi, ko 
konceptuāli atbalstīja arī valdība.   

Elita Dreimane, Valsts kan-
celejas direktore skaidro, ka „vie-
nota portāla izveide paredz virkni 
būtisku ieguvumu iedzīvotājiem 
un valsts pārvaldei. Portāls sa-
biedrībai nodrošinās plašākas 
līdzdalības iespējas tiesību aktu 
projektu izstrādē, saskaņošanā 

un pieņemšanā, turklāt viss pro-
jektu virzības process būs izse-
kojams. Ievērojami tiks mazināts 
administratīvais slogs un laika re-
sursi tiesību aktu izstrādātājiem 
valsts pārvaldē – būs elektronis-
kas dokumentu sagataves, ko 
tehniski nevajadzēs gatavot katru 
reizi no jauna kā iepriekš. Tas ir 
stratēģisks un svarīgs solis efek-
tīvas un modernas valsts pārval-
des attīstībā, un veicinās daudzu 
procesu elektronizāciju”.

E.Dreimane arī uzsver, ka 
līdz ar portāla izveidi vairs nebūs 
jāapstrādā valsts sekretāru sa-
nāksmēs un Ministru kabinetā ie-
sniegto tiesību aktu projekti. Tas 
ļaus saīsināt tiesību aktu projektu 

izsludināšanas laiku vismaz par 
nedēļu. 

Visas darbības ar tiesību 
aktu projektu izstrādi, sabiedrības 
līdzdalību, formālo saskaņoša-
nu, iesniegšanu notiks vienuviet. 
Proti, sabiedrības līdzdalība tiks 
organizēta elektroniski – portālā, 
kur ministrijas publicēs diskusiju 
dokumentus, nosakot konkrētu 
termiņu priekšlikumu iesniegša-
nai. Tādējādi portālā vienuviet 
tiks saņemti sabiedrības viedokļi. 
Arī atzinumus ministrijas un citas 
institūcijas, un organizācijas pa-
šas sniegs portālā.

Rezultātā tiks ieviesta vie-
nota, pārskatāma saskaņošanas 
procedūra visiem tiesību aktu 

Paplašinās līdzdalības iespējas un modernizēs 
valdības lēmumu pieņemšanas procesu
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Pēc Rīgas Garīgā semināra 
absolvēšanas viņš 2004. gada 
12. septembrī tika ordinēts par 
priesteri. Pirmā darba vieta bija 
Aglonas bazilikā par vikāru un 
Aglonas katoļu ģimnāzijā par 
kapelānu. Pēc tam, kalpojot par 
prāvestu Andrupenes un Pušas 
draudzē, Mihails Sivickis vienlai-
kus turpināja mācības Venēcijas 
studiju centra “Marcianum” Baz-
nīcas kanonisko tiesību fakultā-
tē, vēlāk – Laterāna pontifikālās 
universitātes doktorantūrā Romā. 
2012. gada 26. martā M. Sivickis 
aizstāvēja promocijas darbu Baz-
nīcas kanoniskajās tiesībās par 
tēmu “Priestera Franča Trasuna 
ekskomunikācija un reabilitāci-

ja”, par ko saņēma visaugstāko 
novērtējumu un ieguva doktora 
grādu šajā disciplīnā. Vairākus 
pēdējos gadus viņš ir arī Starp-
diecēžu tiesas tiesnesis laulības 
jautājumos.

Dekāna amats Baznīcas 
hierarhijā ir augsts, atbildīgs un 
godājams. Dekāns ir garīdznieks, 
kam pakļauti vairāku draudžu 
prāvesti. 1938. gadā Daugavpils 
dekānam pakļautais iecirknis bija 
Daugavpils Jaunavas Marijas, 
Daugavpils Sv. Pētera ķēdēs, 
Ambeļu, Jezupovas, Kalupes, 
Līksnas, Nīcgales, Višķu drau-
dzes. Vēlākajos gados klāt nāku-
šas vēl dažas draudzes.

Mihails Sivickis nozīmēts 

arī par Dau-
gavpils Sv. 
Pētera ķēdēs 
un Andrupe-
nes draudzes 
prāvestu. Viņš 
dekāna un 
prāvesta ama-
tā nomainīs 
daudzus ga-
dus kalpojušo, 
pašlaik smagi 
slimo Aleksandru Madelānu.

Mihaila Sivicka dekāna kal-
pošanā iecelšanas dievkalpo-
jums notiks Vasarsvētkos, 8. jū-
nijā, plkst. 12.00 Daugavpils Sv. 
Pētera ķēdēs baznīcā.

Vēlēsim mūsu novadniekam 
vajadzīgās Dieva žēlastības un 
Dievmātes aizbildniecību jaunajā 
atbildīgajā kalpojumā un par to 
arī lūgsimies.

Genovefa KALVIŠA

Mūsu novadnieks – 
jaunais Daugavpils dekāns

Ticības lietas

Skolotāju, kuri piedalās 
projekta „Celebration of Culture 
through Music”  realizēšanā, 
trešā tikšanās notika no 14. līdz 
18. maijam Bergenē, Norvēģi-
jā. Valstī gatavojās Konstitūcijas 
pieņēmšanas 200 gadu jubilejas 
svinībām. Tāpēc vizīte izdevās 
īpāši krāšņa un neparasta.

Skola, kas uzņēma vie-
sus, atrodas Krjunstadas ra-
jonā, diezgan tālu no centra. Tā 
ir neliela, tajā mācās nedaudz 
vairāk kā 200 skolēni no 1. līdz 
7. klasei. Pirmajā vizītes dienā 
apmainījāmies ar projekta re-
zultātiem no 7. aprīļa līdz 13. 
maijam – skolēnu prezentācijas 
par savas valsts himnu (Velsa, 
Vācija, Čehija, Polija, Norvēģi-
ja, Somija, Latvija), kā arī video 
prezentācijas, kurās dalībvals-
tu skolu audzēkņi izpilda savas   
dzimtenes himnu. Prezentācijas un 
videoklipi atšķīrās viens no otra. 
Kāds stāstīja par himnas rašanās 
vēsturi, bet citi vairāk akcentēja 
svētkus un pasākumus, kuros 
izpilda muzikālo valsts simbolu. 
Projekta dalībnieki veda līdzi arī 
materiālus (aprakstus un tekstus, 

ko veidojuši jaunāko klašu skolēni), 
kas nepieciešami kalendāra 
izdošanai projekta ietvaros. Tajā 
būs atspoguļoti visu dalībvals-
tu svētki, ilustrēti ar zīmējumiem 
un bērnu sacerējumiem. Latvija 
šajā kalendāra tiks pārstāvēta ar 
Latvijas Republikas neatkarības 
proklamēšanas gadadienu (18. 
novembri) un ar vispazīstamā-
kajiem latviešu svētkiem – Jāņu 
dienu. Kalendārs 2016. gadam 
būs izdots jau 2015. gada martā. 
Projekta noslēgumā 7 Eiropas 

valstu bērni šos kalendārus pārdos 
savās pilsētās, lai iegūtu līdzekļus 
labdarībai (rehabilitācijas cen-
triem, pansionātiem, bērniem no 
maznodrošinātām ģimenēm). Pro-
jekta dalībnieki ar patiesu interesi 
iepazina katras valsts materiālus. 
Patiesībā, projekta ietvaros, dalīb-
valstu kultūras iepazīst ne vien 
skolēni, bet arī skolotāji. 

Pēc tam Norvēģijas kolēģi 
organizēja ekskursiju pa skolu. Tā 
bija izrotāta 17. maija svētkiem. 
Skolas kabinetos un gaiteņos 
izkārti skolēnu labākie darbi, rok-
darbi un zīmējumi. Pārsteidza 
dabaszinību kabinets, kurā katra 
darba vieta aprīkota ne tikai ar 
datoru, bet arī ar mikroskopu. Ka-
trā klase ir multimediju projektors 
un ērts skolotāja dators ar mobilo 
klaviatūru. 

To, ka Norvēģija ir bagāta 
valsts, mēs visi, protams, zinām. 
Iepazīstoties ar skolu, mēs 
pārliecinājāmies arī par to, ka tā 
arī ir valsts, kurā prot ekonomēt. 
Naudu vējā nekad nemet. Laikam 
tas arī ir norvēģu veiksmes 
noslēpums.

Pirmās dienas otrā daļa 
tika veltīta ekskursijām. Gida 
pavadībā dalībnieku grupa 
pastaigājās pa pilsētas cen-
trālajām ielām, apskatījām 
visā pasaulē slaveno zivju 
tirgu, Brjugena piekrasti, 
kas sastāv no Hanzas tir-
goņu koka namiņiem. Tad 
visa grupa devās uz kalna 
Floen virsotni, lai patīk-
sminātos par vecpilsētu no 
putna lidojuma augstuma. 
Beidzās pirmā tikšanās di-
ena ar Krjunstadas skolotā-
jiem. Tās laikā dalībnieki no-
baudīja norvēģu nacionālos 
ēdienus, mācījās dejot na-
cionālās dejas, visi kopā dz-
iedājām norvēģu dziesmas.

Otra diena sākās ar angļu 
valodas mācību stundu apme-
klējumu dažādās klasēs. Te viss 
notika kā jau visās pasaules 
skolās, ar izņēmumu, ka klasē 
ir divi, reizēm pat trīs pedagogi. 
Klases ir pietiekami lielas, bet 
neviens nepaliek bez uzmanības. 
Katra apmeklējuma neatņema-
ma sastāvdaļa ir bērnu jautājumi 
viesiem. Skolēnus interesēja sko-
las dzīve projekta dalībvalstīs, 
klimata un ģeogrāfiska rakstura 
ziņas, nacionālās virtuves īpat-
nības, iespaidi par Norvēģiju. 

Parasti bērni, tikai lielais skaits 
gaišmataino bērnu liecina par to, 
ka tā ir skandināvu skola.

Pēc stundām saimnieki 
aicināja dalībniekus uz skolas 
aktu zāli, kurā notika asam-
bleja. Tās laikā skolēni stāstī-
ja par savām valstīm, dziedāja 
patriotiskas dziesmas un himnu. 
Viesi pasniedza skolai nelielas 
dāvanas. Šajā skolā palika arī 
fotoalbums, kurā apkopotas 
skaistākās Latvijas ainavas. 
Pēc asamblejas skolēniem bija 
iespēja piedalīties sportiskās 
aktivitātēs, kuras vadīja vecāko 
klašu skolēni.

Dienas nobeigumā tika orga-
nizēta diskusija par valstu izglītī-
bas sistēmām, kā arī sīki tika ap-
spriests nākamā projekta posma 
darba plāns.  Vakarā sākās Nor-
vēģijas konstitūcijas pieņemšanas 
200 gadu jubilejas svinības. 16. 
maijā karaļa Kristiana Frederika 
vārdā nosauktajā laukumā tika 
atklāts piemineklis par godu valsts 
pamatlikumam. Šajā ceremonijā 
piedalījās arī Norvēģijas premjer-
ministre Erna Sulberga. 

Interesanti bija vērot, kā 
premjerministres uzrunas laikā, 
5 metru attālumā no viņas, par 

mācību nedēļas noslēgumu un 
svētkiem priecājās Bergenes bēr-
ni. Neviens viņiem neaizrādīja.

Piemineklis tika atklāts, 
premjere iepazinās ar visiem 
projekta dalībniekiem, paguva 
pārmīt dažus vārdus. Ar šo vēs-
turisko notikumu noslēdzās otrā 
vizītes diena.

Trešā vizītes diena – 17. 
maijs – Norvēģijas Konstitūcijas 
diena. No paša rīta 6 projektā 
iesaistīto valstu skolotāji, tēr-
pušies nacionālajos kostīmos, 
gaidīja parādes sākšanos viesnī-
cas vestibilā. Ar lielu interesi 

pētīja viens otra tērpus un aktīvi 
fotografējās. Parādei sākoties, 
visa raibā skolotāju kompānija 
pievienojās Krjunstadas sko-
las kolonnai un devās svinīgajā 
un priecīgajā gajienā. Pēc tik 
koša svētku dienas rīta projek-
ta dalībnieki devās uz skolu, kur 
norisinājās jautrs bērnu pasā-
kums ar koncertu, sacensībām, 
konkursiem un saldējumu. 

Arī otra dienas daļa pilna 
svinīguma pilna. Akadēmiskā 
kora koncerts Berģenes vidus-
laiku pilī, tam sekoja lāpu gājiens 
un, beidzot, iespaidīga uguņoša-
na pilsētas centrālajā laukumā. 

Piedalīšanās vienos no 
Norvēģijas lielākajiem svētkiem 
ļāva labāk izprast norvēģu īpat-
nības, viņu kultūru. Īpaši izcēlās 
cilvēku pārpilnība nacionālajos 
tērpos. Turklāt šie tērpi bija no 
vecmāmiņu pūra lādēm, saudzī-
gi saglabāti. Var satikt cilvēkus 
pilnīgi jaunos nacionālajos kostī-
mos. Ir veikals, kurā var nopirkt 
kostīmus, meistaru roku darbs, 
tiem atbilstošus aksesuārus un 
apavus. Pilna norvēģu tautas tēr-
pa cena atbilst automašīnas ce-
nai... Arī bērni ir apģērbti nacionā-
lajos tērpos. Rodas sajūta, ka tieši 
bērni ir svētku galvenie dalībnieki.  
Šājā dienā viņus lutina vairāk kā 
parasti. Viņiem tiek atvērti daudzi 
atrakciju parki, spēļu laukumi, arī 

saldējuma pārdevēji šajā dienā 
strādā bērnu priekam.

Var pamanīt, ka arī daudzie 
emigranti šajos svētkos velk nor-
vēģu nacionālo tērpu. Tas sākot-
nēji šķiet nedaudz dīvaini, bet 
redzot pašu norvēģu attieksmi 
pret to, ir skaidrs, ka tas ir normā-
li. Integrācija... 

Nākamā tikšanās notiks 
2014.gada decembrī Somijā, bet 
2015.gadā visi projekta dalībnieki 
ieradīsies Krāslavā. 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Programmas „ Comenius” projekts: 
pirmā gada noslēgums Norvēģijā

Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis 
nominēja par Daugavpils dekānu Indrā dzimušo un 
pēdējos gados Andrupenes Vs. Jaunavas Marijas, 
Skapulāra Karalienes draudzē par prāvestu kalpo-
jošo Mihailu Sivicki, Dr. Jur. Can.

Projekta dalībnieces Salla no 
Somijas un Silja no Norvēģijas 
svētku parādē. 

 Floen kalna virsotnē

Katoļu Baznīcā
Jūnijs – Vs. Jēzus Sirds godināša-
nas mēnesis.
1. jūnijs – Sv. Justīns, moceklis.
3. jūnijs – Sv. Kārlis Lvanga un viņa 
biedri, mocekļi.
5. jūnijs – Sv. Bonifācijs, bīskaps 
un moceklis.
8. jūnijs – Svētā Gara nosūtīšana. 
Vasarsvētki (lieli svētki).
11. jūnijs – Sv. Barnaba, apustulis.
12. jūnijs – Jēzus Kristus, Augstais 
un Mūžīgais Priesteris.
13. jūnijs – Sv. Anatolijs no Padu-
jas, priesteris un Baznīcas doktors.
15. jūnijs – Vissvētā Trīsvienība 
(lieli svētki).
19. jūnijs – Kristus Vissvētā Mie-
sa un Asinis (lieli, obligāti svinami 
svētki).
21. jūnijs – Sv. Aloizs Gonzaga, 
mūks.
24. jūnijs – Sv. Jāņa Kristītāja pie-
dzimšana (lieli svētki).
27. jūnijs – Vissvētā Jēzus Sirds 
(lieli svētki).
28. jūnijs – Vs. Jaunavas Marijas 
Bezvainīgā Sirds.
29. jūnijs – Svētie apustuļi Pēte-
ris un Pāvils (lieli, obligāti svinami 
svētki).

Pareizticīgo Baznīca
1. jūnijs – Svēto tēvu I Vispārējais 
koncils.

3. jūnijs – Vladimiras Dievmātes 
ikonas piemiņa.
7. jūnijs – Vasarsvētku mirušo pie-
miņa. Jāņa Priekšteča galvas trešā 
atgūšana.
8. jūnijs – Svētās Trīsvienības die-
na. Piecdesmitnīca (ļoti lieli svētki).
9. jūnijs – Svētā Gara diena (ļoti lieli 
svētki).
15. jūnijs – Visu svēto diena.
16. jūnijs – Pētera gavēņa sākums.
22. jūnijs – Visu krievu svēto diena.

Vecticībnieku Baznīcā
No 2. līdz 7. jūnijam – Vasarsvētku 
mirušo piemiņas nedēļa.
8. jūnijs – Piecdesmitnīca. Sv. Trīs-
vienības diena (ļoti lieli svētki).
9. jūnijs – Svētā Gara diena (lieli 
svētki)
No 9. līdz 15. jūnijam – Vasarsvēt-
ku nedēļa.
No 16. jūnija – Svēto apustuļu (Pē-
tera) gavēnis.

Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā
8. jūnijs – Vasarsvētki – Svētā Gara 
svētki.
9. jūnijs – Otrie Vasarsvētki.
11. jūnijs – Sv. Barnaba – apustulis.
24. jūnijs – Jāņa Kristītāja diena.
29. jūnijs – Sv. Pēteris un Sv. Pāvils 
– apustuļi.

Liturģiskais kalendārs jūnijā

Žurnāli jūnijā

100. NUMURS
INTERVIJA
Cilvēks varētu dzīvot pat 3000 
gadu
Zīlēšana
Pavērt durvis uz nākotni
Kad un kur zīlēšana ar kārtīm sā-
kusi attīstīties. Vai kārtīm vispār 
var ticēt? 
NO PAAUDZES UZ PAAUDZI
Dzejnieka lāsts
2014. gads nevar būt nekāds 
labais. Kāpēc tā? Jo tieši pirms 
200 gadiem ir dzimis izcilais krie-
vu dzejnieks Mihails Ļermontovs. 
Acīgi ļaudis jau sen ir ievērojuši, 
ka viņa dzimšanas un nāves apa-
ļās gadskārtās notiek dažādas 
liela mēroga nelaimes, un nav 
pamata domāt, ka šis gads būs 
izņēmums.
 NEPARASTIE LIKTEŅI
Spiritisma pirmsākumi: māsas 
Foksas un pagraba spoks
MANTOJUMS
•	 Latviešu derības šķirsts
•	 Savā dainu skapī Krišjānis 

Barons saglāba no izzušanas 
mūsu mītisko pasauli.

PIRTS DIENA
Ūdens strukturizēšana pirtij
Vārdam ir liels spēks, jo īpaši, ja 
ar tā palīdzību mudina piešķirt 
konkrētas īpašības pirtī izman-
tojamajam ūdenim. Ko malkot 
pirms pirtī iešanas, lai skaistums 
neatkāptos ne soli? Un kā struk-
turēt ūdeni, lai tas noderētu kar-
jeras un garīgā mugurkaula stip-
rināšanai? 
CEĻOJUMS
Kas notiek Harca kalnos 
 Valpurģu naktī?

Pagājušajā avīzes „Ezerzeme” numu-
rā (27.05.2014.) rubrikā Atvadu vārdi 
pēdējais teikums ir jālasa šādi – izsa-
kām līdzjūtību dēlam Andrim ar ģime-
ni, trīsdesmit astoņiem audzēkņiem.
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Par šo un to, par visu ko

Mēdz gadīties, ka negribēti 
iekalst kāds telpaugs. Tā notiek 
ar interjerā iegūtiem jauniem 
augiem, kuriem optimālais lais-
tīšanas režīms pilnībā vēl nav 
izstrādāts. Telpaugiem, kuri jau 
daudzus gadus aug telpā, ir iz-
strādājies noteikts laistīšanas 
grafiks (piemēram, augi tiek lais-
tīti nedēļas konkrētajā dienā), pie 
kura augi ir pieraduši.

Telpaugu iekaltēt ir diezgan 
bīstami, jo katram augam ir atšķi-
rīgas izturības spējas. Viens spēj 
“atdzerties” pāris stundu laikā, 
piemēram statifilas, bet mirtes 
var nobirdināt visas lapas, no-
kalst un aiziet bojā. 

Dažādu sugu fēnikspalmu 
izskats neizmainās pat daudzu 
nedēļu garumā, bet pēc pāris mē-
nešiem sāk brūnēt lapu gali, kas 
ir augu atbilde uz īslaicīgo ūdens 
trūkumu. Lapu galu apkalšana, 
brūnēšana un dzeltēšana aspidis-
trām jeb “mājas svētībām”, hloro-
fītiem, strelīcijām un citiem telpau-
giem pamatā ir no iekalšanas.

Kas jādara, ja liels skaits 
lapu galu telpaugiem ir apkal-
tuši? Vienkāršākais veids, kā 
uz neilgu brīdi saglabāt lapu 
dekorativitāti, ir lapas for-
mas veidā nogriezt nokaltušo 
daļu. Griežot dzīvu lapu, tiek 
traumētas šūnas, kuras pēc lai-
ka sakalst, tad atkal jāatjauno 
griezums. Tādējādi šāda lapas 
uzlabošana ir īslaicīga. Ja augam 
lapu ir daudz, un tikai pāris apkal-
tušas, tad labāk tās nogriezt.

Iekaltētam augam augsne 

un sakņu kamols podā ir sauss. 
Tāds augs (arī kaktuss) jāie-
gremdē siltā ūdenī līdz poda ma-
lām, lai augsne un saknes lēnām 
no apakšas uzņem ūdeni, cik ne-
pieciešams. Lejot ūdeni uz aug-
snes virskārtas, tas “izskrien” ātri 
cauri, īpaši, ja augs stādīts kūd-
ras substrātā, pat nesamitrinot 
to. Iekaltētajiem augiem pēc nor-
māla ūdens ritma atjaunošanās 
nobirst, nodzeltē, sakalst daļa 
apakšējo lapu, jo tās ūdens trū-
kuma brīdī augam ir palīdzējušas 
uzturēt pie dzīvības jaunākās la-
pas. Iekaltētu telpaugu, aptuve-
ni 2-3 nedēļas nedrīkst mēslot, 
pat ne ar vājas koncentrācijas 
šķīdumu. Mēslošanu atsāk, kad 
uz auga var saskatīt jaunu lapiņu, 
dzinumu parādīšanos.

Nevajadzētu iekaltēt acā-
lijas, kamēlijas, kafijkokus, kle-
rodendrus, afelandras, lījas, 
kodijas, fitonijas, nefrolēpes, ka-
latejas u.c. telpaugus, kuri var arī 
neatgūties no iekaltēšanas.

Sukulentiem iekaltēšanas 
sekas pamanīt ir grūti, tomēr 
sausums neatbilstošā laikā (kas 
nav obligātais miera periods) var 
izjaukt auga normālos attīstības 
procesus.

Īrisus audzēt nav sarežģīti, ja 
ievērosiet dažus vienkāršus pamat-
principus. Tie ir izturīgi pret sausu-
mu un augstām temperatūrām. 
Padomi skaistāku 

īrisu izaudzēšanai:
Īrisus ieteicams stādīt saulai-

nā vietā, irdenā un ūdens caurlai-
dīgā augsnē. Bārdainie īrisi nav 
mitrumu mīloša kultūra. Labāk 
izvēlieties paaugstinātu vai slīpu 
vietu to stādīšanai. Neaizraujies 
ar īrisu laistīšanu! Aplaistīt var 
jaunos stādus to apsakņošanās 
periodā.

Neaizraujies ar pārmērīgu 
īrisu mēslošanu. Nekādā gadīju-
mā nedod mēslojumu ar augstu 
slāpekļa saturu pēc ziedēšanas, 
ja vien nevēlies piedzīvot problē-
mas ar īrisu pārziemošanu, pa-
nākot lielu zaļās masas pieaugu-
mu un vāju ziedēšanu nākamajā 

gadā!
Īrisi jāpārstāda, kad cers sa-

kuplojis, sāk veidot tukšu vidu, 
bet ziedēšana pavājinās. Augstie 
īrisi var augt vienā vietā 3 līdz 4 
gadus, bet tas atkarīgs arī no to 
vairošanās.

Lai īrisi labi pārziemotu, uz 
ziemu tos ieteicams piesegt. 
Īpaši tas attiecas uz jaunajiem 
stādījumiem un jaunām, mūsu 
apstākļiem ne visai piemērotām 
šķirnēm. Nē kūdrai! Nelieto mate-
riālus, kas uzsūc un ilgi saglabā 
mitrumu vai ļoti sablīvējas. Rude-
nī sakneņus var apraust ar aug-
sni, apbērt ar smiltīm, piesegt ar 
egļu zariem. Īrisiem mazāk kaitē 
sals, vairāk tieši atkušņu un kail-
salu maiņa, it sevišķi pavasara 
pusē.

Atceries vasarā regulāri pār-
baudīt savus īrisu stādījumus, 
arī pēc ziedēšanas, lai savlaicīgi 

pamanītu bakteriālo puvi, kas iz-
raisa īrisu sakneņu pārvēršanos 
smirdīgā masā. Sevišķi postoša 
tā var būt sabiezinātos stādīju-
mos, siltās un mitrās vasarās. 
Bojātās vietas nekavējoties jāiz-
operē līdz veseliem audiem!

Lai stādījumi vasaras otrā 
pusē nezaudētu dekorativitāti, 
vēlams tos nomiglot pret lapu 
plankumainību ar kādu no fungi-
cīdiem pret sēņu slimībām.

Kurus īrisus izvēlēties? Īrisu 
selekcionārs Laimonis Zaķis ie-
saka izvēlēties Latvijā veidotās 
īrisu šķirnes, jo tās būs daudz 
izturīgākas un vieglāk pārcie-
tīs mūsu ziemas.

 

Pavasara darzeņu zupa 
ar pesto

1.5-2 l ūdens,
2 vidēja izmēra burkāni, sa-
griezti mazos kubiņos,
puse purava kāta, sagriezts plā-
nās ripiņās,
2 saujas zaļo zirnīšu ,
2 mazi vai 1 paliels cukini, sa-
griezts mazos kubiņos,
sāls pēc garšas,
100 g pesto,
150 g redīsi, sagriezti plānās 
šķēlītēs,
pasniegšanai – tosterī apgrauz-
dētas maizes šķēles, kas ierī-
vētas ar uz pusēm pārgrieztu 
ķiploka daiviņu,
pārkaisīšanai – svaigie dīgsti vai 
citi zaļumi

Katlā uzvāra ūdeni. Pievieno 
burkānus, pavāra 5 minūtes. Pie-
vieno puravu un zaļos zirnīšus, 

vāra vēl 3 minūtes. Tad liek klāt 
cukini gabaliņus un vāra vēl 1 
minūti (tad cukini vēl būs stingri 
un nezaudēs savus vitamīnus). 
Beigās pievieno sāli pēc garšas. 
Zupu lej bļodiņās, katrai no tām 
pievienojot karoti pesto un redīsu 
šķēlītes. Visu samaisa. Pārkaisa 
ar zaļumiem. Pasniedz.

Saldējuma kūciņas ar 
maskarpones pildījumu
750 ml aveņu sorberta,
125 g maskarpone,
50 g sviests,
50 g tumšā šokolāde,
9 Digestive vai Selgas cepumi,
100 ml saldais krējums,
3 ēdamk. vaniļas liķiera vai 1 
tējk. vaniļas esences,
2 ēdamk. šķidra medus,
2 tējk. svaigi spiestas citrona 
sulas,
aveņu mērcei – 250 g svaigu vai 
saldētu aveņu, 2 ēdamk.cukura 
+ avenes dekorēšanai.

Dažas stundas pirms pa-
sniegšanas vai iepriekšējā die-
nā: mazā katliņā izkausē sviestu. 
Blenderī sablendē šokolādi vai 
šokolādes čipus un cepumus. 
Uz mazas uguns izkausētajam 
sviestam pievieno šokolādes un 
cepumu masu. Izmaisa.

Uzputo saldo krējumu. Uz-
manīgi iemaisa maskarponi, cit-
ronu sulu, medu un liķieri (vani-
ļas esenci) – turpina maisīt, līdz 
masa kļūst viendabīga.

Gatavo kūciņas – 4 tējas 
(kafijas) krūzītēs vai mazos trau-
ciņos (apm. 150 ml katrs) pie-
pilda 3/4 ar aveņu sorbertu. Izlī-
dzina. Lai varētu vieglāk kūciņas 
pēc tam izņemt, trauciņus izklāj 
ar pārtikas plēvi tā, lai plēve ne-
daudz pāri trauciņa malām.

Ar karoti ‘izgrebj’ sorbertā 
iedobi, tajā iepilda maskarpones 
krēmu.

Atlikušo 1/4 no trauciņa (krū-
zītes) noklāt ar sviesta-cepumu 
masu (tā veidos kūciņas pamat-
ni). Liek saldētavā. Jādarbojas 
veikli, lai sorberts nepaspētu iz-
kust.

Gatavo aveņu mērci – ave-
nes sablendē kopā ar cukuru 
blenderī. Izberž caur sietu.

Kūciņas sagatavo pasnieg-
šanai: izņem no saldētavas un uz 
brīdi iemērc ļoti karstā ūdenī. Pie-
turot ar pārtikas plēves maliņām, 
izņem no trauciņiem. Pasniedz ar 
aveņu mērci un dekorē ar vese-
lām avenēm.

Redīsi ir viens no vērtīgāka-
jiem un garšīgākajiem dārzeņiem, 
kas, laicīgi iesēti, siltumnīcā ienā-
kas jau agrā pavasarī.

No iesēšanas brīža līdz cel-
šanai galdā apaļajiem redīsiem 
nepieciešamas 25 dienas, bet ie-
garenie redīsi nobriest 35 dienu 
laikā. Parasti šie dārzeņi tiek sēti 
vairākas reizes aktīvās dārza se-
zonas laikā - vispirms siltumnīcā, 
bet, iestājoties siltākam laikam - pa 
tiešo dārza dobē. Lai gan varētu 

šķist - kas gan tur grūts, iesēju, iz-
retināju un izauga, tomēr gluži kā 
ar citiem dārzeņiem, arī redīsus jā-
audzē pareizi, pretējā gadījumā tie 
var izaugt negaršīgi, rūgti un sausi. 
Lai iegūtu sulīgus, kraukšķīgus un 
pat saldus redīsus, jāievēro daži 
noteikumi. Redīsi jālaista divas 
reizes diennaktī – rītā un vakarā. 
Galvenais tos nelaistīt pašā tveicē, 
jo ūdens ātri iztvaiko caur lapām. 
Ja redīsus vispār nelaista, tie būs 
nebaudāmi rūgti.

Iedarbīga metode, kā  atdzīvināt 
iekaltētus telpaugus

Ziedu kroņi – īrisi

Augļu dienas
(Augošs Mēness Uguns zīmēs) Labvēlīgas augiem, ku-
riem izmanto augļus vai sēklas (augļu koki, ķirbjaugi, 
tomāti, pupiņas, zirņi, kaņepes u.c.), un augu pārstrā-
dei.

Sakņu dienas 
(Dilstošs Mēness Zemes zīmēs) Ieteicami darbi 

ar sakņaugiem (burkāni, bietes, kāļi, sīpoli, sakņu 
selerijas u.c.)

Ziedu dienas
(Augošs Mēness Gaisa zīmēs) Darbojas 

ar ziedošiem augiem (puķes, ārstniecības 
augi, brokoļi).

Lapu dienas
(Augošs Mēness Ūdens zīmēs) Labi padodas 

lapaugi (kāposti, spināti, sparģeļi, salāti, rabar-
beri).
mēslo augļu kokus, krūmus, dārzeņus, kuri 
dod augļus

 mēslo ziedošus augus.
mēslo lapaugus. 

Augļu koku un ogulāju apgriešana.

Jauns Mēness
Augošs Mēness
Pilns Mēness
Dilstošs Mēness

Vēlams sēt un stādīt to, kas ražu veido virszemē 
(piem., tomātus, gurķus, salātus, zirņus, zemenes, 
ābeles, ogu krūmus utt.)
Vēlams sēt un stādīt to, kam galvenā ražas daļa ir 

zem zemes (piem., kartupeļus, bietes, burkānus utt.)

Receptes

Īpaši gardi un kraukšķīgi redīsi

Dārza darbu kalendārs Jūnijam
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Televīzijas programmaIr iemesls!
LTV-1
5.00 Vizmai Belšavicai – 80.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.2 Ielas garumā.
6.30 Nekurienes iemītnieki.
7.00 Nozīmīgais gads.
7.35 Multfilmas.
9.00 Kas te? Es te! 
9.30 Jakari.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 M.f. Zariņš.
12.20 M.f. Sniegbaltīte un Rožsārtīte.
13.25 Ir pienācis laiks.
14.50, 3.35 Vai Rīga jau gatava? 
15.10, 4.45 Gudrs, vēl gudrāks.
16.30 Liels, lielāks, lielākais.
17.30 Es - savai zemītei.
18.00 Ziņas.
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Kinotēka.
19.5 Vides fakti.
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014.
20.30 Panorāma.
21.13 Latloto. Eurojackpot.
21.25 Vidzemes koncertzāles at-
klāšana Cēsīs.
23.25 Inspektors Lūiss.
1.5 Ivars Pētersons - Back to the Six-
ties.
2.40 Lulū. Banku aplaupītāja sieva.
3.25 Manas zaļās mājas.
3.50 Dzimtas detektīvs.

LTV-7
5.00 Autosporta programma Nr 1.
5.30, 11.00 Makšķerēšanas 
noslēpumi.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.5 Mikrofona dziesmas.
7.35 Vai Rīga jau gatava?
7.50 Televeikala skatlogs.
10.30 Ātruma cilts.
11.30 Sporta studija.
12.15 Pasaules stāsti.
12.45 1000 jūdzes Ķīnā.
13.15 Motociklisti.
13.45 Futbols. Tiešraide.
14.45 Pludmales volejbols 2012.
16.45 Izdzīvotāji.
17.40 M.f. Mīla, mazuļi un jauns sā-
kums.
19.55 Baltijas Kauss futbolā.
22.15 1000 jūdzes Ķīnā.
22.45 Midsomeras slepkavības.
00.35 SOKO Vismāra.
1.20 Eiropa koncertos.
2.10 Baltijas Kausi futbolā.
4.00 Labākais no Euromaxx.
4.30 Autosporta programma Nr 1.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture.
5.45 Multfilmas.
6.20, 2.30 Dzimuši policisti.
7.10 Degpunktā.
7.35 Kā izdzīvot pie vecākiem?
9.00, 3.10 LNT Brokastis.
11.00 Latvijas faili. Manai Dzimtenei.
12.00 M.f. Īstais vīrietis dvīnēm.
13.45 Es nezināju, ka esmu stāvoklī.
14.15 Policists no pagātnes.
15.15 ZZ Čempionāts 2014.
16.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!

17.50, 20.00 Ziņas.
18.00 M.f. Rozamunde Pilčere. Zie-
mas saulgrieži.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Dzintara dziesmas.
21.35 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi.
22.55 Greizais spogulis.
00.50 M.f. Savējais starp svešiem, 
svešais starp savējiem.
4.40 Ķerto līga.

TV3
5.00, 3.00 Mīlestības sirdspuksti.
5.40, 3.45 Ekstrasensu cīņas.
6.40 Multfilmas.
10.00 Auto ziņas.
10.30 Gandrīz ideālas vakariņas.
12.35 Kinomānija.
13.05, 2.10 Dzīvās lelles.
14.5 Pēdējais īstais vīrs.
14.35 M.f. Pasludinu jūs par Čaku un 
Leriju.
16.55 M.f. Beisbola drudzis.
19.00, 4.30 TV3 Ziņas.
19.30 M.f. Atdodiet mammu.
21.30 M.f. Zirnekļcilvēks.
00.20 M.f. Beisbola drudzis

TV3+
7.20 Kino detaļas.
8.00 Radu būšana.
17.00 Multf. Augšup.
18.55 Noskūpstīsim viens otru!
20.00 Virtuve.
21.00 M.f. Ducis ir lētāk 2.
23.00 M.f. Dzīves cirks. Cieņa un sa-
darbība.
1.25 M.f. Medīt, lai nogalinātu.

TV5
5.00, 1.05 Mūzika.
7.50 Detaļas. Jaunāko laiku vēsture.
8.50, 13.45 TV Shop.
9.5 Mājas restorāns.
10.5 Uzmanieties, bērni!
11.10 Veselības ābece.
11.40 Tālu un vēl tālāk.
12.45 Dok.f. Diženo mīļākās.
14.15 Iemāciet man dzīvot.
15.15 M.f. Salmu cepurīte.
18.00 Greizais spogulis.
20.00 M.f. Man likās tu būsi vienmēr.
21.50 M.f. Es mīlu precētu vīrieti.
23.45 Mūsu tēma.
00.40 Kriminālinformācija +

PBK
6.40 Mūzika.
7.00, 9.00, 11.00 Ziņas.
7.10 Kontrolpirkums.
7.35 Multfilmas.
8.15 Gudrinieces un gudrinieki.    
9.20 Vārds mācītājam.
9.35 Laiks pusdienot!
10.15 Padomi kulinārijā. 
11.30 Patiesība kaut kur blakus.
12.05 Dok.f. Aleksejs Ļeonovs – pir-
mais atklātā kosmosā.
13.20 Šurum burum.
13.55 Mācu spēlēt ģitāru.
17.40 Balss (Bērni).
20.00 Laiks.
20.30 Humora izjūta.

21.40 Šovakar.
23.30 Kas? Kur? Kad?
00.45 Euronews.
1.30 M.f. Projekts – Alfa.
4.15 M.f. Garāža.

RenTV Blatic
6.20, 19.25, 1.05 Skatīties visiem.
7.05 Vovočka.
8.30 Firmas vēsture.
12.30 Maršuts.
16.45 Mums 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 Mākslas filma.
14.50 Mākslas filma.
16.15, 21.00 Sporta ziņas.
16.20 Uzmini melodiju.
16.55 Vecākus uz skolu.
17.50 Viens pret visiem.
18.40 Talantu akadēmija.
21.05 Mats matā.
23.55 Kas? Kur? Kad?
1.55 Karš Korejā.

Baltkrievijas TV-1
6.35 Būtība.
7.00, 17.10 M.f. Mana mīlestība.
8.50 Dievkalpojums.
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas.
9.10 Redaktoru klubs.
9.45, 0.05 Radu būšana.
10.55 Par ēdienu.
11.30 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, 1.10 Liela starpība.
17.20  M.f. Vasarā dodu priekšroku 
kāzām.
21.00 Panorāma.
21.40 Mākslas filma.
1.35 Sports.

Baltkrievijas TV-2 (bij.LAD)
7.25 M.f. Mamma.
8.50 Baltkrievu virtuve.
9.25, 21.05 TV barometrs.
9.30 Divi ar pusi pavāri.
10.05, 21.40 Interni.
12.25 Ekstrasensi veic izmeklēšanu.
13.35 Augstāk par jumtu.
14.10 M.f. Kā apprecēt miljonāru.
15.55 M.f. Nekad nepadodies.
18.00 Dziesmu impērija.
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, 31. maijs

SVĒTDIENA, 1. jūnijs

30. maijs – Žannas d’Arkas, Francijas 
glābējas, piemiņas diena

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ielas garumā.
6.30 Dok.f. 2020
7.00 Nozīmīgais gads.
7.35 Multfilma.
9.00 Kas te? Es te! 
9.30 Jakari.
10.00 Mārvijs Hemmers.
10.30 Dardarija. Zeme, kurā viss ir 
iespējams.
11.00 Dok.f. Bahreina. Pērļu salas.
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 Atjaunotās Rundāles pils at-
vēršanas svētki.
17.30 Dzimis Eiropā.
18.00 Ziņas.
18.20 Province.
18.50 M.f. Johanna un lidotājs. 
Leģenda par dzērvēm.
20.30 Panorāma.
20.45 De facto.
21.40 M.f. Labirints
23.25 Dok.f. Ir pienācis laiks.
00.50 Rīgas Doma kora skolas 20 
gadu jubilejas koncerts.
2.50 Liels, lielāks, lielākais.
3.45 Dok.f. Kā tapa lidojums no TV 
torņa.
4.5 Baltic Grand Prix 2012.

LTV-7
5.00 Ātruma cilts.

5.30, 10.30 Tavs auto.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 Mikrofona dziesmas.
7.35 TV Shop.
10.30 Tavs auto.
11.00 Uz meža takas.
11.30 Autosporta programma Nr 1.
12.00 Zebra.
12.15 Dok.f. Tūrists manā ciltī.
13.15 Eiropa koncertos.
14.10 M.f. Mīla, mazuļi un jauns sā-
kums.
15.50 Anekdošu šovs.
16.20 Sporta balva LAUREUS 2014
18.15 Vanags.
19.15 Ghetto games.
21.20 Ceļš uz Rio.
22.15 Pasaules stāsti.
22.50 Ceļš uz 2014. gada FIFA Pa-
saules Kausu.
23.50 Siguldai - 800.
2.15 Imanta - Babīte pietur.
3.25 Sporta studija.
4.10 Pludmales volejbols.

LNT
5.00 Likums un kārtība.
5.45 Bernards.
6.00 Briklberija.
6.20 Dzimuši policisti.
7.10 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
7.30 Kā izdzīvot pie vecākiem?
8.00 Jauniņā.
8.25 Ražots Eiropā.
9.00 LNT Brokastis.
10.00 SuperBingo.
11.00 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi.
12.10, 14.40, 21.00  Labestības die-
na - labdarības maratons.

13.10 Vampīra dienasgrāmatas.
14.10 Es nezināju, ka esmu stāvoklī.
15.40 Dzintara dziesmas.
16.40, 2.25 Dauntonas abatija.
17.50, 20.00 Ziņas.
18.00 Greizais spogulis.
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Lielais Labestības dienas kon-
certs
00.00 M.f. Losandželosa konfi-
denciāli
3.15 M.f. Īstais vīrietis dvīnēm
4.40 Bernards

TV3
5.00, 3.25 Mīlestības sirdspuksti.
5.40, 4.10 Ekstrasensu cīņas.
6.40 Multfilmas.
8.10 Kinomānija.
8.50 Māmiņu Klubs.
9.25 Rīta pikniks.
10.00 SuperBingo.
11.00 Valstī viss ir kārtībā.
11.35 Gandrīz ideālas vakariņas.
13.40 Smieklīgākie videokuriozi.
14.10 M.f. Atdodiet mammu.
16.5 M.f. Zirnekļcilvēks.
19.00 Nekā Personīga.
20.00 M.f. Gulivera ceļojumi.
21.50 M.f. Sliktā kompānija.
00.10 M.f. Mazulis par 30 miljoniem 
dolāru.
2.35 Pēdējais īstais vīrs.

TV3+
6.25 Multfilmas.
7.20 Gribu ticēt.
8.30 Ēd un tievē.
9.00 Radu būšana.
17.55 Pārsteidz mani!

20.00 Neredzamais cilvēks.
21.00 M.f. Raganu kalns.
23.00 Noskūpstīsim viens otru!
0.10 Slepienie sakari.
1.05 Eiropas pokera turnīrs.
2.00 Mākslas filma.

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 Iemāciet man dzīvot.
11.50 Gribu mājās.
12.20 Dzīves īstenība.
12.55 Personīgās lietas.
14.05 Habarova princips.
20.00 Labi joki 2012.
23.55 M.f. Man likās tu būsi vienmēr.

PBK
5.05 Mūzika.
9.00, 11.00, 16.45 Ziņas.
9.20 600 sekundes – par veselību un 
skaistumu.    
9.30 Laiks pusdienot!    
10.10 Kamēr visi mājās.    
11.30 Fazenda.
12.05 M.f. Vecais Hotabičs.
13.55 Mult.f. Belka un Strelka.
15.50, 17.00 X faktors.    
20.00 Laiks
21.10 Pieaugušie un bērni.
22.55 Euronews.
23.30 Bokss PČ.
0.35 M.f. Dzeltenais punduris.
2.30 M.f. Hokejisti.

4.05 Jūrmala.

RenTV Baltic
6.05 Skatīties visiem!
6.50 Dažu nāciju organizācija.
8.40 Iedomājieties tikai.
9.10 Tīrs darbs.
10.05 Nākošais.

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 Cirks.
12.20 M.f. Anna un karalis.
15.00 Raidījums.
16.15, 21.00 Sporta ziņas.
16.20 Uzmini melodiju.
17.50 Viens pret visiem.
18.40 Talantu akadēmija.
21.05 Mats matā.
23.55 Kas? Kur? Kad?
1.05 Karš Korejā.

Baltkrievijas TV-1
7.30 M.f. Pelnrušķīte.
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas.
9.10 Arsenāls.
9.40, 0.00 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.

Starp visām nacionālo varoņu fi-
gūrām Žanna d’Arka ir izņēmums. Nu 
kas tad ir varonis? Tas ir stiprinieks, 
spēkavīrs ar norūdītu raksturu. Un 
kas tā tāda Žanna d’Arka? Jauniete, 
zemniece. Pie tam vēl bez īpatnībām. 
Bet fakti stāsta paši: pateicoties šai 
smalkajai (bet varbūt ne tik smalkās, ja 
jau varēja cīnīties, bruņās tērpusies!) 
jaunietei, simts gadu ilgajā karā starp 
Franciju un Angliju notika lūzums, un 
rezultātā Francija kļuva par uzvarētā-
ju... Francijas karaļvalsts bija uz iznīcī-
bas robežas. Simts gadu 
karš par troni novājināja 
valsti. Situācija kļuva 
vēl sarežģītāka tad, kad 
karalis Kārlis VI kļuva 
vājprātīgs, neilgi pirms 
viņa nāves valsti vadīja 
Burgundijas hercogs, ko 
bija uzpirkuši angļi. Ka-
raļa mantiniekam nebija 
iespējas pārvaldīt valsti, 
viņš pat nevarēja tikt 
kronēts, jo Reimsa, kur 
tradicionāli tika kronēti 
karaļi, sākot no Hlodvin-
gas, atradās teritorijā, ko 
bija ieņēmuši angļi. Situācija bija sarež-
ģīta, karaļvalstij aizstāvju kļuva arvien 
mazāk...

Domremijas ciematiņā diezgan 
turīgu zemnieku ģimenē auga meitene 
Žanna. 13 gadu vecumā viņa pirmo rei-
zi sadzirdēja balsis, kas ziņoja, ka viņa 
ir dzimusi tam, lai glābtu savu valsti. 
16 gadu vecumā viņa devās pie tuvā-
kās pilsētas komendanta un ziņoja, ka 
viņai ir jāsatiekas ar troņmantinieku un 
viņam jāpastāsta, kā var izglābt Fran-
ciju. Komendants tikai pasmējās par 
gani un sūtīja viņu mājās. 

Pēc gada Žanna mēģināja otru 
reizi. Šoreiz viņa bija pārliecinātāka, jo 
paredzēja franču sakāvi kaujā pie Or- 
leānas. Komendants bija pārsteigts. 
Viņš Žannai izsniedza vīriešu kostīmu, 
deva zirgu un pavadītājus. Žanna sa-
tikās ar mantinieku. Skaista leģenda 
vēsta, ka mantinieks jaunavai pirmo 
pārbaudījumu sarīkoja jau pirmās tik-
šanās laikā. Viņš iegāja galminieku pūlī, 
bet savā vietā tronī iesēdināja vienu no 
saviem pāžiem. Bet Žanna šo viltību 
uzreiz pamanīja un vērsās pie man-
tinieka. Notikušais pārsteidza visus 
klātesošos. Dofins Karls ilgi šaubījās, 
vai šī jauniete ir nākusi patiešām glābt 
Franciju. Vai viņa ir pie pilna prāta? Vai 
viņa nav angļu iesūtīta? Gandrīz veselu 
gadu viņš, izmantojot dažādas iespē-
jas, vāca informāciju par jaunieti no 
Dormejas. Bet neko kompromitējošu 
tā arī neatrada. 

Kad tika nolemts Žannu pasludi-
nāt par armijas virspavēlnieci, man-
tinieks pacentās visiem paziņot, ka 
franču armiju kaujā vedīs Dieva sūtnis. 
Karapulka cīņas spars tika pacelts. Vai 
maz ir jāsaka, ka kopš tā laika franči 

aizmirsa, kas ir sakāve. Viņus gaidīja ti-
kai uzvaras. Pēc Orleānas iekarošanas 
Žanna tika nosaukta par „Orleānas jau-
navu”. Viņas popularitāte tautā izauga 
līdz pat debesīm. Bet „jaunavas” mēr-
ķis bija Reimsa un mantinieka kronēša-
na. Franču armijas ceļā nebija līdzīgu 
pretinieku. Pilsētas vēra vaļā savus 
vārtus „Dieva pavēlnieces”  priekšā. 
1439.gada 17.jūlijā Karls tika kronēts, 
Francijai atkal bija karalis, tauta bija 
iedvesmota un šķita, ka karš jau tūlīt 
beigsies ar uzvaru. 

Karls VII, kam par savu 
kroni būtu jāpateicas jaunie-
tei, bija neapmierināts ar tās 
popularitāti. Vēl vairāk - viņš 
baidījās. Lai arī kā viņa mē-
ģinātu pārliecināt, ka jāiet 
uz Parīzi, karalis šaubījās... 
galminieki, sajūtot ko nelāgu, 
sāka veidot dažādus šķēršļus. 
Uzvaras nomainīja sakāves. 
Līdz beidzot pavasarī, kad 
notika uzbrukums Kompjē-
nai, nodevības rezultātā 
burgundieši Žannu saņēma 
gūstā... Karalis nespēja palikt 
vienaldzīgs attiecībā uz savas 

glābējas likteni. Bet... Viņš nesteidzās 
glābt „sūtni”, tirgojās ar Burgundijas 
hercogu. Kad Burgundijas hercogam 
pacietības mērs bija pilns, viņš Orleā- 
nas jaunavu pārdeva angļiem par 10 
000 zelta gabalu. Žannas tiesu sprieda 
franči – bīskaps, tiesneši, prokurori, 
izmeklētāji. Viņi visi tika izmeklēti no 
angļu atbalstītāju pulka. Spriedumam 
noteikti bija jābūt apsūdzētam. Ne-
skatoties uz to, tiesnešiem vajadzēja 
pacensties. Žanna atteicās uzņemties 
atbildību par tiem noziegumiem, ku-
ros viņu melīgi apsūdzēja. Dabūt no 
viņas atzīšanos nebija iespējams pat 
ar spīdzināšanu. Bet... tiesai drīz vien 
tas vairs arī nebija svarīgi. Dažas provo-
kācijas, nepatiesas liecības – un sprie-
dums gatavs. 30.maijā Ruānā, vecā 
tirgus laukumā, tika iekurts ugunskurs. 
Žanna tika sadedzināta kā ragana, ķe-
ceris, elku pielūdzēja... 

Reti kurš ticēja tiesai. Jau pēc ne-
daudziem gadiem, kad Francija pilnībā 
atbrīvojās no angļu klātbūtnes, notika 
vēl viens process, attaisnojošais.

1920.gadā Žanna d’Arka tika ka-
nonizēta, bet 30.maijs baznīcas kalen-
dārā kļuva par Orleānas jaunavas, kas 
izglāba Franciju, atceres dienu. 

Kas gan ir Žanna no Domremijas? 
Diemžēl, bet atbildes uz šo jautājumu 
joprojām tā arī nav. Piecu gadsimtu 
laikā viņas vārds apvijās ar dažādām 
leģendām un izdomām. Pilnīgi skaidrs 
ir tikai viens – viņa spēja pārliecināt 
frančus tajā, ka, apvienojoties un no-
ticot uzvarai, viņi uzvarēs. Ar to viņa 
arī izglāba Franciju no nenovēršamas 
bojāejas. 

Andrejs JAKUBOVSKIS, 
foto no interneta.



112014. gada 30.maijs

    
LNT
5.00, 15.40 Kādas slimības vēsture. 
5.50 Kristīgais raidījums.
6.15 Ķerto līga.
6.45 Šodien novados.
7.00, 2.15 900 sekundes.
9.00, 0.10 Dzīvīte.
9.35, 14.20 Top Shop.
9.50 M.f. Dvīņu māsas kurpēs.
11.55 Karamba!
13.00, 19.00 1001 nakts.
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas. 
14.35, 4.10 Runāsim atklāti!. 
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
20.35, 3.45 Degpunktā.
21.10 M.f. Mīla fjordos. Vēja dziesma
23.15 Nikita.
0.40 Dombura studija.

TV-3
5.00, 2.25 Mīlestības sirdspuksti.
5.40, 11.55 Mana mīļā aukle.
6.40, 13.00, 1.10 Multfilmas.
8.55 M.f. Brediju stilā
10.50 Īpašo uzdevumu vienība Ha-
waii 5-0 3 14.00 UgunsGrēks.
15.10, 1.35 Alkas pēc laimes.
16.10, 20.20, 3.10 Viņas melo labāk.
16.55 Tētuka meitiņas: superlīgavas 
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas.
19.00, 3.40 Ziņas. 
19.30, 4.10 Bez tabu.
21.00 Kobra.
22.10 Kurjers
23.20 Atriebība.
0.10 Amerikāņu šausmu stāsts.

TV3+
6.30, 10.50 Multfilmas.
7.10, 14.30 Doktora Zaiceva die-
nasgrāmata.
8.10 6 kadri.
8.45 Pārsteiz mani.
11.05, 15.35 Comedy Women.
12.10, 18.55 10 vēlēšanās.
13.15, 19.55 Interni.
16.35 Mana mīļā aukle.
17.50, 0.00 Māja 2.
21.00 Ekstrasensi veic izmeklēšanu.
22.00 M.f. 8 pirmie randiņi.

TV-5
5.00, 1.20 Mūzika.
7.20, 12.20 Kremļa kursanti.
8.20, 18.30, 21.50, 0.00 Mūsu tēma.
9.15, 12.05 Top Shop.
9.30, 16.25 Garāžas.
10.35, 17.30 Maskava. Trīs stacijas.
11.35, 22.25, 0.55 Kriminālin-
formācija+.
13.20 Pats sev režisors.
14.10, 19.40 Māja ar lilijām
19.30 Ziņas. 
22.00 Vakars@22. 
23.00 Īpašas nozīmes.

PBK
6.00 Labrīt.
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 0.45 Ziņas.
9.30 Kontrolpirkums.
10.00 Esi vesels!
11.30 M.f. Bedre. 13.50 Mūsu laikā.
15.00 Divatā ar visiem.
16.00, 4.30 Moderns spriedums.
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks.
20.40 Latvijas laiks; Laika ziņas.
21.20 M.f. Bedre.
23.35 Vakars kopā ar I.Urgantu.
0.05 Euronews. 0.55 Karš Korejā.
1.55 Ekstrasensu cīņas.
5.20 Mūzika.

RenTV Baltic
5.55 Manas brīnišķīgās...
6.50, 13.10 Multf il mas.
7.04, 19.39 Laika ziņas.
7.05 Brīvais laiks.
7.55 Karavīri.
8.55, 15.25 Ģimenes drāmas.
10.10, 19.40 Saviesīgas vakariņas.
11.10, 16.25 Nemelo man.
13.30 Dokumentālais specprojekts.
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis.
20.45 Reāla virtuve.
21.50 Mums pat sapņos nav rādījies.
23.40 Ekstrasensu cīņas.

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.00 Ziņas.
6.05. 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 Laiks pusdienot.
13.55 Moderns spriedums.
15.00 Divatā ar visiem.
16.15 Smieklīgs un vēl smieklīgāks. 
16.55 Precamies!
18.20 Meičas.
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks.
21.05 Balabols.
22.05 M.f. Edvards Šķērrocis

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, 00.50  X zona.
8.45, 10.55 Gala eksāmeni.
9.10, 22.15 Snaiperi.
11.10, 20.00 Ka apprecēt miljonāru. M/f
12.10, 1.55 Mistiskie stāsti
13.05 Marijas sirds. 
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi.
15.25 Pēdas.
16.30 Ģimenes melodrāmas.
17.35 Baltkrievijas laiks.
19.20, 1.10 Interešu sfēra.
21.00 Panorāma.
21.45 Uzvaras simbols.
0.20 Grūtas dienas vakars.
1.45 Sports.

Baltkrievijas TV-2 (bij.LAD)
7.00 Rīts.
9.00, 21.00 TV barometrs.
9.05, 17.55 Petrovka 38.
10.05 Baltkrievu virtuve.
10.40, 0.50 Izmeklēšana.
11.40, 19.50 Superintuīcija.
12.40, 18.55, 22.35 Reāli puikas.
14.50, 21.30 Universitāte. Jaunas 
kopmītnes.
15.50 Augstāk par jumtu.
16.25, 23.35 M.f. Lielās pārmaiņas.
21.20 Gribu televizorā!
21.15 KENO.

PIRMDIENA, 2. jūnijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35, 15.30 Mīlas viesulis.
9.30 M.f. Johanna un lidotājs. Leģen-
da par dzērvēm.
11.10, 13.20, 15.15 Top-Shop.
11.25, 4.55 Kinotēka.
11.55 Vertikāle.
12.25 Bahreina: pērļu salas.
13.40 Vai Rīga jau gatava? 
13.55 M.f. Zariņš.
16.30 Jakari.
17.00 Dardarija Zeme, kurā viss ir 
iespējams.
17.30 Skats no malas.
18.00, 23.00 Ziņas
18.50, 0.25, 5.25 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene.
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 Dzimis Eiropā.
23.45 De facto.
1.00 M.f. Labirints

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 1000 jūdzes Albānijā.
6.35 Pietura – Kuldīga.
7.10 Rīts ar Natāliju Ābolu
7.55 Jūrā un krastā.
8.15 Skats rītdienā.
8.35 Pie rīta kafijas.
8.55 Automoto raidījums nr 2
9.15 Vienmēr formā!
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls.
10.40, 16.10 Hārtlenda.
11.30 Divdesmit dabas šedevri.
12.30 Troksnis.
13.35 Top - Shop piedāvā.
14.10 2008. gada Pekinas Olimp-
iskās spēles.
17.00 Divdesmit dabas šedevri.
19.00 Šodien.
19.35 Ķepa uz sirds.
20.10 Tūrists manā ciltī.
21.15 Sporta studija.
22.00 1000 jūdzes Ķīnā.
22.30 Midsomeras slepkavības.
0.20 Vanags.
1.20 SeMS Laboratorija.
1.50 Vai Rīga jau gatava?

OTRDIENA, 3. jūnijs
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, 18.50, 0.00, 5.25 Četras 
istabas.
10.40, 19.25 Mana ģimene.
11.15, 13.10, 15.00 Top-Shop.
11.30 Ivars Pētersons. Back to the 
Sixties.
13.25 Atjaunotās Rundāles pils at-
vēršanas svētki.
14.25 Viss notiek.
16.15 Multfilma.
16.45 Mārvijs Hemmers.
17.15, 23.15 100 g kultūras.
18.00, 23.00 Ziņas. 
20.30 Panorāma.
21.15 1:1
22.05 Novecojošā Japāna.
0.35 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts.
1.20 Aizliegtais paņēmiens.
4.55 Skats no malas.
                                          
LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 1000 jūdzes Albānijā.
6.35 Sekotāji.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu.
8.15 Nedēļas apskats.
8.35 Rūpes par tevi.
8.55 Skatpunkti.
9.15, 20.05 Žurnāls Deutsche Welle.
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls.
10.40, 16.10 Hārtlenda.
11.30, 17.00 Divdesmit dabas šedevri
12.30 Troksnis
19.00 Šodien
19.35 Aktuālais jautājums
20.05 Vienmēr formā!
20.35 Izgaršot Brazīliju
21.05 Meklējam jūraszirdziņus - dzī-
vus vai mirušus
22.05, 5.00 Tavs auto.
22.35, 5.30 Autosporta programma Nr 1
23.05 Sporta studija
23.55 Ghetto Games.
1.45 Vai Rīga jau gatava?

5.00 Sporta studija.

LNT
6.25, 4.10 Nedēļa novados.
7.00, 2.20 900 sekundes.
9.00, 0.20 Dzīvīte.
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs.
9.55 M.f. Ziemas saulgrieži.
11.55 Es nezināju, ka esmu stāvoklī.
13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas.
14.35, 1.30 Runāsim atklāti.
15.40, 5.00 Kādas slimības vēsture.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes.
20.40, 3.50 Degpunktā.
21.15 Dombura studija.
23.15 Amerikāņi.
00.40 LNT ziņu TOP
4.35 Briklberija.

TV3
5.00, 2.25 Mīlestības sirdspuksti.
5.40, 11.55 Mana mīļā aukle.
6.40, 13.00, 1.10 Multfilmas.
8.55 M.f. Gulivera ceļojumi
10.40 Māmiņu Klubs.
11.15 Rīta pikniks.
14.00 UgunsGrēks.
16.10, 20.20, 3.15 Viņas melo labāk.
16.55 Tētuka meitiņas.
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas.
19.00, 3.45 Ziņas.
19.30, 4.15 Bez Tabu.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība Ha-
waii 5-0 3.
22.00 CSI. Lasvegasa.
23.05 Bagātnieku dakteris.
0.05 Nekā Personīga.
1.35 Alkas pēc laimes

TV3+
5.40, 17.50, 0.15 Māja 2.
6.25 Multfilmas.
7.10, 14.30 Doktora Zaiceva dienas-
grāmata.
8.10 6 kadri.
8.40 Smieklīgākie Amerikas video.
9.10 Raganu kalns.
11.05, 15.35 Comedy Women.
12.10 Līgavu cīņas.
13.15 Neredzamais cilvēks.
16.35 Mana mīļā aukle.
18.55 10 vēlēšanās.
19.55 Interni.
21.00 Virtuve.

22.10 M.f. Kolombiana.

TV5
5.00, 1.20 Mūzika. 
7.30 Personīgās lietas.
8.20, 18.30, 21.50, 0.00 Mūsu tēma.
9.15, 12.05 Televeikala skatlogs.
9.30, 16.25 Garāžas.
10.35, 17.30 Maskava. Trīs stacijas. 
11.35, 22.25, 0.55 Kriminālinformācija+.
12.20 Labi joki.
14.20 Smieties atļauts. 19.30 Ziņas.
19.40 Māja ar lilijām.
21.55 1/5 - tranzīta aktualitātes.
22.00 Vakars@22
23.00 Īpašas nozīmes aģents.

PBK
6.00 Labrīt.
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 0.40 Ziņas.
9.30 Kontrolpirkums.
10.00 Esi vesels!
11.35 Šodien vakarā.
13.50 Mūsu laikā.
15.00 Divatā ar visiem.
15.55 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. Bedre.
23.30 Vakars kopā ar I.Urgantu.
0.05 Informatīvā programma.
0.50 Pozeris.
1.55 M.f. Mākslas filma.
3.40 M.f. Par visu atbildēs.
5.20 Mūzika.

RenTV Baltic
5.55, 9.00, 15.25 Ģimenes drāmas.
6.50, 13.15 Multfilmas.
6.59, 19.39 Laika ziņas.
7.00  Kamēr visi mājās.
8.00 Karavīri.
10.10, 19.40 Saviesīgas vakariņas.
11.10, 16.25 Nemelo man.
13.30 Dievu spēles.
14.25, 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, 1.00 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 Laiks pusdienot.
13.55 Moderns spriedums.
15.00 Divatā ar visiem.
16.15 Smieklīgs un vēl smieklīgāks. 
16.55 Precamies!
18.20 Raidījums.
18.55 Gaidi mani. 20.00 Laiks.
21.05 Pozīcija.
22.05 Mašīnu karš.
22.40 M.f. Goda vīri.

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, 0.35 X zona.
8.45 Gala eksāmeni.
9.10 Galvenais ēteris.
10.05 Redaktoru klubs.
10.45 Zvaigžņu dzīve.
12.05 M.f. Vij.
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi.
15.25 M.f. Vasarā es dodu priekšro-
ku kāzām.
15.55 M.f. Vīri melnā 2.
17.20 Mūsējie.
17.35 Baltkrievijas laiks.
19.20 Arēna. 19.55 Forums.
21.00 Panorāma.
21.45 Dok.f. Uzvaras simbols.
22.15 Snaiperi. 0.25 Aktuāla intervija.
1.10 Sports.

Baltkrievijas TV-2 (bij.LAD)
7.00 Rīts.
9.00, 10.10, 21.00 TV barometrs.
9.05, 17.55 Petrovka 38.
10.40, 1.25 Izmeklēšana.
11.40 M.f. Mamma.
13.10 Divi ar pusi pavāri.
13.40 M.f. Galvenais - nebaidīties.
16.15, 0.45 Pārlādēšana.
16.25, 23.35 M.f. Lielās pārmaiņas.
18.55, 22.35 Reāli puikas.
19.55 Superintuīcija.
21.20 Gribu televizorā!
21.15 KENO.
23.00 Universitāte. Jaunas kopmītnes.

14.25 Parīzes skolas mākslinieki.
15.15 Tava pilsēta.
15.30 Slāvu tirgus Vitebskā 2014.
15.55 Zvaigžņu dzīve.
17.15 M.f. Laime ir.
21.00 Galvenais ēteris.
21.55 Laika ziņas.

22.15 M.f. Aukle pēc izsaukuma.

Baltkrievijas TV-2 (bij.LAD)
7.25 M.f. Buratino piedzīvojumi.
8.50 Baltkrievu virtuve.
9.25, 21.05 TV barometrs.

9.30 Divi ar pusi pavāri.
10.05, 21.40 Interni.
13.15 Superintuīcija.
14.25 Autobatls.
15.00 Biroja stils.
15.35 Cīņa ar ēnu 3. Pēdējais raunds.
17.55 Comedy Woman.

19.15 Superloto.
20.05 Vārošs ūdens.
21.00 Sportloto 5 no 36.
21.05 KENO.
21.10 Labas pašsajūtas ābece.
0.00 M.f. Nekad nepadodies.

Zviedrijas firmas pārstāvji 
Latgalē 

PĒRK 
dažādus meža īpašumus par 

augstām cenām. 
Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.
Plastikāta logi: 6 kameru vācu 
profils. Metāladurvis. Iekš-
telpu durvis. Tālr. 28675525, 

28230237, 65621730
IK “ALNAMI” piedāvā 

mini-ekskavatora 
pakalpojumus: ūdensvadu un 

kanalizācijas ierīkošanu. 
Tālr. 20050580 (LMT), 
26898080 (TELE 2).

aicina apgūt 
KLASISKO 

ķermeņa MASĀŽU 
arī Jūsu pilsētā.

Programmā: anatomija, mikro-
bioloģija, higiēna, aromterapija, 
refleksoloģija.  Dāvanā Karsto ak-
meņu un šokolādes masāža. 

Noslēgumā apliecība -  ser tifi- 
kāts. Tālr. 27606193. 

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.

“Ritms R”
Plastikātalogiundurvis

(Latvijas,Polijasražo
jums).
Izmērunoņemšana,uz

stādīšana,apdare(tālr.
20219116,Genādijs).
Pasūtījumupieņemšanapa

tālr.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)

20 gadus kopā ar jums!

AIZDEVUMI 
PENSIONĀRIEM
Krāslavā, Brīvības ielā 24

Dagdā, Daugavpils ielā 8 
(katru piektdienu 10.30-12.30)

  Tālr. 65622735,       
  28229290. Aizņemies arī 

pie sava pastnieka!
Tālr. 67316047.

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

Brīvības 10, 
Krāslava, tel. 22402950.
Dagda, tel.25992850.
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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.                31.05. Sv.              01.06. Pr.               02.06. Ot.               03.06.

+8 ... +17 +11 ... +17 +13 ... + 21 +17 ... +24

R               2 m/s ZA               5 m/s Z                 2 m/s DA                 4 m/s

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

PATEICĪBA
No sirds pateicamies prā-

vestam J. Bulašam, dzie-
dātājām, Ūdrīšu pagasta 
pārvaldes vadītājai, šoferim, 
laikraksta “Ezerzeme” kolektī-
vam un visiem, kuri pavadīja 
pēdējā gaitā mūsu mīļo māmi-
ņu Zofiju Kazjukeviču.

Dēls Jānis un meita Irēna ar 
ģimenēm

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

T. 26538824,  29106312
www.kurmisi.com

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samak-
sa 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, 

www.dur vis tev.lv

SIA“VolkenBerg“
(ŠGB)

mēbeļu izgatavošana pēc 
individuālā pasūtījuma.

Izbraucam pie klienta.

Iespējams kredīts 
“InservissCredit”.

Rēzekne, 18. Novembra 2a.
Tālr. 64622674, 22334669, 
29478240, fakss 64622611.

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

Tālr.25997031, 29575806. 

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē daži-

em produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  
Krāslavas).Tālr. 26823417.
Dagda, Upes iela 1-a. 

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

2-stāvu jaunbūvi, 8 ha zemes, 15 
km no Dagdas, laba satiksme, 
tuvu ezers. Tālr. 29481871;
ēku Krāslavā, Brīvības ielā 17 
(1. stāvs, 180 m2, 18000 €). Tālr. 
28809173;
½ mājas, 47 m2, Krāslavā. Ir 
dārzs. Cena pēc vienošanās. 
Tālr. 28138161;
dzīvokli tirgus ielā 2-1, 106 m2, 
4 istabas, 2 līmeņos; apbūves 
zemes gabalu Upes ielā 9 (1550 
m2). tālr. 26412060;
Steidzami! 2-istabu dzīvokli (Baz-
nīcas 17, 3. stāvs, blakus baz-
nīca, pasts, veikali, skolas, bēr-
nudārzs, silta, gaiša, saulaina, 
zemi komunālie maksājumi). Tālr. 
22007322, 29595215;
1,5- istabu dzīvokli poliklīnikas 
apkaimē. € 4500. Tālr. 28809173;
1-istabas dzīvokli Baznīcas ielā 
4, ir remonts Tālr. 20023221, 
29129296;
garāžu Pļavu ielā. Tālr. 28374066;
lietotus traktorus, graudu kom-
bainus; frontālos iekrāvējus un to 
aprīkojumu; meža izvedējkausus 
T-25 un MTZ traktoriem aizmu-
gures uzkarei; kartupeļu kombai-
nus; stādītājus, arklus; kultivato-
rus; siena preses (rulonu- Claas, 
Velger, Krone);sējmašīnas, pļau-
jmašīnas, rezerves daļas kom-
bainiem; lietotas kaltes Antti, 
Arska, Jaako. Piegāde, pasūtīju-
mi, līzings. Mob. tālr. 28380128, 
29416121;
“PEUGEOT 307”, dīzelis, 2002., 
no Vācijas, ideālā stāvoklī. Tālr. 
26870067;
“MITSUBISHI Space Vagon” – 
2.0 TD, 7 vietas, TA līdz 06.2015., 
labā stāvoklī, 1996., € 1150. Tālr. 
26360257;
“AUDI A6 Avant” – 2.5 TDi, 1996. 
Tālr. 26668529;
“MAZDA 626” – 1.8, 1994., TA 
līdz 30.12.2014., ķiršu krāsā, 
benzīns, lietie diski, € 600. Tālr. 
29187144;
“VW Passat” – 1991., benzīns, 
TA līdz 12.2014.Lēti. Miltus un 
graudus. Tālr. 26516466;
ruļļu presi. Tālr. 25395078;
ruļļu presi “PR – 145”. Indras pag. 
Tālr. 26261638;
vienzirga pļaujmašīnu ar gumijas 
riepām (ražots Gomeļā, € 200); 
zirga grābekli, € 50; auzas (1 ton-
na, 0.10 €/kg). Dagdas nov. Tālr. 
65652317, 22444222; 
vieglā auto lietotas riepas, no € 
5-20. Tālr. 26447738;
13, 14, 15, 16 col lu rie pas. Me tā la 
un alu mī ni ja dis kus. Ve lo si pē dus. 
Tālr. 29479733;
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;
mucas 20, 30, 60, 120, 200, 
250, 1000 l. Daugavpils. Tālr. 
27492445;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
stelles. Pusautomātiskās. Tālr. 
28260656;
plastikāta logu (1.35 x 1.25). Tālr. 
29352358;
mākslīgās šūnas, jūnija atdale-
ņus. Tālr. 65653850, 29145588;
zivju murdus. Tālr. 29980479;
aitu ar diviem jēriem (audzēša-
nai); zemi pie Daugavas (2 ha). 
Tālr. 27552243;
kaziņu un āzīti. Tālr. 29363224, 

Z/S “Ma de ra” - lo pus dzīv sva rā. 
Sva ri. Tālr. 26563019;
SIA „Latbull”- piena teļus (14-
41 d.v.). Samaksa tūlītēja. Tālr. 
26609182;
liel lo pus, cūkas, te ļus, aitas. Tū lī-
tē ja sa mak sa. 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;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām. Tūlī-
tēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
iepērkam mežus un cita veida ne-
kustamos īpašumu visā Latvijā. 
Tālr. 27818012;
T-40, MTZ – 52, 80, 82, piekabes. 
Jebkurā stāvoklī. Tālr. 29485804.
radio “URAL 112” un “RIGONDA - 
simfonija”. Tālr. 26412060;
piena kvotas. Tālr. 26161362.

Firmai “SAPNIS” ir vajadzīga pār-
devēja Indrā. Tālr. 26823849.
Firma piedāvā darbu ŠUVĒ-
JĀM. Iespējama apmācība. Tālr. 
26980956.
MEKLĒ vīriešu frizieri un manikī-
ra meistaru. Tālr.26665390.
Vajadzīgs iekštelpu apdares 
strādnieks. Maksa par padarīto. 
Tālr. 26646565.
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.
Veicam pasažieru un sūtījumu 
pārvadājumus LV-UK-LV. No dur-
vīm līdz durvīm. Tālr. 26828329.
MŪ RĒ JU vi sa vei da krās-
nis, ka mī nus, dūm va dus, plī-
tis. Remonts un tīrīšana. Tālr. 
29329151.
REMONTA un celtniecības darbi. 
Tālr. 28318846.
PĻAUJAM zāli ar trimmeri – 
krūmgriezi. Tālr. 27743200.
RETINĀŠANA ar krūmgriezi. 
Tālr. 28295726.
EKSKAVATORA pakalpojumi. 
Tālr. 22412984.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Rokam DĪĶUS. Cenas pēc vieno-
šanas. Ir iespējama maiņa. Tālr. 
29295258.
Ar tē zis ko aku ur bša na. Tālr. 
29142220.
Metāllūžņu demontāža un izve-
šana. Tālr. 29279852.
PIEMINEKĻU uzstādīšana, atjau-
nošana, izlīdzināšana; kapuvietu 
labiekārtošana, nožogojumu iz-
gatavošana un uzstādīšana. Tālr. 
28325539.
MAINU kaziņu (1.5 mēn.) pret 
kazlēnu. PĀRDODU dzinēju UD 
– 15, paredzētu MTZ- 05. Tālr. 
29542065. 
ATDOŠU labās rokās kucēnus 
(2 mēn, māte - taksīte). Tālr. 
26140361.
ATDOŠU mazus kucēnus. Tālr. 
26447813.

PĀRDOD

IEPĒRK

PĒRK

65620171;
sivēnus. Tālr. 28684240;
sivēnus. Tālr. 26405967;
sivēnus (50 €); pārt.kartupeļus 
(0,15 €/kg) Robežnieki. Tālr. 26157690;
graudus, lopbarības kartupeļus. 
Tālr. 29323118;
skaldītu malku. Tālr. 29129758;
malku. Tālr. 29189194;
malku, krava - € 115 ar piegādi. 
Tālr. 29883267;
skaldītu malku (bērzs) ar piegādi. 
Tālr. 28644159;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
29128690;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030.

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē  
Mums neiznāks ar tevi parunāt,  
Un tavu smaidu vienkāršu un siltu  
Mums vajadzēs tik sirdīs saglabāt.

Izsakām visdziļāko līdz-
jūtību Uļjanai Osadčajai, 
Marinai, Sergejam un viņu 
ģimenēm sakarā ar smago 
zaudējumu – vīra, tēva un 
vectētiņa Pētera Osadčaja 
pāragro nāvi.

Kaimiņi

Izsakām vispatiesāko līdz-
jūtību un sērojam kopā ar 
Uļjanu Osadčaju un viņas 
ģimeni sakarā ar vīra un 
tēva Pētera Osadčaja nāvi.

Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijas 1979. gada 

kursabiedri

Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba,  
Kad dziļi, dziļi daudziem sirdis sāp.

Nav mūsu spēkos mazināt 
zaudējuma sāpes. Izsakām 
patiesu līdzjūtību Uļjanai 
Osadčajai, sakarā ar vīra 
Pētera pāragro aiziešanu 
mūžībā.

Bijušie kolēģi - agronomi

Izdziest mūžs kā sveces liesma, 
Izdeg tā kā saules stars,
Apklust tā kā laba dziesma,
Kas vairs sirdi neaizskars.

Kad smaga sāpe saliec 
plecus un klusi pavasara 
vēji pāri kapu kalnam aiznes 
pēdējos atvadu vārdus, da-
lām bēdu smagumu un izsa-
kām dziļu līdzjūtību Marinai 
Nipānei, uz mūžu no mīļā 
tēva atvadoties.

Laikraksta “Ezerzeme” 
kolektīvs

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Viktoram un Pēterim 
Panfiloviem sakarā ar brāļa 
nāvi.

Suharevski, Maslovi, 
Romanovi

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu  
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.  
Un kādai mīļai, labai sirdij  
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.

Izsakām līdzjūtību un sē-
rojam kopā ar Viktoru Pan-
filovu, brāli pāragri kapu 
kalniņā guldot.
Piedrujas pagasta pārvalde

Norimst sāpes, 
Izskan dziesma,
Apklust mātes valodiņa.
Dvēselīte aizgājusi,
Saules stariem apbirusi.

Šajā smagajā skumju un 
atvadu brīdī esam kopā ar 
Aivaru Začestu, māmulīti 
mūžībā pavadot.

P. Višņevska individuālais 
mednieku kolektīvs

Jau saule riet un atvadās no 
dienas,
Sirds pretī klusumam un dusai iet.
To melno sāpi neizstāstīt,
To bēdu nepacelt, kas smagi spiež.

Skumju brīdī esam kopā 
ar Snežanu Mizāni un viņas 
ģimeni lielajās bēdās, tēti 
zemes klēpī guldot.

PI “Veselības un sociālo 
pakalpojumu centrs 

“Dagda” 

Nevar pazust tas, ko mīli,  
Nezūd darbs, kas krietni veikts.  
Arī tad, ja mūža gājums  
Šķiet pārāk negaidīti beigts.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Broņislavam Rutkovskim un 
viņa ģimenei sakarā ar viņa 
sievas Ņinas Čerepano-
vas pāragro nāvi. 

Krāslavas, Dagdas 
un Aglonas novadu 

audžuģimenes

Pievienojies mūsu 
lasītāju pulkam!

6 mēn. – EUR 17.07;

5 mēn. – EUR 14.23;

4 mēn. – EUR 11.38;

3 mēn. – EUR 8.54;

2 mēn. – EUR 5.69;

1 mēn. – EUR 2.85.

Cenas norādītas fiziskām personām.

Abonē laikrakstu 
“Ezerzeme” 

un uzzini aktuālāko Krāslavas, 
Dagdas un Aglonas novadu 

 informāciju!

DAŽĀDI


