
Vienas vēlēšanas Latvijā pakāpeniski pāraug 
nākamajās. Vēlētāji vēl nespēja atgūties pēc ne-
gaidītajiem Eiroparlamenta vēlēšanu rezultātiem, 
kad jau sākās jaunā Saeimas vēlēšanu kampa-
ņa. Diemžēl partijas saviem vēlētājiem piedāvā 
„otrā svaiguma” kandidātus. Šājā nedēļā savas 

„lokomotīves” Saeimas vēlēšanām oficiāli 
piedāvāja partija „Vienotība”. Salīdzinājumā 
ar iepriekšējām vēlēšanām galvenā valdošā 

spēka piedāvājums gandrīz nav mainījies. 
Ja nu tikai Valdi Dombrovski, kurš  tika 

ievēlēts Eiroparlamentā, nomainīja taga-
dējā premjere Laimdota Straujuma. Viņa ir 

Vidzemes iecirkņa saraksta priekšgalā. Kur-
zemē ar pirmo kārtas numuru stratē spīkere 
Solvita Āboltiņa, Zemgalē – deputāts Jānis 
Reirs, Rīgā – ārlietu ministrs, pārskrējējs no 

Reformu partijas Edgars Rinkevičs. Latgalē 
„Vienotība” nolēma piedāvāt satiksmes ministru 
Anriju Matīsu.

Jāsaka, ka Latgale ir valdošo partiju vājais 
punkts, un „Vienotība” šeit nav izņēmums. Mūsu 
reģionā, kā likums, balso par opozīcijas partijām. 
Un tas nav pārsteidzoši, ja vien ņem vērā to, ka 
galvaspilsētas valdība pret Latgali izturas kā pret 
pameitu. Iepriekšējā reizē kā „pirmais kārtas nu-
murs” šeit bija antikorupcijas biroja bijušais va-
dītājs Aleksejs Loskutovs, bet arī viņš nemācēja 
mainīt šo tendenci. Iesniegtie sarakstu izklāsti 
precīzi ziņo par vienu – kadru deficīts ir jūtams arī 
valsts valdošajos politiskajos spēkos, kas nesen 
spēja aprīt bijušo konkurentu – Reformu partiju.  
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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Laipni lūdzam apmeklēt jubilejas fotoizstādi „Ezerzeme – dzīves gaisma”, kas apska-
tāma Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā līdz 21. jūlijam. 

Pateicībā par sirsnīgiem apsveikumiem – 
jūsu Aleksejs Gončarovs.

Līgo, Līgo!

Krāslavas Valsts ģimnāzija uzņem 9. klašu absolventus 
ģimnāzijas 10. klasēs. Dokumentus pieņem no 2014. 
gada 16. jūnija Krāslavas Valsts ģimnāzijas kancelejā (2. 
stāvā).  

Piesakoties uzņemšanai 10. klasē jāiesniedz šādi doku-
menti:
•	 skolas direktoram adresēts vecāku (aizbildņu) vai sko-

lēna personisks iesniegums;
•	 pases vai dzimšanas  apliecības kopija;
•	  apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts;
•	  skolēna medicīniskā karte 026/u;
•	  izraksts no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes 

027/u par iepriekš izdarītām profilaktiskām  vakcināci-
jām; Uzziņas pa tālruni: 65622095, 65622096.

Jūtot vienmēr 
 drauga plecu blakus,

Ziedoņu un vasaru bij’ daudz,
Ejot atvasaras viršu taku,
Lai jums saules, veselības daudz.

Lidija un Pēteri     
              NAMAVERI!

Apsveicam jūs briljanta kāzu 
jubilejā!

Radinieki

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, 

Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 
Kā melodijai, kura sirdī šalc. 
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt, 
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc! 

Apsveicam dzimšanas dienā 
Marinu LAPIŅU!

Invalīdu biedrība “Stariņš”

Latvijā un pasaulē

Trūcīgai ģimenei steidzami vajadzīgas divas 
divstāvu bērnu gultas. Lūgums ar piedāvāju-
miem zvanīt Indras pagasta pārvaldei. Tālr. 
65621398, 26178976.

Partijas iet pa iepriekš 
iemītu taciņu

Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde brīdina, ka telefonu krāpnieki atsāka savas 
noziedzīgās darbības pret gados veciem cilvēkiem! Šobrīd Daugavpilī reģistrēti jau pieci 

krāpšanas mēģinājumi un viena izdevusies krāpšana. 

17. jūnijā policijā saņemta informācija par pieciem krāpšanas mēģinājumiem Daugavpilī, 
bet vienā gadījumā noziedzniekiem tomēr izdevās piekrāpt kādu vecu sievieti, kura labprātīgi 
atdeva nenoskaidrotai personai vairākus simtus eiro.

Jau agrāk tika rakstīti vairāki brīdinājumi par krāpnieku darbības shēmu. Policija vēl-
reiz to atgādina: par upuriem parasti tiek izvēlēti gados veci cilvēki, pensionāri. Sazvanot 

upuri pa telefonu, zvanītājs paziņo, ka radinieks (piem. dēls, mazdēls utt.) iekļuva nepa-
tikšanās, piemēram, ceļu satiksmes negadījumā, un lai izvairītos no soda ir nepiecie-

šams samaksāt noteiktu naudas summu policijas darbiniekam vai citai ieinteresētai 
personai (piemēram cietušajam). Pēc upura piekrišanas sniegt nepieciešamo sum-
mu, pie viņa operatīvi ierodas persona, kurš dažreiz izliekas arī kā policijas darbi-
nieks, un paņem naudu. Jāpiebilst, ka krāpnieks uztur telefonsarunu ar upuri tik 

Policija brīdina!

ilgi, kamēr otra persona ierodas nosauktajā adresē pēc naudas.
Policija brīdina, un lūdz visus, it īpaši gados vecākus cilvēkus un pensionārus, 

būt uzmanīgiem un neiekrist krāpnieku lamatās, saņemot līdzīga rakstura zvanus. 
Neuzticēties nezināmām personām, kā arī neuzticēt nevienam savu naudu. Lū-
dzam jaunāko paaudzi brīdināt savus vecākus un vecvecākus par iespējamiem 
krāpšanas mēģinājumiem. Gadījumā, ja saņemat līdzīga rakstura telefona zvanu, 
lūdzam nekavējoties vērsties policijā pa tālr. 65403302 vai 110.

•	 Gaidāmajās brīvdienās - 21. līdz 25. 
jūnijam - Valsts policija rīkos masveida 
pārbaudes. Šajās dienās visā Latvijā no-
tiks masveida reidi un pārbaudes, kuru 
laikā pārbaudīs, vai autovadītāji nav 
lietojuši alkoholu un narkotiskās vielas. 
Tāpat tiks pārbaudīta arī drošības jostu 
un bērnu sēdeklīšu lietošana.

•	 Visās pārbaužu dienās uz Latvijas ce-
ļiem policijas darbinieki strādās pastip-
rinātā režīmā. Tāpat liela uzmanība tiks 
pievērsta arī svētku norises vietām, kur 
pulcēsies svinētāji.

•	 Jau tuvākajā laikā ir gaidāma situācijas 
maiņa veselības nozares vadībā. Circe-
ne joprojām atveseļojas pēc mugurkau-
la operācijas un neprognozē, kad varētu 

atgriezties darbā. Pēc Valsts prezidenta 
domām, tā nav normāla situācija, ka 
premjerministrei ir jāuzņemas arī vese-
lības ministres pienākumi un daļēji arī 
tieslietu ministres pienākumi. 

•	 Saeimas deputāti trešajā, galīgajā, lasī-
jumā pieņēma Satversmes preambulu, 
kurā noteikts, ka Latvija izveidota, lai ga-
rantētu latviešu nācijas pastāvēšanu un 
nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena 
brīvību un labklājību.

•	 Bruņotās sadursmēs Ukrainas austru-
mu reģionos kopš 8. marta ir gājuši bojā 
147 karavīri, bet 267 ievainoti, atsauco-
ties uz Ukrainas Aizsardzības ministrijas 
paziņojumu, vēsta aģentūra UNIAN. 

Cienījamā, kaimiņiene 
Agripina 
ZLOTNIKOVA!
Apsveicam jūs 90 gadu jubilejā!

Ir nodzīvots garš, smags mūžs. Lai Dievs jums 
dod vēl daudz spēka, labestības, veselības, jau-
nības dzirksti, lai pienācīgi varētu sagaidīt savu 
nākamo jubileju!

Kaimiņi Alīna un Vladimirs, Vita un vecākā 
draudzene Veronika Sologuba

Nākamais avīzes numurs iznāks piektdien, 27. jūnijā! Sakarā ar Līgo 
svētkiem, „Ezerzemes” redakcija 23. - 24. jūnijā nestrādās.

2014. gada 25. jūnijā Robežnieku Tautas namā notiks tikšanās 
ar indiešu ārstu Ratanu Singu (Dr. Ratan Singh), kurš izstāstīs par 
tradicionālo tautas medicīnu “Ajūrvēda”, par iespēju izārstēties, 
neizmantojot aptiekas medikamentus. Kā samazināt lieko svaru, 
būt skaistiem, atbrīvoties no kaitīgiem ieradumiem - uz visiem 
šiem jautājumiem Ajūrvēdai ir atbildes. 

Šīs tikšanās laikā ārsts stāstīs, kā to visu var izdarīt mūsu lauku 
apstākļos, kāpēc jānodarbojas ar jogu, kā ietekmē pareiza elpo-
šana un veselīgs dzīvesveids. Tikšanās notiks krievu valodā un 
ilgs aptuveni 2 stundas. Ieeja - bezmaksas vai par ziedojumiem. 
Iespējamas individuālas konsultācijas 24. vai 25. jūnijā. Piesa-
kieties pa telefonu: 27080606. Informācija - www.IndraYoga.eu 
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Šos svētkus jāizbauda
Līgo ir iecienītākie zvērinā-

tas advokātes Evijas Paļumas 
svētki. Viņa uz Krāslavu pārcēlās 
pirms vairākiem gadiem. Viņas 
dzimtene ir nelielā pilsētiņa Alo-
ja, Vidzemes Ziemeļos, pilsēti-
ņa atrodas starp Salacgrīvu un 
Valmieru. Tur dzimis arī izcilais 

l a t v i e š u 
rakstnieks 
M i ķ e l i s 
K rogzem-
nieks, pa-
zīstams ar 
pseidonīmu 
A u s e k l i s . 
Jūnijs Evi-
jai ir īpašs 
arī tāpēc, 
ka Līgo 
priekšvaka-

rā – 21. jūnijā – viņa svin savu 
dzimšanas dienu. 

Tiesa, Evija pat nevar atbil-
dēt, kuri no svētkiem viņai ir sva-
rīgāki. Viņa stāsta, ka dzimšanas 
dienā sapulcējas viņas tuvinieki 
un sākas gatavošanās līgošanai. 
Pareizāk, viņa pati ar diviem dē-
liem un vīru steidzas uz dzimto 
Aloju, kur aizvadīta viņas bērnī-
ba un jaunība. Skaistāku dabu 
par to, kāda ir te, pat iedomāties 
nevar.

Šajās dienās vecāku mājās 
darbojas uzreiz trīs saimnieces 
– Evija, viņas mamma un brāļa 
sieva. Pats svarīgākais, protams, 
ir siera vārīšanas process. Visas 
trīs saimnieces gluži vai sacen-
šas, kurai būs labāks ķimeņu 
siers – Jāņudienas cienasts. Un 
Evija, vārda labākajā nozīmē, 
vienmēr cenšas izcelties, piedā-
vājot divu veidu sierus – obligā-
to ķimeņu un kādu pēc jaunajām 
receptēm vārītu, piemēram, ar 
zaļumiem. Katru gadu, gatavojot 
sieru, Evija eksperimentē.

Senās tradīcijas, kas ir šo 
svētku pamatā, pēc Evijas vār-
diem, Limbažu pusē vienmēr tiek 
ievērotas, arī viņas ģimenē. Tur-
klāt, arī bērni jau ir paaugušies, 
tāpēc tradīciju ievērošana ir īpaši 
liels gandarījums. Viens no patī-
kamākajiem mirkļiem ir vainagu 
pīšana. Materiāla ievākšanā pie-

dalās visa ģimene, lasot zālītes, 
atceroties par to dziedniecisko 
spēku, kas tām piemīt Zāļu dienā. 
Šis process tiek aizvadīts, dziedot 
rituālās dziesmas, kas atspoguļo 
tautas gudrību, cildinot Jāņus un 
Līgas. Vīri sev veido ozolzaru 
vainagus, kā jau ierasts. Tādējādi 
cerot uz šī koka maģiskā spēka 
iedarbību. Daiļā dzimuma pārstā-
ves pin vainagus no pļāvā augo-
šiem ziediem un augiem, iepinot 
ne mazāk kā 9 veidus zālīšu. 

Pēc Evijas teiktā, ne ma-
zums laika tiek aizvadīts, gatavo-
jot svētku mielastu un izveidojot 
ugunskuru. Līdz tumsas iestāša-
nās brīdim jāpagūst apciemot arī 
tantes sēta, tā atrodas netālu. Un 
nav izslēgts, ka mīļās tantes mā-
jās būs jānodzied satīriska rak-
stura dziesma, ja viņas dārzā būs 
atrodamas nezāles. Bet „slinkās” 
saimnieces pienākums ir dziedāt 
atbildes dziesmu, kāpēc nav pa-
spējusi ieviest kārtību. Evija ne-
šaubās, ka daudzās Vidzemes 
mājās tiek gaidīti līgotāji. Saim-
niekiem viņus noteikti jāsagaida 
ar sieru, alu, pīrāgiem ar speķi un 
citiem cienastiem.

Līgošanai pie ugunskura 
pievienojas arī tantes ģimene. 
Skan dzīsmas „Līgo, līgo...”, kas 
saplūst ar apkārtējo vidi. Starp 
dejām tiek organizēti konkursi 
pieaugušajiem un bērniem. Un tā 
līdz rītausmai. Rīta pusē uguns-
kurā tiek dedzināti iepriekšējā 
gada vainagi, kas kalpo ne vien 
kā rota, bet arī kā aizsargs pret 
nelaimēm. Sagaidīt rītausmu – 
tas ir visu līgotāju noteikums. 
Arī mazgāšanās rīta rasā ir ne-
atņēmams rituāls. Tas ķermenim 
sniedz spēku un veselību.

„Neesmu alus mīļotāja. To 
dzeru tikai vienu reizi gadā – Lī-
gosvētkos. Šie svētki man ir tik 
ļoti mīli, ka negribās pārkāpt ne-
vienu no tradīcijām.” – saka Evija 
Paļuma.

Cerot uz Jāņu uguns 
 labvēlību

SEB Bankas Krāslavas fi liā-
les vadītāja Ruta Purvinska va-
saras saulgriežu dienā dodas uz 
sava vectēva mājām Aulejas pa-

gastā. Brāslavas pilskalna galā, 
netālu no Sīvera ezera, jau des-
mit gadus kopā ar brāļa ģimeni, 
radiem, draugiem un kaimiņiem 
svin Līgo svētkus.

Diemžēl jau labu laiku kopā 

nelīgo Rutas vectētiņš un viņas 
mamma, bet atmiņas par mīļa-
jiem cilvēkiem, kuri pratuši ieau-
dzināt senās tradīcijas un radīt 
prieku, piepilda ne vien bērnu un 
mazbērnu sirdis, bet, šķiet, pat 
visu Brāslavas kalnu. 

Šo svētku neatņemama tra-
dīcija – Jāņu un māju saimnieku 
godināšana. Viņu galvas šajā va-
karā rotā ozolzaru vainagi. Par 
svētku rotām rūpējas arī jaunas 
meitas, iepinot vainagos pīpenes 
un rudzupuķes. Viņu uzvedībā 
ir kāds noslēpums – visticamāk, 
nākamās līgavas prāto, kā šajā 
brīnumainajā naktī rīkoties ar 
vainagiem. Un vai vērts izaicināt 
likteni, sekojot tautas paražām 
un ticējumiem? Šo svētku pamat-
rituāli saistīti ar ūdeni un uguni. 
Īpaši par to nav jāpiedomā, jo 
Ruta stāsta, ka ciemiņi tiek sa-
gaidīti ar Līgo meijām un pirti. 
Bet svētku kulminācija, protams, 

ir Jāņu ugunskurs. Ruta saka, 
ka attieksmei pret ugunskuru jā-
būt īpašai – jo lielāka un spožā-
ka ugunskura liesma, jo lielāku 
labklājību tā sniedz cilvēkiem. 
Uguns, iekurta Brāslavas kalna 
virsotnē, nenodziest līdz pašam 
rītam, dāvājot līgotājiem cerību, 
ka viss būs labi.

Iecienītos svētkus nesa-
gaidīja...

Edmunds Gekišs mani sa-
rūgtināja, jo no viņam piemītošā 
optimisma nav palikusi ne kripa-
tiņa. Viņš apgalvo, ka Līgo svētki 
viņa paaudzei ir gluži svēti svētki, 
neskatoties uz to valodas sak-
nēm. Kad tad vēl var pievērsties 
senajām tradīcijām, dziedāt tau-
tasdziesmas un, protams, dejot, 
kļūstot par gadiem desmit jau-
nākiem? Viņam ir žēl, ka šogad 
organizatori ir aprobežojušies ar 
„Zaļo balli” pirms Līgo svētkiem. 
Viņaprāt, apsolītā jautrība „no 
rieta līdz ausmai” pilsētas estrā-
dē 22. jūnijā – nav slikta doma, 
taču pensionārus tā neiepriecina, 
jo pašus Līgo svētkus vairums 
no viņiem pavadīs mājās vien-
tulībā. Tās vecu cilvēku dzīvē 
pietiekoši tāpat. Par to, kā šos 
svētkus pavada pensionāri, viņi 
pat ir runājuši ar novada domes 
pārstāvjiem, kādā no mikrorajonu 
tikšanās reizēm rudenī. „Mans 
telefons burtiski sprāgst no ne-
apmierināto cilvēku zvaniem. Bet 
es nezinu, ko lai viņiem saka. Kā 
gan es varu palīdzēt?” – nopūšas 
viņš.

Jāpiebilst, ka savu sarūgti-

nājumu neslēpj arī citi iedzīvotāji. 
Mana paziņa, kura dzīvo vienā 
no pagastiem, apsolīja bērniem 
braucienu uz Krāslavu, jo tur 
svētki tiek svinēti agrāk. Bet mē-
ģinājums parādīt jaunajai paau-

dzei, ka Līgo – tie nav tikai alus 
dzeršanas un siera un šašliku 
ēšanas svētki – izgāzās kā veca 
sēta. 

Traģēdija, vai!? – daudzi 
teiks. Bija laiks, kad Līgo kā ofi -
ciālus svētkus nemaz nesvinēja. 
Pat aizliedza. Tā tas ir, bet cilvēki 
ļoti ātri pierod pie labām lietām. 
Un vairums no mums naivi tic so-
lījumiem un kaut ko gaida...

Valentīna SIRICA
Autores foto un no 

Rutas PURVINSKAS 
 personīgā arhīva

Vairumam iedzīvotāju Līgo ir visgaidītākie un vismīļākie 
svētki. Šo brīnumaino nakti pieaugušie gaida kā bērni, lai 
godinātu Jāni un Līgu. Lai lūgtu labu ražu, labklājību visos 
darbos un laimīgu ģimenes dzīvi. Es aicināju uz sarunu 
zvērinātu notāri Eviju Paļumu, SEB bankas Krāslavas 
vadītāju Rutu Purvinsku, kā arī pensionāru vadoni Edmun-
du Gekišu, lai dzirdētu, kā Līgo svētkus svin viņu ģimenēs.

Visīsākajā naktī

“Pīlādzīti s” aicina Krāslavas 
novada pirmsskolas vecuma bērnus 
sākt iepazīt pasauli mūsu iestādē. 
Grupu komplektācija nākošajam 
2014./2015.mācību gadam noti ek 
tagad un turpināsies līdz 17.jūlijam. 

„Pīlādzītī ” strādā zinoši un 
augsti  kvalifi cēti  skolotāji, kuri pār-
zina jaunākās metodikas un rūpējas 
par bērnu audzināšanu. Ar iestādes 
darbu, tradīcijām un pieredzi var 
iepazīti es mājas lapā htt p://www.
piladziti s.lv/

 Apmācība iestādē noti ek pēc 
vairākām licenzētām pirmsskolas 
izglītī bas programmām, bērni ti ek 
gatavoti  gan latviešu, gan krievu 
skolām.  Iestādē izveidoti  īpaši 
apstākļi, atbilstoši  pirmsskolēnu 
drošībai un audzināšanai. “Pīlā-
dzītī ” valda radošs gars un pozi-
tī va atmosfēra bērnu izaugsmei. 
Tiek ņemts vērā bērnu veselības 
stāvoklis, maksimāli ievērota indi-
viduālā pieeja.  Iestādes logopēde 
strādā pie bērnu ar valodas trau-
cējumiem izrunas korekcijas, bet 
koriģējošās vingrošanas speciā-

lists veido skaistu bērnu stāju un 
veic plakanās pēdas profi laksi. Ar 
bērniem nodarbojas arī  psihologs.
Bilingvālajās grupās nodarbī-
bas un ārpusnodarbību darbs 
noti ek divās valodās, kas ļauj 
intensīvi apgūt valsts valodu.  
Rezultātā bērni lasa, raksta un 
runā  vienlīdz labi divās valodās. 
Papildus tradicionālajām nodarbī-
bām, iestādē darbojas pulciņi pēc 
savas izstrādātas programmas: 
tautu deju pulciņš, dziedātāju an-
sambļi,  zīmēšanas pulciņš, latvie-
šu un angļu valodas pulciņi, teātra 
pulciņš un basketbols.

Bērnu piesakot iestādē, vecāki (aiz-
bildņi) iesniedz šādus dokumentus:
•	  iesniegumu;
•	 bērna dzimšanas apliecības kopiju 

vai norakstu (izglītī bas iestādē to 
salīdzina ar oriģinālu);

•	 medicīnisko karti  (karti  izsniedz 
ģimenes ārsts un norīko pie spe-
ciālisti em);

•	 profi lakti skās potēšanas karti  ;
•	 ārsta izziņu, ka bērns var apmeklēt 

pirmsskolu (derīga 3 dienas);
•	 nepieciešams uzrādīt vecāka pasi, 

vadītāja salīdzina ar dati em dzim-
šanas apliecībā;

•	 pēc nepieciešamības – izziņu par 
bērna deklarēto dzīves vietu;

•	 pedagoģiski - medicīniskās ko-
misijas atzinumu (ja bērns apgūs 
speciālās pirmsskolas izglītī bas 
programmu).

Būsiet mīļi gaidīti!
J. Vorošilova, PII “Pīlādzīti s” vadītā-

jas vietniece izglītī bas jomā.

Mēs aicinām visus vecākus, 
kuri ieinteresēti, lai viņu bēr-
ni 2014./2015.mācību gadā  
apmeklētu PII „Pīlādzītis”, 
reģistrēties līdz 17. jūlijam: 
Aronsona 1, Krāslava. Kon-
sultācijas var saņemt pa te-
lefonu: 65622249 (vadītāja), 
65622259 (grāmatvede, liet-
vede).

Jaunu audzēkņu reģistrācija 
(darba dienās): 

no plkst. 8.00 līdz 16.00, ce-
turtdienās – līdz plkst. 17.00

vadītājas pieņemšanas laiks 
– pirmdien 8.00-10.00, ceturt-
dien 15.00-17.00 

“Pīlādzītis” aicina
Nodarbinātī bas valsts aģentūras 

skolēnu vasaras nodarbinātī bas pasā-
kumā jau sākuši strādāt 603 skolēni. 
Skolēnu elektroniskā pieteikšanās vēl 
turpinās. Pašlaik vasaras darbiem ir re-
ģistrējušies gandrīz 9000 jauniešu. Tā-
pat NVA turpina pieņemt jaunus dar-
ba devēju pieteikumus dalībai skolēnu 
nodarbināšanai līdz 29. augustam. 

Pašreiz skolēnu nodarbināšanai 
vasaras brīvlaikā pieteiktas 3858 dar-
ba vietas. Darba devēji piedāvā strā-
dāt šādus darbus: klientu konsultants, 
virtuves darbinieks, palīgstrādnieks, 
lietvedības sekretārs, noliktavas darbi-
nieks, pārdevējs, datu ievades opera-
tors, viesmīlis, datorgrafi ķis, projektu 
asistents u.c. Darbiņš ir arī lauksaim-
niecības un zemkopības darbos: ogu 
vācēji, ravētāji, darbinieki zemnieku 
saimniecībās, laistī tāji.

NVA darba devējam nodrošina 
dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 
50 % apmērā no valstī  noteiktās mini-
mālās mēneša darba algas. Otru pusi 
algas skolēnam maksā darba devējs, 
arī nodokļus no darba algas nomaksā 
darba devējs. 

Tāpat NVA nodrošina dotāciju ik-

mēneša darba algai arī skolēnu darba 
vadītājam. Par 10 skolēnu darba va-
dīšanu dotācijas apmērs ir minimālās 
mēneša darba algas apmērā. Atti  ecīgi 
dotācijas apmērs par viena skolēna 
darba vadīšanu ir viena desmitā daļa 
no valstī  noteiktās minimālās mēneša 
darba algas. 

Lielākie darba devēji ir pašvaldī-
bas un pašvaldības uzņēmumi. Piemē-
ram, Ventspilī jau šobrīd ir piešķirtas 
papildus darba vietas, tas saistī ts ar to, 
ka otru pusi algas, ko ierastajā gadīju-
mā sedz darba devējs, saviem pilsētas 
uzņēmumiem maksā Ventspils dome. 
Arī Liepājas un Jēkabpils pusē veicas 
labi, jo darba devēji ir aktī vi un piesa-
kās. Darbu skolēniem pašreiz piedāvā 
tādi zināmi darba devēji kā, piemē-
ram, Lidosta Rīga, Lido, Latt elecom, 
Rīgas dzemdību nams un citi .

NVA atbalstu vasaras mēnešos 
strādāt un iegūt darba pamatpras-
mes, iemaņas un pirmo darba pieredzi 
varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 ga-
diem, kuri mācās vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītī bas iestādēs. 
Viena skolēna nodarbinātī bas ilgums 
pasākumā ir viens mēnesis.

NVA vasaras nodarbinātības pasākumi 
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Naktī no svētdienas uz pirmdie-
nu dzīvojamā mājā, kas atrodas Rīgā, 
Vaļņu ielā, atskanēja šāviens. Polici-
jas darbinieki notikuma vietā atrada 
vīrieša ķermeni ar šautu brūci krūtīs. 
Blakus atradās pistole un pirmsnāves 
zīmīte. Šādā veidā no dzīves šķīrās 
viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem 
valstī – advokāts Andris Grūtups. 
Atbilstoši policijas pieņēmumiem, 
Grūtups izdarīja pašnāvību. Lai šo 
pieņēmumu varētu apstiprināt vai 
noliegt, notiek vairākas ekspertīzes. 
Ir zināms, ka advokātam bija smaga 
onkoloģiska slimība, kas arī varēja 
izraisīt šo bargo lēmumu. Iespējams, 
ka skaidrību ieviesīs pirmsnāves zī-
mīte, kas pašlaik tiek turēta slepenī-
bā. Diezin vai tā bija adresēta plašai 
sabiedrībai. 

Grūtups bija pazīstama persona 
mūsdienu Latvijā, viens no mūsdie-
nu politiskās un juridiskās sistēmas 
veidotājiem valstī. Viņš piedzima 
Dobelē 1949. gadā. Nodienējis pa-
domju armijā, ar izcilību absolvēja 
Latvijas Valsts Universitātes Juridis-
ko fakultāti. Mācību laikā piestrādā-
ja par krāvēju un kurinātāju. 1977. 
gadā uzsāka savu karjeru prokurora 
amatā. 1980. gadā tika uzņemts par 
Advokātu kolēģijas locekli. Kā arī 
vairāki veiksmīgie juristi tajos lai-
kos iestājās Komunistiskajā partijā. 
1980. gadu beigās Grūtupam bija 
svarīga loma Atmodas notikumos. 
Kopā ar saviem domubiedriem viņš 
atjaunoja pieminekļus, kas bija veltī-
ti latviešu strēlniekiem un tiem, kas 
krita cīņās par Latvijas neatkarību. 
1988. gadā viņš iekļāvās opozicio-
nālajā Dabas aizsasrdzības klubā, kā 
arī tika ievēlēts par Tautas Frontes 
domes deputātu. Piedalījās Juristu 
savienības un Brāļu kapu komitejas 
izveidošanā. Tad viņš arī tika ievēlēts 
par Augstākās padomes deputātu. 

1990. gadu sākumā Grūtups 
kļuva slavens kā viens no īpašuma 
denacionalizācijas likumprojekta au-
toriem. Piedalījās Zemes reformas 
un citu likumprojektu, kas saistīti ar 
īpašuma statusu, izstrādnē. Šo viņa 
biogrāfijas daļu līdzgaitnieki vērtē 
pretrunīgi.

Sistēma nodrošināja jauno īpaš-
nieku priviliģēto pozīciju, tajā pašā 
gadījumā daudzi denacionalizēto 
māju iedzīvotāji nokļuva beztiesiskā 
stāvoklī. Neskatoties uz to, Grūtups 
tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu 3. pa-
kāpes ordeni un barikāžu dalībnieka 
krūšu nozīmīti. 

Grūtups bija tā saucamā „Val-
mieras grupējuma” – ietekmīgo po-

litiķu, uzņēmēju un juristu, kam Lat-
vijā bija milzīga ietekme, neformālā 
kluba sastāvā. Jāpiebilst,ka „Valmie-
ras grupējumā” bija arī ekspremjers 
Andris Šķēle, ar kuru Grūtups uztu-
rēja īpaši ciešas attiecības. Paralēli 
advokāta darbam viņš bija arī valsts 
vadītāja Gunta Ulmaņa, bet vēlāk arī 
sava drauga, Tautas partijas dibinā-
tāja, padomdevējs. 

Pēc Tautas partijas kraha Grū-
tupa ietekme politikā mazinājās, 
kaut gan līdz pašai nāvei viņam bija 
liela autoritāte. Periodiski advokāts 
sniedza skaļas intervijas, kas bieži 
vien tika uzstvertas kā Latvijas oli-
garhu runas. Savas simpātijas pret 
Šķēli, Aivaru Lembergu un Ainaru 
Šlesaru Grūtups nekad neslēpa. Un 
kaut arī savās uzstāšanās reizēs ad-
vokāts bieži vien pāršāva pār strīpu, 
viņš bija viens no nedaudzajiem cil-
vēkiem valstī, kurš varēja atļauties 
atklāti runāt. Grūtups nebaidījās 
atklāti kritizēt ebreju biedrības lī-
derus par vēlmi atgūt īpašumus uz 
īpašiem noteikumiem. Viņš bez ma-
zākā mulsuma uzsājās pret amerikā-
ņu vēstniecības iejaukšanās Latvijas 
politisko jautājumu risināšanā. Tam 
tik tiešām bija nepieciešama dros-
me. Daudziem par klupšanas ak-
meni kļuva viņa vēsturiskie romāni 
par skaļiem tiesu procesiem – „Ob-
servators”, „Ešafots”, „Beilisāda”, 
„Manjaks”. Viņš tika apsūdzēts dažā-
dās saistībās, antisemītismā, nacio-
nālismā, bet grāmats ir uzrakstītas 
ļoti interesanti un neviens nepaliek 
vienaldzīgs.

Andris Grūtups, protams, nebi-
ja varonis, bet arī pārlieku nelietību 
piedēvēt viņam nedrīkst. Šis gudrais 
un talantīgais cilvēks dzīvē gāja savu 
ceļu un nebaidījās tāds būt. Kādreiz 
viņš teica: „Jūs zināt, pašlaik Latvijā 
ir iestājusies viduvējību laikmets. 
Katra partija uz vēlēšanām iet ar 
vienu vai divām lokomotīvēm, un ja 
šī partija tiek Saeimā, tad līdz ar vi-
ņiem, līdzīgi kā vagoniņi, parlamentā 
tiek arī maz pazīstami cilvēki ar ļoti 
viduvējām dotībām. Lūk, šīs viduvē-
jības arī nosaka politiku, viņi veido 
likumus, kurus mēs ievērojam un 
dzīvojam.” Diemžēl līdz ar Grūtupa 
aiziešanu šo viduvējību kļūs arvien 
vairāk.                        Viktors UDRIŠS

14. jūnijā Krāslavas muzejā 
notika fotogrāfa Alekseja Gon-
čarova personālizstādes atklāša-
na „„Ezerzeme” - dzīves 
gaisma”. Izstādes atklāša-
na sakrita ar mākslinieka 
jubileju, tāpēc apsveikumi 
no draugiem un kolēģiem 
bija jo īpaši daiļrunīgi un 
sirsnīgi. Cik vien sevi at-
ceros, Alekseju Gončaro-
vu nekad neesmu redzējis 
mierīgu vai nesteidzīgu. 
Kūsājoša daba. Izlasot, ka 
savas fotogrāfa darbības 
laikā Gončarovs nopubli-
cēja vairāk nekā 30 000 
fotogrāfiju, es saskaitīju 
- ja meistars vienā dienā 
publicētu pa vienai foto- 
grāfijai, arī brīvdienās un svētku 
dienās, tad viņam būtu nepiecie-
šami 82 gadi! Bet, patiesību sa-

kot, mūsu novadā ir grūti atrast 
cilvēku, kurš nebūtu trāpījis Krā-
slavas rajona slavenā fotogrāfa 
objektīvā. Izstādes atklāšanas 
laikā, saņemot apsveikumus, ju-
bilārs izskatījās uztraucies. Lieta 
tāda, ka viņam rokās nebija foto-
kameras, un tāpēc viņš jutās kā 
ne savā ādā. 

Jubilejas skaistā cipara ie-
dvesmoti, viņa draugi un kolēģi 

runāja par viņa talantu, mākslu 
sazināties ar cilvēkiem un viņa 
īapšo taisnīguma sajūtu. 

Aleksejs Gončarovs mūsu 
novadā ir visu svarīgāko notiku-
mu dalībnieks. Pateicoties viņa 

„dedzīgajai acij”, visa mūsu no-
vada vēsture pusgadsimta laikā 
ir piefiksēta un saglabāta mūsu 
pēctečiem. Viņa darbi rotā muze-
ja kolekcijas, vairākus interneta 
resursus. 

Lūk, arī izstādes atklāšanas 
dienā no muzeja izstāžu zāles 
sienām apmeklētājiem uzsmai-
dīja visiem pazīstami un pavisam 
nepazīstami cilvēki, uzsmaidī-

ja milzīgas līdakas, ezeri, meži, 
smaidīja saule un debesis. 

Alekseja Gončarova darbos 

galvenais vienmēr ir bijis patie-
sa mīlestība pret dzimto novadu 
un tā ļaudīm. Meistars vienmēr 

nesavtīgi dalījās ar saviem 
darbiem, tāpēc daudzos ģi-
menes albumos ir fotogrā- 
fijas, meistara dāvinātas. 
Šīs fotogrāfijas – saimnieku 
lepnuma priekšmets, vērtīga 
ģimenes relikvija. 

„Ezerzemē” Gončarova 
veidotie darbi parādās katrā 
numurā. Līdz ar fotogrāfijām 
mēs priecājamies par zem-
nieku sasniegumiem, jūsmo-
jam par dabas skaistumu, ie-
pazīstamies ar mūsu novada 
viesiem. Kopā ar Gončarovu 
mēs esam sašutuši par paš-
māju vandāļiem, jūtam līdzi 
bez pajumtes palikušajiem 
dzīvniekiem, domājam par 
dabas piesārņojumu. 

Kā teica viens slavens fo-
togrāfs: „Lai kļūtu par īstu fo-
togrāfu, vajag mācēt skatīties 
ar dvēseles acīm, tas nozīmē, 

ka fotokameras objektīva tagadne 
– tā ir sirds un dvēsele.” Aleksejs 
Gončarovs - īsts fotogrāfs. 

Izstāde apskatāma līdz 21. 
jūlijam. To apmeklēt vajadzētu 
tikai tādēļ, lai uzlabotu noskaņo-
jumu un kārtējo reizi pārliecinātos 
par to, cik skaista ir pasaule, kurā 
mēs dzīvojam. 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Fotogrāfa liktenis – brīnišķīgi mirkļi, 
laika upes aizsegā...

Kad Ņeps un Dagers kopīgi veidoja fotogrāfiju, viņi pat iedomāties nevarēja, ka izveidos 
jaunu mākslas veidu. Pasaulē pirmās fotogrāfijas izgatavošanai bija nepieciešamas di-
vas dienas, jo pats uzņemšanas process ilga apmēram 8 stundas. Rezultāts bija pilsētas 
aina (kādas Parīzes mājas jumts). Divu gadsimtu laikā daudz kas ir mainījies. Lai šodi-
en izveidotu foto uzņēmumu, ir nepieciešama viena sekunde. Bet viss nav tik vienkārši. 
Slavenais amerikāņu fotogrāfs Ensels Adams teica: „Fotogrāfija – tās ir prognozēšanas 
dotības, tā ir lietu analītiskā tulkošana atkarībā no tā, kā tās notiek”. Katrs talantīgais fo-
togrāfs mazliet ir ekstrasenss...”

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspektores Dzintras Bukevičas apsveikums

“Noktirnes“ veltījums jubilejā

Skumjās beigas
Miris pazīstamais un ietekmīgākais 

advokāts Andris Grūtups

Latvijas Banka otrdien, 17. jū-
nijā, laida apgrozībā Jāņa Jaunsud-
rabiņa “Baltajai grāmatai” veltītu 
5 eiro sudraba kolekcijas monētu. 
Monētas māksliniece ir Sandra Kras-
tiņa, tā kalta Nīderlandes kaltuvē.
Uz monētas redzams grāmatas vāka 
atveids un Jaunsudrabiņa “Baltās 
grāmatas” ilustrācijas. Monēta vel-
tīta vienam no izcilākajiem latviešu 
literatūras meistardarbiem – izcilā 
latviešu literāta Jāņa Jaunsudrabiņa 
(1877–1962) “Baltajai grāmatai”. Tas 
ir rakstnieka bērnības atmiņu stāstu 
apkopojums mazā Janča skatījumā 
un vienlaikus latviešu lauku dzīves 
pārskats 19. gs. nogales gaisotnē un 
četru gadalaiku ritējumā. No “Baltās 
grāmatas” šķietami laucinieciskās 
Janča mācības izaug mūsdienās vi-
tāli svarīgais un patriotiskais Jaun-
sudrabiņa aicinājums “Piemini Lat-
viju!”. Ar šādu sirdsdarba motivāciju 
Latvijas Banka emitē eiro kolekcijas 
monētu Jaunsudrabiņa “Baltās grā-
matas” 100 gadu jubilejas atcerei. 

Šī ir simtā Latvijas Bankas izdotā 
kolekcijas monēta un otrā kolekcijas 
monēta ar eiro nominālu (lata dārg-
metāla monētas, kas pēc būtības ir 
mākslas darbs, saucām par jubilejas 
un piemiņas monētām; kopumā tika 
izdotas 98 šādas monētas). Šādi tiek 
turpināta kolekcijas monētu izlai-
šana ar Latviju raksturojošiem siže-
tiem un augstvērtīgu māksliniecisko 
izpildījumu. Arī plānotais kolekcijas 
monētu skaits saglabājas iepriek-
šējais – 5–7 monētas gadā, ņemot 
vērā Latvijas sabiedrības un ārvalstu 
kolekcionāru interesi. Monēta “Bal-
tā grāmata” ir likumīgs maksāšanas 
līdzeklis Latvijas Republikā. Monētas 
tirāža – 5,000 eksemplāru. Monētu 
varēs iegādāties Latvijas Bankā (ka-
sēs K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, un 
Liepājas filiāles un Daugavpils filiā-
les kasē) un tradicionālajās monētu 
tirdzniecības vietās – bankās, suve-
nīru un juvelieru veikalos. Monētas 
cena Latvijas Bankas kasēs – 51.65 
eiro.

“Baltajai grāmatai” veltīta monēta
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Kārtējā Dagdas novada paš-
valdības domes sēdē 22. maijā 
tika piešķirts finansējums 900 
eiro apmērā grāmatas izdoša-
nai par izcilu, nopelniem bagātu 
Ezernieku vidusskolas skolotāju 
un Latgales rakstnieci Valentīnu 
Ivanovsku (Celitāni).

Kā pastāstīja Dagdas nova-
da pašvaldības kultūras metodiķe 
Inese Plesņa, piešķirtais finansē-
jums ir adekvāts tam, ko lūdza 
iniciatori: “Šī iniciatīva nāca no 
Ezernieku bibliotēkas vadītājas 
Lidijas Igaunes, kura sadarbojas 
ar pensionētu medicīnas darbi-
nieci un literāro darbu izdevēju 
Veroniku Grišāni, kura savukārt 
raksta grāmatas par mūsu nova-
da ļaudīm. Jāatzīmē, ka pašvaldī-
bā griežas ļoti daudzas iestādes, 
organizācijas un lūdz piešķirt 
naudu pasākumiem, izdevu-
miem, filmām, tulkojumiem un 
citām lietām, tālab diskusijas par 
šo jautājumu bija komitejās, bet 
domes sēdē deputātu atbalsts šai 
iecerei bija viennozīmīgs.

Diskusijās nonācām pie 
secinājuma, ka šis lūgums ir jā-
atbalsta. Valentīna Ivanovska 
(Celitāne) ir mūsu novadniece, 
un, ja mēs piešķiram kaut nelie-
lu finansējumu Latgales projek-
tiem, tad mūsu pašu novadnie-
ces iemūžināšanai ir vajadzīgs 
sniegt atbalstu noteikti. Jo īpaši 
šajā gadījumā, kad ir cilvēki, kuri 
pavirzījušies tik tālu uz priekšu, 
ka faktiski izgatavojuši grāmatas 
maketu un tajā ir iekļauti gan bio-
grāfiskie dati, gan arī viņas darbi, 
kas ir ļoti interesanti - tās ir pasa-
kas latgaļu valodā, kuras apkopo-
jusi bibliotekāre. Deputātiem bija 
iespējas iepazīties ar literārajiem 
darbiem, jo bija iesniegta daļa 
maketa. Arī tālab nonācām pie 
secinājuma, ka grāmatas izdoša-
na ir jāatbalsta.”

Prasmīgs un apdāvināts 
mūsdienu skolotājs pratīs Va-
lentīnas Ivanovskas (Celitānes) 
darba mūža devumu izmantot arī 
jaunās paaudzes audzināšanā. 
Starp citu, viņa dzīves laikā bija 
pievērsusies novada personību 
izpētei, veidojusi aprakstus par 
personībām. Ir svarīgi, lai mēs 
atcerētos, neaizmirstu un celtu 
saulītē tieši mūsu pašu novadnie-
kus, kuru devums visai sabiedrī-
bai ir naudā nenovērtējams. Pal-
dies, ka deputāti to saprot!

Juris ROGA

Paldies par 
sapratni un 

atbalstu
Labākā atpūta – darbā, tas 

ir sens redakcijas joks, kas ir 
joprojām aktuāls. Sestdien mēs 
atzīmējām fotoizstādes atklāša-
nu, un, protams, ne bez tostiem. 
Bet svētdien mani pamodināja 
aizrautīgā makšķernieka Valērija 
Sadovska telefona zvans. Sen-
sācija: ir noķerta septiņpadsmit 
kilogramus smaga savvaļas kar-
pa! Tas nevar būt... pats lasītājs 
to uzzināja no kāda Daugavpils 
zvejnieka, bet pēc tam noticēja 
šai ziņai. Es savukārt palūdzu 
uzreiz doties uz laimīgo krastu 
un tad, ja tā izrādītos patiesība, 
izsaukt korespondentu. Jāsaka, 
ka tīri teorētiski savvaļas karpa 
var sasniegt 24 kg svaru. 

Pagāja laiks, un Krāslavas 
makšķernieks pilnīgi apstiprināja 
fantastisko informāciju. Līdz šim 
gadījumam man ir nācies foto-
grafēt deviņus kilogramus smago 
upes karpu, kas Daugavā tika no-
ķerta zemledus zvejā. Divkāršais 
brīnums – savvaļas karpa ziemā 
parasti nebarojas. 

N o s l ē p u -
maino vietiņu es 
atradu ne uzreiz. 
Rekorda autors 
spīdēja kā zelta 
rublis. Sveicienā 
spēcīgi spiedu 
jaunā paziņas 
roku un jutu, ka 
uztraukums vi-
ņam vēl nav pār-
gājis. Pusstundu 
notika divkauja, 
kamēr Valērijs 
Krjučkovs (uz-
vārds arī tāds 
m a k š ķ e r n i e -
cisks!) nenogur-
dināja monstru, kas uzreiz ņēma 
kursu uz pretējo krastu – kas gan 
viņu apstādinās! Visapbrīnoja-
mākais – fideraprīkojums nemaz 
nederēja gigantiskajam lomam: 
makšķeraukla – 0,33, pavada – 
0,25. Šis ir gadījums, kad Valērijs 
nokārtoja augstākās makšķe-
rēšanas mākslas eksāmenu uz 
teicami. Godīgi atzinās: bez dzī-

vesbiedres Allas palīdzības upes 
sivēnu varēja arī nenovaldīt. 
Labi, ka arī ķeramais tīkliņš pa 
rokai gadījās vajadzīgajā izmē-
rā. Viss meistaram, kā jau mak-
šķerniekam ar piecdesmit gadu 
stāžu, ir paredzēts. No visas 
sirds apsveicis laimīgos, apsolīju 
makšķernieku pārim uzdāvināt 
arī avīzi un fotoattēlus – mūžīgai 

piemiņai. Līdz šim brīdim Valērijs 
lepojās ar trīspadsmit kilogramus 
smagu līdaku un 3,5 kg smagu 
līni. Un, lūk, tagad, savvaļas kar-
pa, kas varētu pretendēt uz Eiro-
pas līmeņa sensāciju.  Var gadī-
ties, ka pēc vecuma šī karaliskā 
zivs ir mana līdzgaitniece.

Aleksejs GONČAROVS

Eirosensācija!

Kriminālprocess par 
 kukuļa piedāvāšanu

12.jūnijā Krāslavas novada 
Ūdrīšu pagastā par ātruma pār-
sniegšanu tika apturēta kravas 
automašīna Volvo ar piekabi. 
Transportlīdzekļa vadītājs, 1970.
gadā dzimis Ukrainas pilsonis, mē-
ģināja atpirkties no administratīvā 
protokola sastādīšanas, piedāvā-
jot policijas darbiniekam 10 eiro.  

Par kukuļa piedāvāšanu valsts 
amatpersonai ir uzsākts Krimināl-
process pēc Krimināllikuma 323.
panta 1.daļas (par kukuļa piedā-
vāšanu valsts amatpersonai, lai tā, 
izmantojot savu dienesta stāvokli, 
izdarītu vai neizdarītu kādu dar-
bību kukuļdevēja interesēs). Par 
šādu likumpārkāpumu likums pa-
redz brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz pieciem gadiem vai arestu, vai 
piespiedu darbu, vai naudas sodu 
līdz simt divdesmit minimālajām 
mēnešalgām.

Vidusskolu absolventiem šīs vasa-
ras sākums ir daudzu svarīgu pārbaudīju-
mu un arī izvēles laiks. Saņemts atestāts 
par vidējo izglītību, jāizvēlas arī nākotnes 
profesija.

Daugavpils Universitāte ar katru 
gadu kļūst inovatīvāka un mūsdienīgāka, 
tādējādi esošajiem un topošajiem stu-
dentiem paver lielākas izvēles un izaug-
smes iespējas. Septembrī studentiem 
durvis vērs mūsdienīgs dabaszinātņu 
un inženierzinātņu laboratoriju korpuss. 
Ir veikta mācību korpusa Parādes ielā 1 
renovācija. Plašās auditorijās, ar mūs-
dienīgām iekārtām aprīkotajās labora-
torijās, modernā bibliotēkā un mājīgā 
atmosfērā, zinošu un atsaucīgu docē-
tāju vadībā Daugavpils Universitātes 
studenti iegūs kvalitatīvu izglītību.

Daugavpils Universitātes piecas 
fakultātes – 
•	 Dabaszinātņu un matemātikas 

fakultāte, 
•	 Humanitārā fakultāte, 
•	 Izglītības un vadības fakultāte, 
•	 Mūzikas un mākslu fakultāte, 
•	 Sociālo zinātņu fakultāte                   

piedāvā 51 dažāda līmeņa studiju 
programmu, kas sagatavo biolo-
gus, programmēšanas inženierus, 
fiziķus, matemātiķus, ekonomis-
tus, psihologus, sociologus, vēs-
turniekus, filologus, juriskonsultus, 
fizioterapeitus, mākslas projektu 
vadītājus, mūzikas, sporta, pirms-
skolas un pamatizglītības sko-
lotājus, svešvalodas skolotājus, 

sociālo zinību skolotājus, tulkus, 
sociālos darbiniekus, karjeras 
konsultantus, dabas aizsardzības 
speciālistus, starpkultūru attiecību 
menedžerus, iestāžu vadītājus un 
vidējās izglītības skolotājus u.c.

2014./2015. studiju gadā topo-
šajiem studentiem Daugavpils Uni-
versitāte piedāvā iespēju studēt arī 
aktualizētajā profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju program-
mas Māksla modulī Kultūras mene-
džments un profesionālās augstākās 
izglītības bakalaura studiju program-
mā Dizains. Programmas Dizains 
absolventiem tiks piešķirts profesio-
nālais bakalaura grāds mākslā un kva-
lifikācija datordizainers vai produktu 
dizainers. 

Savukārt Humanitārās fakultātes 
akadēmiskā bakalaura studiju prog-
ramma Filoloģija nākamajā studiju 
gadā aicina uz modernizētu akadēmis-
ka bakalaura programmu Filoloģija. 
Tās būtiskākais jauninājums – iespēja 
apgūt valodas unikālās paša studenta 
modelētās kombinācijās, izvēloties 
vienu no piecām piedāvātajām pa-
matvalodām – latviešu, angļu, krievu, 
vācu vai poļu – un otro valodu pēc 
savas izvēles – franču, spāņu, krievu, 
zviedru, vācu, poļu, latviešu vai angļu. 
Šādu mūsdienu Latvijas un pasaules 
darba tirgū konkurētspējīgu valodu 
apguve tiek piedāvāta tikai Daugavpils 
Universitātē. 

Daugavpils Universitāte pie-

dāvā bezmaksas izglītību 780 valsts 
dotētās budžeta vietās.

Absolvējot Daugavpils Universi-
tāti, studentiem tiek izsniegts diploms 
un diploma pielikums latviešu un an-
gļu valodā. Universitātes diplomu pie-
likumiem ir piešķirta Eiropas Komisijas 
atzinības zīme.

Daugavpils Universitātes studen-
tiem ir studiju un prakses iespējas, 
saņemot stipendiju un gūstot papildu 
pieredzi, jaunu skatījumu uz Daugav-
pils Universitātē gūtajām zināšanām. 
Studenti var izmantot Erasmus + mo-
bilitātes programmas iespējas studēt 
vienu vai divus semestrus kādā no 
Daugavpils Universitātes partneru-
niversitātēm Eiropā, kā arī ir iespēja 
saņemt Elses Marijas Čermakas fonda 
finansējumu studijām vai dalībai da-
žādos pasaules mēroga pasākumos 
ārzemēs.

Daugavpils Universitātes studen-
tiem paveras plašas iespējas pierādīt 
sevi ne tikai mācībās, bet arī dažādās 
aktivitātēs ārpus studijām. Darbo-
ties Studentu padomē, žurnālā „Lai 
Top!”, teātrī “Nākam gaisā!”, Latgales 
Studentu centrā. Var iesaistīties Dau-
gavpils Universitātes Jauno zinātnieku 
asociācijā, Mākslu pedagogu apvienī-
bā, Veselības veicināšanas centrā, Da-
bas izpētes un vides izglītības centrā, 
dejot studentu deju ansamblī „Lai-
ma”, nodarboties ar sporta aktivitā-
tēm Sporta kompleksā. Ikviens zināt-
nē ieinteresēts students var darboties 

pētnieciskajos institū-
tos vai centros, starp-
tautiskās konferencēs.

Izvēloties sev 
piemērotāko studiju 
programmu Daugav-
pils Universitātē, vei-
do savu nākotni jau šodien!

Piesakies studijām no 2014.gada 
25. jūnija līdz 08. jūlijam elektroniski, 
izmantojot e-pakalpojumu portālā www.
latvija.lv, vai no 2. līdz 8. jūlijam personī-
gi, ierodoties Daugavpils Universitātē, 
Vienības ielā 13, 112., 113.aud. 

Jāiesniedz šādi dokumenti: vi-
dējo izglītību apliecinošs dokuments 
– atestāts vai diploms ar sekmju/
atzīmju izrakstu, CE sertifikāti, 2 fo-
tokartītes (3x4), personu apliecinošs 
dokuments (pase vai ID karte), kvīts 
par reflektanta reģistrācijas maksu 
(par vienoto pieteikumu, neatkarīgi 
no norādīto prioritāšu skaita, t.i. uz-
ņemšanas 1. un 2. kārtā reģistrācijas 
maksa ir 30 EUR), ja iesniegtie doku-
menti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad jā-
iesniedz dokuments, kas apliecina to 
maiņu, piemēram, laulības apliecība, 
uzvārda vai vārda maiņas dokuments. 
Ārpus konkursa uzņem mācību olim-
piāžu un konkursu laureātus, tāpēc, 
piesakoties studijām, vērts uzrādīt arī 
diplomus.

Tālr. 65421198; www.du.lv 
Zane LOČMELE, Daugavpils Universitā-

tes Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļas 
Sabiedrisko attiecību menedžere

Daugavpils Universitāte – mūsdienīga izglītība un  stabils dzīves pamats

14. maijā Dagdas tautas 
namā talantu dienā „Ko es 
varu, to es daru!” galvenie va-
roņi bija novada cilvēki ar inva-
liditāti. Iepriekšējos laikraksta 
numuros pastāstījām par vai-
rākiem rokdarbniekiem, šodien 
turpinām iesākto.

Maksims Kātiņš, Ge-
nādijs Ivanovs, Oļegs Smir-
novs un Alla Ansoviča no 
Konstantinovas pagasta 
dzīvo lielajā Svetlanas Mah-
mudovas audžu ģimenē.  
Katrs no viņiem bija izga-
tavojis savām spējām atbil-
stošu rokdarbu. No pirmā 
acu uzmetiena daudziem 
varbūt pat paslīdēja garām 
kāds ļoti vienkāršs papīra 
izstrādājums, kuru darinājis 
Maksims (attēlā). Vienkāršs 
mums, veselajiem, bet ne darba 
autoram, kurš ir tik smagi slims, 
ka viņam nepieciešama asistenta 
palīdzība pat ierasti dabīgu cilvē-

ka funkciju veikšanai.  
Maksims Kātiņš (14 g.) Svet-

lanas ģimenē dzīvo piecus ga-
dus, kopā ar viņu arī divas māsas 
– Diāna un Alise. Dagdas invalīdu 
brālības “NEMA” vadītāja Mārīte 
Zariņa apgalvo, ka, neskatoties 

uz lielajām veselības problēmām, 
šis puika vienmēr ir smaidīgs, at-
klāts, draudzīgs un labvēlīgs pret 
ikvienu, mīl romantisku mūziku, 

dzeju un dziedāšanu. Un tajā ir 
liels Svetlanas nopelns, jo bērns 
ir pareizi aprūpēts.

Mārīte: “Izstādē bija viņa 
darbiņš - atklātne krūzītes for-
mā. Viņš to paņēma rokās, un 
pats rādīja citiem. Maksims ap-
meklē Aleksandrovas internāt-
pamatskolu, piedalās dažādos 

pasākumos gan skolā, gan 
pagastā, gan novada cen-
trā un pat aiz tā robežām. 
Viņa attīstībā noteikti daudz 
darījuši skolotāji, bet, ja no 
ģimenes nebūtu vajadzīgās 
uzmanības un rūpju, puika 
nejustos tik laimīgs, kādu 
viņu redzam.”

Puikas rokdarbs – vien-
kāršā, taču neapšaubāmi 
skaistā un rūpīgi pagatavotā 
apsveikuma kartīte saviļ-
ņoja daudzu sirdis. Lūk, arī 
šajā fotogrāfijā viņš ir smai-

dīgs un lepns, ka ir izdevies gan 
pārsteigt, gan iepriecināt – Mak-
sims ar savu priekšnesumu uz-
stājās arī uz skatuves.

Kopā ar Maksimu, savus 
darbiņus demonstrēja Genādijs 
(21 gads), kurš ir ļoti strādīgs un 
apgūst galdnieka arodu. Nesen ir 
kļuvis par brālības “Nema” bied-
ru. Rokdarbu demonstrācijā bija 
arī Oļegs (13 g.) – sabiedrisks un 
kustīgs puisis, kurš mīl dzīvnie-
kus un ikdienā kārtīgi rūpējas par 
saviem mīluļiem – papagailīti un 
kāmīti. Brālībā “Nema” viņu pazīst 
mazāk nekā citus, jo puika vēl ne-
var kļūt par pilntiesīgu biedru. Arī 
41-gadīgā Alla Ansoviča ir lieliska 
rokdarbniece, un arī viņas dzīvē 
sapazīšanās ar Svetlanu bija likte-
ņa dāvana. Alla ir zaudējusi mam-
mu, un, pateicoties Svetlanai, viņa 
nokļuva draudzīgā ģimenē, nevis 
kādā bezpersoniskā sociālās ap-
rūpes iestādē, no kā Alla tik ļoti 
baidījās. Visi četri centušies, visi 
ieguldījuši savas prasmes un dar-
bu, taču domāju, ka neviens no 
šiem labajiem cilvēkiem neapvai-
nosies, ka šoreiz uzmanības cen-
trā ticis tieši Maksims.

Juris ROGA

Ko es varu, to es daru!
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Pirms deviņiem gadiem, 
2005. gada 1. septembrī, savas 
skolas gaitas uzsāka braši zēni 
un mazas meitenītes. Vēl tagad 
vecāku atmiņā ir viņu nemitīgi 

drebošā rociņa plaukstā un lep-
ni paceltais deguntiņš. Laiks 
paskrēja vēja spārniem, un jau 
vecāki satraukušies sēž zālē un 
raugās uz savām atvasēm, kuras 
šodien saņēma pirmo nopietno 

skolas dokumentu – apliecību par 
pamatskolas iegūšanu. Te viņu 
sapnis tikko sācies. Tālāk smags 
ceļš pret kalnu, kur ne vienmēr 
būs gluda iela. 

Apsveikuma vārdus bēr-
niem, viņu vecākiem un tuvinie-
kiem sacīja Dagdas vidusskolas 
direktore Vija Gekiša, kura neslē-
pa prieku par to, ka abu divu de-
vīto klašu visi 30 skolēni saņems 
dokumentu par pamatizglītību, kā 
arī priecājās par to, ka viņi no-
kārtojuši visus eksāmenus. Bet 
prieks mijas ar skumjām par to, 
ka daži no šiem jauniešiem do-
sies uz citām skolām un līdz ar 
viņiem aizies arī kāda daļiņa no 
Dagdas vidusskolas kolektīva. 

“Ir padarīts darbs un laiks 
svētkiem par godu jūsu jaunās 
dzīves ceļa sākumam,” sacīja V. 
Gekiša. “Kāds būs šis ceļš, ne-
viens to nevar pateikt. Bet tas 
noteikti būs jauks, jo tas būs tikai 
jūsu ceļš. Līdzšinējā pieredze 

jums parādījusi, ka dzīvē vienkār-
ši tā nekas nenotiek, tāpēc mā-
cieties, strādājiet, attīstiet talan-
tus, izvirziet mērķus un tiecieties 
uz tiem. Lai viss izdodas!”

“Ja nebūtu jūs, tad nebūtu 
šie svētki,” sacīja Dagdas nova-
da domes priekšsēdētāja Sandra 
Viškure. “Esiet aktīvi, priecīgi un 
darbīgi arī turpmākos gadus!”

Tiem, kuri šodien šaubās un 

domā iet uz vidusskolu vai sākt 
apgūt profesiju, domes priekšsē-
dētāja ieteica likt šaubām punktu 
un doties iegūt profesiju, jo bie-
ži vien ir tā, ka skolēns, šaubu 
mākts, dodas uz vidusskolu un 

pēc laika saprot, ka nav tai ga-
tavs. 

S. Viškure: “Novēlu izda-
rīt pareizu izvēli, lai jūs vienmēr 
saprastu, ko jūs gribat. Jūs esat 
devuši lielu ieguldījumu skolas un 
novada labā, par to saku jums lie-
lu paldies!”

Pasākumā tika nolasīts Dag-
das novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta nodaļas vadī-
tājas Marijas Micķevičas apsvei-
kums skolas beidzējiem.

Beidzot bija klāt brīdis, kura 
dēļ visi sapulcējās zālē. Vispirms 
skolas direktore un klases au-
dzinātāja Zinaida Konošonoka 
izsniedza apliecības 9.a klases 
skolēniem, katru skolēnu turpat 
zālē sveica vecāki, radi, draugi, 
paziņas. Brīžiem sveicēju rinda 
veidojās gara, jo gara un tādos 
mirkļos apliecību izsniegšana 

piebremzējās. Līdzīgi viss atkār-
tojās, kad skolas direktori un kla-
ses audzinātāju Ināru Galilejevu 
aicināja izsniegt apliecības 9.b 
klases skolēniem. 

Izskanēja klases audzinātāju 

pateicības vārdi, un arī pasāku-
ma svinīgā daļa bija izskanējusi. 
Izlaidumnieki un ciemiņi tika aici-
nāti fotografēties pie skolas.

Juris ROGA
Autora foto

Laimīgu ceļu, jaunieši!
13. jūnijā mazpilsētas tautas namā notika svinīgs pasākums, kas veltīts Dagdas vidus- 
skolas devītās klases beidzējiem, viņu skolotājiem un vecākiem. Kā jau Dagdā ierasts, 
pasākums izdevās krāšņs un saviļņojošs, pārdomāts bija viss — sākot ar izlaidumnieku 
un viņu klašu audzinātāju svinīgu ienākšanu zālē, beidzot ar krāšņu koncertu, apliecību 
par pamatizglītību izsniegšanu, sveikšanu un svētku uzrunām. Pasākumu atklāja ar Lat-
vijas valsts himnu.

„Varavīksnes” skola turpina pārsteigt ar oriģinalitāti. Devītās kla-
ses skolēni - absolventi zālē ienāca caur KN skatuvi tango ritmos. Šo-
gad viņu, jaunu plānu spārnoto, ir 46. Veiksmi jums dzīves krustcelēs!

Alekseja GONČAROVA foto 

Tango ritmos

Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Spilgtākie „Vienotības” pār-

stāvji devās pildīt augsti apmak-
sātos amatus Briselē. Kas at-
tiecas uz pārējiem, vai nu tie ir 
politiķi ar ne tik jauku reputāciju, 
vai arī pelēkā masa un bijušie ie-
rēdņi, kā Matīss. 

Par premjera kandidāta vē-
lēšanām „Vienotība” nolēma ne-
riskēt: Laimdota Straujuma tautai 
patīk, tad kādēļ gan to mainīt?  
Problēma tāda, ka pirms pusga-
da, kad tika apstiprināta jaunā 
valdība, Straujuma pati pateica, 
ka viņu neinteresē politiskā kar-
jera, ka viņa ir gatava vien kādu 
laiku būt par „tehnisko premjeru”. 
Tajā situācijā tas nebija tas ļau-
nākais lēmums. Bet vai Latvijai 
ir vajadzīgs „tehniskais premjers” 
arī pēc vēlēšanām? Jo viņa uzde-
vums – neveikt straujas darbības, 
saglabājot stabilitātes redzamību. 
Šaubos, vai līdzīga taktika valstij 
dos labumu, ja tā ievilksies vēl uz 
četriem gadiem. Īpaši smieklīgi 
šajā reizē arī atcerēties, ka vēl 
decembrī „Vienotība” gan godīgi, 
gan negodīgi cīnījās, lai prezi-
dents Andris Bērziņš par premje-
ru izvirzītu Arti Pabriku. Šķiet, ka 
pašreiz partija galīgi ir aizmirsusi 
par savu „favorītu”. Un tas nav 
brīnums: viņš nav tik naivs, lai 
mierīgo un ne pavisam nabadzī-
go dzīvi Eiroparlamentā mainītu 
uz Latvijas premjerministra amatu. 

Kas attiecas uz citām par-
tijām, tad tās pagaidām ofi ciāli 
savus līderus vēlēšanām nav 
nosaukušas. Pēc neofi ciālām 
ziņām, arī šeit pārsteigumi nav 

jāgaida. Piemēram, Zaļo un 
zemnieku savienība savā taktikā 
gandrīz neko nemainīs. Latgalē 
par „lokomotīvi” ir noteikts aizsar-
dzības ministrs Raimonds Vējo-
nis, Zemgalē – deputāts Andris 
Bērziņš, Vidzemē – zemkopības 
ministrs Jānis Dūklavs. Kurzemē 
pirmās vietas sarakstā tiks part-
neriem no Liepājas partijas un 
„Latvijai un Ventspilij”. Rīgas sa-
rakstā priekšgalā būs deputāts, 
bijušais žurnālists Kārlis Ser-
žants. 

Straujas kustības neplāno 
veikt arī Nacionālā apvienība. 
Rīgā VL-TB/LNNK piedāvās 
kultūras ministri Daci Melbārdi, 
Vidzemē – Raivi Dzintaru, Kur-
zemē – Gaidi Bērziņu, Zemgalē 
– Imantu Parādnieku, Latgalē – 
Inesi Laizāni. 

Kas attiecas uz „Saskaņas 
centru”, tad arī šeit, visticamāk, 
pārsteigumu nebūs. Rīgā ar pir-
mo numuru startē Jānis Urbano-
vičs, Kurzemē – Valērijs Agešins, 
Zemgalē – Ivars Zariņš, Vidzemē 
– Sergejs Dolgopolovs, Latgalē – 
Jānis Tutins. 

Četri lielākie parlamenta 
spēki izvēlējās jau iemītu taciņu. 
Uz to fona būs interesanti novē-
rot viņu konkurentus – Ingūnas 
Sudrabas, Eināra Repšes, Jāņa 
Bordāna un Ainara Šlesara jaun-
izveidotās partijas. Tām nāksies 
vēlētājus ieinteresēt ar jaunināju-
miem, pretējā gadījumā pārspēt 
5% robežu līdzinās nullei.  

Viktors UDRIŠS 

Partijas iet pa iepriekš 
iemītu taciņu

Abonē laikrakstu “Ezerzeme”! 
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.

Pievienojies mūsu lasītāju pulkam!
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Klases audzinātāja 
Ināra Krauliša: “Šie bērni 
atmiņā paliks kā ļoti draudzīga 
klase, kura prata panākt savu, visi at-
saucīgi un radoši. Viņi – saliedēts kolektīvs, 
un ir ļoti žēl šķirties. Mani pārpilda tikai pa-
tīkamas atmiņas, vajadzēja grābt zāli - grā-
bām, vajadzēja gatavot apsveikumus - taisī-
jām tos un prezentācijas. Lai ko bija jādara 
- nekad neatteica. Arī mācībās bija salīdzinoši 
čakli, protams, spējas katram atšķiras, bet visi 
saņēma apliecības par pamatizglītību un tas ir 
viņu un skolotāju panākums.”

5. klase par viņu: 
„Mierīga, asprā-

tīga, radoša, 
iedvesmojoša. 
Noslēpumaina 
un apzinīga.

3. un 4. klase 
par viņu: “Asprā-
tīgs, apķērīgs, 
radošs, runīgs. 
Neatlaidīgs, ne-
lokāms, izturīgs, 
impulsīvs. Spē-
cīgs, sparīgs, strā-
dīgs.”

8. klase par viņu: 
“Laimīga, lepna, 
labsirdīga. Aktīva. 
Romantiska. Intere-
santa, izturīga. Saulai-
na, sirsnīga, asprātīga.”

M ā c o s 
šeit no 1. 

klases. Mūsu klase ir 
īpaši draudzīga, protam iz-

palīdzēt viens otram. Arī mūsu 
skolotāji bija atsaucīgi un izpalīdzīgi. Pēc 

skolas beigšanas iešu uz Dagdas vidus-
skolu, pēc tam plānoju iegūt augstāko izglī-
tību, bet pagaidām nav ne jausmas kādā 
jomā. Skolā strādāju parlamentā, patika 
spēlēt volejbolu, veicās labi un ceru tur-

pināt to spēlēt Dagdas vidusskolā. 
Palicējiem novēlu lielāku centī-

bu un lai pamatskola ilgāk 
pastāvētu!

Larisa Filatova

Deniss Ļebedevs

Pamatskolas 7. 
klase par Deni-
su: “Darbīgs. 
E n e r ģ i s k s . 
Nepacietīgs. 
Interesants. 
S i r s n ī g s . 
Smaidīgs.”

Skolasbiedri par viņu
Anna: “Čakls, dažreiz ir 
skumjš, prot sadarboties ko-
mandā, aktīvi piedalās pasāku-
mos.”
Sabine: “Gudrs, labi padodas matemātika.”
Guntis: “Labsirdīgs, izpalīdzīgs, drosmīgs, 
labs draugs.” 
Vika M.: “Patīk spēlēt futbolu, ar humora 
izjūtu, dzīvespriecīgs, dažreiz - noslēpu-
mains.”
Ēriks: “Drošs, gudrs, patīk klausīties mūzi-
ku.”
Vika V.: “Labs, izpalīdzīgs un sportisks, patīk 
spēlēt tenisu un futbolu, vada pasākumus.”
Skolotāja Ualentīna: “Raksta ļoti interesantus 
domrakstus, nopietns.” 

Mācījos šeit no 
2. klases un jutos labāk 

nekā iepriekšējā skolā, kur mācī-
bās neveicās. Sākotnēji plānoju, ka 

iešu uz Dagdas arodvidusskolu, bet tā 
kā atzīmes ir gana labas došos uz vidus-
skolu. Semestra vidējā atzīme ir 5,96  

balles, man tas ir labs rādītājs. Pamat-
skolā daudz sportoju: galda teniss, 

futbols, florbols, volejbols un kross. 
Sportot noteikti turpināšu, bet par 

nākotnes profesiju vēl neko 
neesmu izlēmis.

Andzeļu pamatskolu pabei-
dza seši skolēni, svinīgais pasā-
kums tika rīkots skolas aktu zālē. 
Svētku norisi vadīja 7. klases bēr-
ni Jana un Alvis. Sumināmos sko-
lēnus un viņu klases audzinātāju, 
skolas direktori Ināru Kraulišu zāle 
sagaidīja, pieceļoties kājās.

Izskanēja Valsts himna, sko-
lēnus un citus klātesošos uzru-
nāja izglītības iestādes direktore: 
“Esat uzkāpuši vienu pakāpienu 
augstāk lielajā dzīves kalnā, bet 
atcerieties, bērni, kāpt vajadzēs 
ilgi un daudz. Tāpēc neapstājie-
ties pie sasniegtā, turpiniet savu 
ceļu. Paldies pedagogiem par 
darbu, ko ieguldījāt mācot šos 
bērnus un šodien redzat sava 
darba augļus. Paldies vecākiem 
par sadarbību, atbalstu, rūpēm, 
ko sniedzāt!”

Direktore nolasīja arī divus 
apsveikumus: vienu no Dagdas 
novada domes Izglītības, kul-
tūras un sporta nodaļas vadītā-
jas Marijas Micķevičas un otru 
no Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājas Sandras 
Viškures. Turpinājumā jaunieši 
saņēma ne tikai dokumentus par 

izglītību, bet arī atzinības un patei-
cības gan par mācību darbu, gan 
par tām aktivitātēm, kuras izrādīja 
mācoties nu jau devītajā klasē. 
Direktore pasniedza pateicības 
arī vecākiem par bērnu audzinā-
šanu, iemācītām dzīves vērtībām 
un cieņu pret skolotājiem.

Skaistiem vārdiem skolēnus 
un viņu skolotājus, bērnu vecā-
kus sveica Andzeļu pagasta pār-
valdes vadītāja Leontīna Žeimo-
te: “Lai jums izturība, pacietība, 
esat draudzīgi un nekad neaiz-
mirstat savu skolu un pagastu. 
Jo mājās vienmēr ir labāk, tur arī 
sienas palīdz. Paldies arī vecā-
kiem un skolotājiem par darbu!”

Andzeļu pamatskolā šos 
bērnus pirmā sagaidīja skolotāja 
Elita Kalnača. Pašas svarīgākās 
zināšanas, prasmes, dzīves li-
kumsakarības ir ielikusi viņa. It kā 
jau sen savus lolojumus palaidusi 
vaļā, bet nemitīgi bija blakus un 
arī viņai tika dots vārds šajā pa-
sākumā. Vēl vārds tika dots sko-
lēnu vecākiem - vistuvākajiem un 
vismīļākajiem cilvēkiem, kuriem 
par godu izskanēja arī dziesma.

Juris ROGA, autora foto 

Projām dodas 
 saliedētākā klasīte

Šajās dienās izlaidumi notika daudzās skolās un katrs sko-
lu izlaidums noslēdz kādu būtisku cilvēka dzīves posmu un 
iezīmē jaunu. Tas ir nozīmīgs gan audzēkņiem, gan skolotā-
jiem, gan vecākiem. Žurnālistiem nav iespēju apmeklēt vi-
sas skolas, laikraksts “Ezerzeme” sveic visus skolēnus, 
skolotājus un vecākus ar svarīgo notikumu viņu dzīvē. 

Kā jutāties savā skolā, kā mācījāties, kādas 
 emocijas pārpilda, kādi plāni?

Pirmā skola man 
ir Dagdas vidusskola, 

Andzeļu pamatskolā mācos 
no 4. klases. Skolu nomainīju, 

jo Dagdā bija lielas klases, gribē-
jās mazāku kolektīvu. Šeit mums bija 

neliela klase, ļoti draudzīga, bija viegli 
sadzīvot un mācīties. Pirmajā semestrī 

vidējā atzīme man bija virs 7 ballēm, do-
māju, ka, skolu pabeidzot, ir vēl labāk. 

Turpināšu mācīties Dagdas vidus-
skolā. Draugi saka, esmu labs 

humorists, taču par aktiera 
profesiju neesmu do-

mājis.

Edgars Korotkovs

Arnis Ļebedevs

Marina Cvetkova

Raimonds Kapačs

Andzeļu pamatskolas 9. klases beidzējiem jautāja J. ROGA

Andzeļu pa-
matskolā mācos kopš 

1. klases, vissmagāk man 
padevās matemātika un vēsture. 

Neesmu apmierināts ar savām atzī-
mēm mācību priekšmetos, taču skolu 
pabeidzu sekmīgs un iešu uz Dagdas 
arodvidusskolu apgūt ar celtniecību 
saistītu profesiju. Neliela pieredze ir - 

     esmu palīdzējis šķūņa būvniecībā, 
mūrēju krāsni. Sportoju, pār-

stāvēju savu skolu sacen-
sībās, labāk padevās 

kross.

1. un 2. klase par viņu: “Enerģisks. Draudzīgs. 
Gādīgs. Aktīvs. Runīgs. Stiprs.”

Mana pirmā 
skola bija Šķaunes pamat-

skola, jo tur agrāk dzīvojām. Andzeļu 
pamatskolā mācos no 2. klases, vidējā 
atzīme - 5,9 balles. Iešu uz Dagdas vidus-
skolu, gribu iegūt vidējo izglītību, tad redzēs, 

ko tālāk. Mamma tic, ka sākšu mācīties. Man visi 
saka - galva gudra, bet slinks esi. Es to atzīstu, jo 
bez piepūles gūstu normālas atzīmes. Nākotnē gri-
bētu apgūt profesiju saistībā ar matemātiku vai zināt-
ni. Labi spēlēju tenisu – 3. vieta novadā vecākajā 
grupā. Andzeļos man ir tikai viens nopietns kon-
kurents, bet ja nebūtu tik spēcīga otra tenisista, 
nebūtu rezultātu. Esmu arī fiziski spēcīgs, jo 

dzīvoju laukos un bieži palīdzu 
cilvēkiem - skaldu malku, 

zāģēju mežu, sienu 
sagatavoju utt.

Šī ir mana 
pirmā un vienīgā 

skola, ļoti dārga. Vidējā at-
zīme pārsniedz astoņas balles. 

Par skolu, klasesbiedriem un izpa-
līdzīgajiem skolotājiem paliks vislabā-

kās atmiņas. Šeit savulaik dejoju, ļoti 
labi un daudz zīmēju, vienmēr izlīdzēju 
ar zīmējumiem, ja bija nepieciešams, 
piedalījos konkursos un pasākumos. 
Turpināšu izglītoties Dagdas vidus-

skolā, nākotnē plānoju doties uz 
augstskolu, varbūt studēšu 

medicīnu, skaidri vēl 
nezinu.

Rubrika par .....
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Jau sesto gadu jūnijā 
Krāslavas BJC organizē  vasaras 
nodarbes „Nāc-rodi un radi” 
(šoreiz  BJC audzēkņiem). 

Pulciņu skolotāju vadībā 
bērni radoši un aktīvi pavadī-
ja laiku iepazīstot un izjūtot, 
kas ir IZPALĪDZĪBA, GUDRĪ-
BA, MĪLESTĪBA, DRAUDZĪ-
BA, LABSIRDĪBA, CERĪBA 
un BAGĀTĪBA, ieguva drosmi 
TICĒT SEV un kopā PRIECĀ-
TIES.

ATTĒLOS: grūtību pār-
varēšanas diena

Alekseja GONČAROVA foto

Uz piemiņas brīdi un ziedu 
nolikšanu pie pieminekļa pulcē-
jās daži desmiti cilvēku, tostarp 
novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Viškure, izpilddirektors 
Ivars Pauliņš, novada domes 
Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļas vadītāja Marija Micķe-
viča, Dagdas vidusskolas di-
rektore Vija Gekiša. Pasākumu 
ar dziesmām atbalstīja Dagdas 
pensionāru biedrība un Larisas 
Tukišas bērnu vokālais ansamb-
lis. Diemžēl pēdējos gadus šajos 
pasākumos nepiedalās neviens 
represijas pārcietušais novada 
iedzīvotājs, jo vēl nedaudzajiem 
dzīvi palikušajiem ir slikta vese-
lība un viņi nespēj ierasties. 
Atceres pasākumi norit bez 
viņu klātbūtnes un jo vai-
rāk svarīgi, ka tos ar 
savu klātbūtni atbal-
sta jaunā paaudze 
un kopā ar citiem 
atceras tos, 
kuri gāja moku 
ceļu, lai mēs 
brīvi dzīvotu 
savā valstī. 
Daudziem jo 
daudziem Si-
bīrija kļuva par 
pēdējo pietur-
vietu, it seviš-
ķi bērniem un 

sirmgalvjiem.
“Laika ritējums ir neaptu-

rams, šķietami attālinot mūs no 
tās jūnija dienas, kas latviešu 
tautai kļuva par kārtējo traģēdiju 
svešas varas pakļautībā. Laiks 
attālina notikumus, bet nedzēš 
tautas atmiņu, kas ir dzīva, un tā-
dai tai vienmēr būs būt. Mums ir 
jāapzinās mūsu lielā atbildība par 
tautas likteņstāsta saglabāšanu 
un mūžīgas piemiņas turēšanu 
paaudžu paaudzēs - no bērniem 
uz mazbērniem visos laikos. At-
ceres un piemiņas dienas nav 
tikai cieņas un līdzjūtības aplie-

cinājums represijās cie-
tušajiem. Šīs dienas ir 
skaudrs atgādinājums 
visai pasaulei par to, 
kas mūsu zemē ir no-

ticis lielvaru ambīciju 
dēļ,” viedi ir Dagdas 

tautas nama pasā-
kumu organiza-

tores Solvitas 
Plivčas vārdi, 
ar kuriem viņa 
vērsās pie vi-
siem, kam 14. 
jūnijs ir līdzjūtī-
bas un skaudru 
atmiņu datums, 
kas atgādina 
par vienu no 
m e l n ā k a j ā m 

dienām Latvijas vēsturē. 
Cilvēce ir piedzīvojusi divus 

pasaules karus, neskaitāmus 
bruņotus konfliktus un traģēdi-
jas, ko raisījusi lielvaru varaskāre 
un ambiciozas apsēstības plāni. 
Veselais saprāts liek cerēt, ka 
cilvēki ir mācījušies no vēstures 
skaudrākajiem notikumiem, un 
nekad nenovēlēs to piedzīvot sa-
viem bērniem. Diemžēl mūsdienu 
notikumi liek aizdomāties par glu-
ži pretējo. Tepat kaimiņos, visas 
pasaules acu priekšā, redzam, 
kā nogalina, draud, demonstrē 
spēku un gatavojas jaunām sa-
dursmēm. Visu to cilvēku vārdā, 
kuru dzīves ir nežēlīgi izpostījis 
karš, mums ir jādara viss, lai ne-
pieļautu, ka šis konflikts izvēršas 
tamlīdzīgās cilvēces traģēdijās, 
mūsu pienākums ir atgādināt! 

Pēc pasākuma sarunā ar 
žurnālistu Solvita akcentēja Dag-
das Jauniešu iniciatīvu centra 
vadītājas Ainas Odiņecas cen-
tienus un ieguldījumu jaunās pa-
audzes audzināšanā. Lieliski, ka 
ir tādi cilvēki, kuri dara visu, lai 
līdz ar represijas izcietušo aiz-
iešanu mūžībā neizplēnētu arī 
viņu ieguldījums mūsu laimīgajā 
ikdienā. Viņu sniegtā mācība, ka 
mums ir jābūt stipriem, jo mums 
visu laiku ir jācieš no lielvalstu va-
rām, gribi vai negribi.

Juris ROGA
Autora foto

Mums jābūt stipriem
13. jūnijā, Dagdā, pie pieminekļa “Sērojošā māte” pieminē-
ja komunistiskā genocīda upurus. 

6. jūnijā Talsos notika pirms-
skolas izglītības iestāžu ar vie-
nādu nosaukumu „Pīlādzītis” 
salidojums. Pasākums sapulcēja 
kolēģus no Talsiem, Rīgas, Au-
ces, Krāslavas un Smiltenes. Visi 
bija gatavi bagātināt viens otru ar 
savu personīgo ikdienas darba 
pieredzi. 

Ideja par salidojumu piede-
rēja Talsu PII “Pīlādzītis” metodi-
ķei Sarmītei Pugovičai, savukārt 
mēs, Krāslavas novada PII “Pīlā-
dzītis” kolektīvs, pirmie atbalstī-
jām šo ideju un pieteicāmies dalī-
bai. (Video fragments http://www.
talsutv.lv/raksts.php?id=2264)

Sarmīte ar kolēģiem iegul-
dīja daudz darba šī pasākuma 
organizācijā. Viss bija pārdomāts 
sīkumos - gan prezentējamie ma-
teriāli, kuri sniedza ieskatu par to, 
kā tiek organizēts Talsu bērnu-
dārzā pedagoģiskais darbs, kā-
das tradīcijas, gan ciemiņu vies-
mīlīgā uzņemšana, ēdināšana, 
gan aktīva darbošanās, gan ce-
ļojums pa Talsu deviņiem pakal-
niem, kuru mēģināja iztraucēt lie-
tus gāzes. Tomēr Talsu Radošo 

sētu, katoļu baznīcu, Sauleskal-
na brīvdabas estrādi, pieminekli 
“Koklētājs” (kaut no tālienes, bet 
apskatījām), “izbaudījām” arī Tal-
su pakalnus, jo ceļš pilsētā vijās 
kalnup, lejup.

Visas dienas garumā aktīvi 
darbojāmies radošajās darbnī-
cās, īpaši mūs pārsteidza dar-
bošanās pieredzes bagātās mū-
zikas skolotājas Baibas Brices 
vadībā. Ar viņu ātri pārvērtāmies 
nerātnos bērnos, kuri piebalsoja 
Baibas dziesmām un ritmiski kus-
tējās, ceļojot uz Āfriku gan vilcie-
nos, gan lidmašīnās... Patika arī 
darbošanās skolotājas Agritas un 
viņas palīdzes Mērijas vadībā, jo 
šeit praktiski apguvām “jaunās 
tehnoloģijas” vizuālajā mākslā. 
Citās radošajās darbnīcās ko-
lēģes darināja piespraudes no 
džinsa auduma, kā arī veidoja 
mozaīkas uz plēves. 

Iegūtā informācija, diskusi-
jas, organizētie pasākumi snie-
dza jaunu pieredzi pirmsskolas 
izglītības iestādēm tālākai piln-
veidošanai un attīstībai.

Pasākuma  noslēgumā pa-

teicāmies par viesmīlīgo uzņem-
šanu Talsu PII „Pīlādzītis” vadī-
tājai Ilzei Birzlejai un metodiķei 
Sarmītei Pugovičai, pārējiem 
„Pīlādzīšu” kolēģiem un vienojā-
mies, ka iesāktā tradīcija jātur-
pina. Kurā Latvijas pusē un kad 
tieši būs nākamais “Pīlādzīšu” 
salidojums? Konkrēti nav zināms, 
skaidrs viens, tas noteikti būs! Ie-
spējams – Krāslavā..., jo mums 
arī  ir liela pedagoģiskā darba 
pieredze, pieredze projektu pie-
saistē, kā arī Krāslava slavena 
ar vairākām skaistām  apskates 
vietām.

          Krāslavas novada 
PII “Pīlādzītis” pateicas Aulejas 
pagasta pārvaldes vadītājam Ai-
varam Umbraško par sniegto at-
balstu autotransporta nodrošinā-
šanā, kā arī abiem atsaucīgajiem 
šoferīšiem – Albertam Plintam un 
Jānim Vigulim.

Iespaidos dalījās Krāslavas 
novada PII “Pīlādzītis” pirms-

skolas skolotāja 
Anita SMIRNOVA, vadītāja 

Svetlana RUKMANE     

“Pīlādzīšu” salidojums Talsos

Nāc - rodi un radi
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Baltkrievijas ziņas

Dvinas piekrastē, pilsētas plud-
males teritorijā, piestāja neparasts 
kuģis – it kā no seniem laikiem. Vi-
kingu laivā „Nameisis” ar Latvijas 
karogu pa Dvinu – Daugavu ieradās 
tūrisma un pētniecības ekspedīcijas 
pārstāvji. 

Mūsu rajonā notika projekta LLB-
2-266 „Latgales un Vitebskas reģiona 
kulinārā servisa uzlabošana, pamato-
joties uz kulinārā mantojuma koncep-
ciju” Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
starprobežu sadarbības programmas 
„BELLA-CUISINE” darba grupas kārtējā 
tikšanās. 

Šis projekts tiek realizēts Vitebskas 
apgabala piecu rajonu – Verhnedvinsas, 
Polockas, Lepeļas, Mioru un Glubokojas - 
teritorijā un Latgales 5 novadu – Aglonas, 
Krāslavas, Rēzeknes, Dagdas un Ludzas 
– teritorijā. Projekta norises laikā Vitebs-
kas apgabals ir iestājies Eiropas kulinārā 
mantojuma tīklā. Verhnedvinsas rajona 
uzņēmēji aktīvi piedalās šī reģiona kulinā-
rā mantojuma iniciatī-
vas un popularizēšanas 
virzīšanā. 

Sapulcē piedalī-
jās visi projekta part-
neri, Minskas pilsētas 
Starptautiskā dialoga 
un sadarbības attīstī-
bas fonda „Interakci-
ja” pārstāvis Antons 
Rodņenko un Latgales 
kultūras mantojuma 
biedrības „Latgales 
kultūras mantojuma 
centrs” valdes priekš-
sēdētāja Tatjana Ko-
začuka. 

Sveicinot viesus, rajona deputātu 
padomes priekšsēdētājs I. Kozele uz-
svēra, ka mūsu rajonam, pateicoties sa-
vai atrašanās vietai, ir milzīgas iespējas 
sadarbībai. Projekta koordinatore O. 
Kučerova paziņoja, ka sīkāka informā-
cija par projektu un pasākumiem ir at-
rodama izpildkomitejas oficiālajā saitē 
nodaļā „Bella Cuisine”. Ir izstrādāta un 
izdota tūrisma karte „Kulinārā manto-
juma maršruts pa Latgeles reģionu un 
Vitebskas apgabalu”, kurā ir ietverti ku-
linārā mantojuma objekti, kas ir ieteikti 
aplūkošanai katrā noteiktā pilsētā, pietu-
ras un naktsmājas. Izdota kopīga brošūra 
„Latgales reģiona un Vitebskas apgabala 
kulinārais mantojums”, kur ir iekļautas 

Verhnedvinščinas lau-
ku sētas un uzņēmumi, 
kas piedāvā oriģinālas 
ēdienu receptes.  

Tatjana Kozačuka 
pastāstīja, ka, pateico-
ties biedrības „Ezeru 
zeme” entuziastiem 
vēl tālajā 2004.gadā 
radās ideja par kuli-
nārā mantojuma attīs-
tību Latgales reģionā 
un par iestāju Eiropas 
kulinārā mantojuma 
kopējā tīklā, kas palīdz 
tūristiem un patērētā-
jiem atrast vietas, kur 

var  baudīt vietējos ēdienus. 2013. gadā 
Vitebskas apgabals, pateicoties projek-
tam „Bella Cuisine”, arī iestājās šajā tīk-
lā kā reģions-kandidāts. Tagad Latvijas 
un Lietuvas iedzīvotājiem nesagādās 
grūtības atklāt Verhnedvinskas rajona 
„kulinārā mantojuma pasauli”. 

Projekta dalībniekiem (latviešu un 
baltkrievu) tika organizēti mācību brau-
cieni uz Augštaitijas (Lietuva), Skane 
(Zviedrija), Latgales (Latvija), Gotlandes 
(Zviedrija) reģioniem. Baltkrievijā pro-
jekta dalībniekiem tika novadīti izglīto-
joši semināri par tēmām „Galda servē-
šana un apkalpojošā personāla kultūra”, 
„Kulinārā mantojuma ēdieni, receptes, 
ēdienu dekorēšana”, ”Komunicēšanās 
psiholoģija”. 

Sēdes laikā ciemiņi apmeklēja ka-
fejnīcu „Ar garšu”, restorānu „Flora Plus”, 
lauku sētu „Justijanovo” (T.Korobecs) un 
„Vera” (L.Rudoja). Novērtēja viensētu 
ainavisko izvietojumu, veiksmīgi izman-
toto rajona ievērojamo vietu izmantoša-
nu. Viesus īpaši sajūsmināja Justijanovas 
milzis-ozols, kuram ir gandrīz 450 gadu. 
Projekta dalībnieki uzsvēra, ka, pateico-
ties tam, ka ir saglabājušās reģionālās 
nacionālo ēdienu ražošanas un gatavo-
šanas tradīcijas, Verhnedvinskas apgaba-
lam ir liels gastronomiskā tūrisma attīstī-
bas potenciāls.

O. KUČEROVA, projekta 
„BELLA-CUISINE” koordinatore 

Verhnedvinskas rajonā.

Pa daugavu – 
vikingu laivā 

Ekspedīci-
ja veic ceļu no 
Dvinas sākuma 
Valdaja augstie-
nē līdz vietai, 
kur upe ieplūst 
Baltijas jūrā. 

Savu ce-
ļojumu tūristi 
iesāka ar ka-
noē laivām un 
nokļuva līdz 
Vitebskai, no 
turienes peldēja 
jau ar kuģi, ko 
viņiem atveda 
ar treileri. Jāsa-

ka, ka kuģi vīrieši meistaroja paši, 
pētot senos zīmējumus. 

No ekspedīcijas vadītāja Arvja 
Apfelbauma teiktā, doma par ce-
ļošanu pa Daugavu viņiem radās 
pagājušajā gadā, kad viņi atradās 
Amerikā un ceļoja pa Lielo Kanjo-
nu.

„Kaut kurš tad pateica, ka mēs 
braucam pa visu pasauli, bet taču 
blakus ir upe, kas stiepjas tūksto-
šiem kilometru garumā,” saka Arvis. 
„Un mēs ļoti maz zinām par savu 
kaimiņu kultūru un ikdienu.”

Ceļojuma laikā viņi veica foto 
un video ierakstus. Kad atgriezīsies 
mājās, viņi izveidos četru sēriju pār-
raides ciklu, kas būs veltīts marš-
rutiem, saistītiem ar Dvinu, kā arī 
dokumentālo filmu par Dvinas-Dau-
gavas krastu teritorijas vēsturisko un 
kultūras mantojumu. 

Mūsu zemē tūristiem skumt ne-
nācās, jo viņiem īpaši tika organizē-
ta kultūras programma. Viņi apmek-
lēja dendrāriju, mini zoodārzu „Meža 
pasaka”, kā arī iepazinās ar Sarjas 
ievērojamākajām vietām. 

Šodien viesi no Latvijas turpi-
nās savu aizraujošo ceļojumu.

 
Ilona KRASNAJA

I. Pudnikas foto

Projekts „BELLA-CUISINE” darbībā 

Tas ir liels brīnums – bērni.
Alekseja GONČAROVA foto

Latgales rītdiena
Starptautiskajā ģimenes die-

nā Krāslavas Valsts ģimnāzija 
rīkoja nu jau otro Gada balvas 
pasniegšanas ceremoniju, kas 
notika Kultūras namā un kurā tika 
aicināti piedalīties gan skolēni un 
viņu vecāki, gan arī skolotāji.

Pasākumā tika godināti tie 
skolēni, kuri mācību gada laikā 
bija veiksmīgi piedalījušies atklā-
tajās Latgales reģiona un valsts 
olimpiādēs, skolas un novada 
olimpiādēs, zinātniski pētniecis-
ko darbu konferencē Rīgā, kā arī 
dažādos citos konkursos. Tika 
sumināta katra klase atsevišķi, jo 
skolēnu, kas piedalījās un ieguva 
godalgotas vietas, bija daudz. Un 
tie ir:

8. klase (kopā 18 skolēni, 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
piedalījās un godalgotas vietas 
ieguva 14) - Sintija Skerškāne 
– skolā: 1.vietas - vācu valodas, 
mājturības un tehnoloģiju olim-
piādēs, 2.vieta vizuālās mākslas 
olimpiādē; novadā: 3. vietas 
-  matemātikas, mājturības un 

tehnoloģiju, vācu valodas olim-
piādēs, 2. vieta vizuālās mākslas 
konkursā, atzinība angļu valodas 
olimpiādē, ka arī piedalījās valsts 
vizuālās mākslas olimpiādē. Sa-
manta Sozvirska – skolā: 1.vieta 
mājturības un tehnoloģiju olimpi-
ādē, 2. vietas matemātikas, lat-
viešu valodas, vizuālās mākslas 
olimpiādēs, novadā: 1. vieta māj- 
turības un tehnoloģiju olimpiādē, 
kā arī piedalījās valsts vizuālās 
mākslas olimpiādē. Rihards Mis-
juns – skolā: 3. vietas matemāti-
kas, angļu valodas, vācu valodas 
olimpiādēs; 2. vieta atklātajā Lat-
gales reģiona ķīmijas olimpiādē. 
Karīna Lipšāne – skolā: 3. vie-
tas latviešu valodas, vizuālās 
mākslas olimpiādēs, mājturības 
un tehnoloģiju olimpiādē, 2. vie-
ta angļu valodas olimpiādē, māj-  
turības un tehnoloģiju olimpiādē. 
Inese Maslova - skolā: 1.vietas 
matemātikas, latviešu valodas 
olimpiādēs, 2.vieta mājturības un 
tehnoloģiju olimpiādē. Rihards 
Plociņš – skolā: 2. vieta vācu 

valodas olimpiādē, atzinība ma-
temātikas olimpiāde. Daiga Sak-
sone – skolā: 2. vietas mājturī-
bas un tehnoloģiju olimpiādē un 
skatuves runas konkursā. Emīls 
Stivriņš – skolā: 3. vietas latvie-
šu valodas, krievu valodas olim-
piādēs. Edgars Bondars-Naru-
sevičs – 1. vieta skolas angļu 
valodas olimpiādē. Santa Ludzi-
ša – 1. vieta skolas krievu valo-
das olimpiādē. Justīns Stivriņš 
– 2. vieta novada olimpiādē ma-
temātikā. Edgars Reruhs - atzi-
nība novada olimpiādē matemā-
tikā. Raimonds Rombaļskis - 2. 
vieta skolas krievu valodas olim-
piādē. Raimonda Grišāne – 3. 
vieta skolas daiļlasītāju konkursā.

Turpinājumu lasiet kādā no nākoša-
jiem numuriem!

Veiksmīgu vasaru vēlot, Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un 

literatūrasb skolotāja 
Daina ANDŽĀNE

Gada balva Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Ar Bobruiskas-Bihovas diacēzes bīskapa Serafima 
svētību Bobruiskā notika 3.Starptautiskais ģimenes, 
maternitātes un bērnības atbalsta festivāls „Laime ir 
bērnos”. Tajā piedalījās arī Ciro ģimene no Verhned-
vinskas. 

Triju dienu festivālā vienkopus pulcējās 12 ģimenes no Krie-
vijas un Baltkrievijas. Visas dalībģimenes – daudzbērnu vai kurās 
ir pieņemti bērni. Festivāla plašā programma patika ne tikai pie-
augušajiem, bet arī bērniem. Paralēli tematiskajiem semināriem 
un starptautiskajam forumam „Ģimene kā valsts un baznīcas atbil-
dība”, dalībnieki varēja piedalīties ekskursijā pa pilsētu, apmeklēt 
mākslas foto izstādi „Laime kadrā” un koncertu, kur piedalījās pa-
zīstami pareizticīgie mākslinieki no Baltkrievijas un Krievijas.

Bet pasākuma galvenais notikums tomēr bija konkursa prog-
ramma par labāko daudzbērnu vai audžuģimeni. Dalībniekiem 
vajadzēja ne tikai pastāstīt par sevi, bet skatītājus pārsteigt arī ar 
saviem talantiem. Ciro ģimene ar šo uzdevumu tika galā brīnišķīgi.    
Mihails un Raisa kopā jau ir vairāk nekā 15 gadus. Ģimenes dzīves 
pamatā – stingras kristiešu tradīcijas. Festivālā Ciro ģimene nebija 
viena no kuplākajām ģimenes, dzīvesbiedri audzina trīs bērnus, 
bet visradošākā ģimene gan.  Raisa, piemēram, veikli darbojas ar 
diegu un adatu, ada. Kopā ar vīru viņi pašrocīgi izgatavo velteņus, 
kurus pēc tam izšuj vai arī izrotā ar puķu motīviem kanzaši stilā.  
Pēc Raisas teiktā, rokdarbus viņai iemācīja māmiņa un vecmāmi-
ņa, tagad viņa tos māca jau saviem bērniem. Vecākā meita Ga-
ļina – īsta rokdarbniece. Tāpat kā māmiņa, viņa ada, nodarbojas 
ar makramē un var izveidot rotājumus kanzaši stilā, bet viņas ar 
diegiem un pērlītēm izšūtās svētbildes pastāvīgi priecē mūsu pilsē-
tas iedzīvotājus dažādās radošo darbu izstādēs. Gaļina uzstājas arī 
uz skatuves – meiteni bieži var redzēt kā vadītāju Kultūras namā 
dažādos pasākumos, bet vēl viņa labprāt dejo un dzied. Septiņus 
gadus vecā Tamāra mēģina neatpalikt no vecākās māsas. Viņa pat-
stāvīgi jau izšuva divas ikonas un palikt pie sasniegtā neplāno – 
jau ir iesākusi darbu pie trešās. Jaunākajam brālim vēl tikai četri 
gadiņi, bet viņš jau izrāda interesi par ģimenes jaunradi – zēnam 
ļoti patīk zīmēt, gandrīz katru dienu viņš ģimeni priecē ar jauniem 
zīmējumiem.

Lūk, arī uz festivālu ģimene ieradās ne tukšām rokām. Izstādē 
„Ģimenes jaunrade” viņi skatītāju vērtējumam piedāvāja ikonas, 
velteņus, darinājumus kanzaši stilā – visu pat nav iespējams uz-
skaitīt. Tāda meistarības daudzveidība nemaz nevarēja būt nepa-
manīta, un šajā konkursā ģimene kļuva par bezierunu uzvarētāju. 
Bet pēc konkursa programmas rezultātiem Ciro ģimene ieguva 
godpilno otro vietu.

Aļona MOROZA

Iedvesma – ģimenē

Pirms dažiem mēnešiem „Ezerzeme” sagaidīja ārzemju viesus 
– Verhnedvinskas avīzes „Dvinskaja Pravda” galveno redaktoru 
Janīnu Pakuļeviču un šīs avīzes fotokorespondentu Valēriju So-
lovjovu. Viesi izrādījās interesanati cilvēki ar kolosālu pieredzi, 
sarunās ar kuriem laiks paskrēja nemanot: šķiet, tik daudz ko 
izrunājām, bet jautājumi joprojām bija: „Bet kā to darāt jūs?.. 
Bet, lūk, pie mums...”. Neskatoties uz to, to dažu stundu laikā 
paspējām izplānot turpmāko darbību un apsolīt, ka noteikti 
turpināsim to attīstīt. Un, lūk, pavisam nesen no mūsu kaimi-
ņiem saņēmām solīto laikraksta materiālu. Esmu pārliecināta, 
ka tie noteikti ieinteresēs mūsu lasītājus. Jo mums, piekrītiet, tik 
daudz saskares punktu...
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Par šo un to, par visu ko
12.gadsimtā, vācu krust-

nešiem nonākot Baltijas kras-
tos, viņus pārsteidza Jāņu nakts 
orģijas un pagānisko iezemiešu 
nesaprotamā līksmība pie nakts 
tumsā liesmojošiem ugunskuriem. 
Tumši ļautiņi – secināja pirmie 
bīskapi, bet tad nosprieda, ka arī 
kristīgajā dzīvē derētu pa kādai 
izpriecai. Jāņu svinēšana izrādī-
jās stiprāka par Dieva vārdiem, 
tāpēc kristīgajai baznīcai nācās 
iemācīties ar to sadzīvot. Jāņus 
var uzskatīt par vislatviskākajiem 
svētkiem.

Burvestību, noslēpumu un 
mīlestības aicinājumu pilnā Jāņu 
nakts ir īstā reize nākotnes zīlēša-
nai. Īpaša ir mīlestības maģija, 
kas saistīta galvenokārt ar pre-
cībām. Turpmāko likteni precību 
sakarā var pareģot gan pēc Jāņu 
nakts sapņiem, gan vainaga, gan 
ezera ūdens, piemēram, Jāņu na-
ktī meitām jāskatās ezerā, tad tā 
ūdenī redz precinieku nākam. Vēl 
parastāks nākotnes zīlēšanas 
veids ir vainagu mešana ozolā – 

cik reižu vainags nokrīt, tik gadu 
vēl jāgaida uz precinieku. Un, 
protams, šajā maģiskajā naktī 
zelta ziediem uzzied paparde. 
Šos svētkus mūsu valstī oficiā-
li svin 23. jūnijā (Līgo diena jeb 
Jāņu vakars) un 24. jūnijā (Jāņu 
diena). Mūsdienās paralēli Jāņu 
nosaukumam tiek lietoti arī tādi 
nosaukumi kā Līgo svētki, Jāņu 
diena, Zāļu diena, Zāļu vakars. 
Jāņi ir vienīgie plaši svinamie 
svētki, kuru rituālajā izpildījumā 
vēl joprojām saglabājušās ļoti 
senas mūsu senču tradīcijas. 
Svētku pamatā bija pagāniskas 
tradīcijas, saistītas ar zemkopī-
bu, zemes auglības, saules un 
falla kultu. Jāņu gaismā pabi-
jušie cilvēki, tāpat kā apspīdētie 
lauki un tīrumi, iegūst spēku un 
auglību. Lai „saule grieztu zel-
ta riņķi Jāņa tēva pagalmā”, tad 
Saules simbolu – degošu uguns 
rituli laida no kalna lejā upē vai 
ezerā. Jauka ir arī pāri ugunskur-
am lēkšanas tradīcija. Tas jādara, 
lai attīrītos no visa liekā. Jaunieši 

lec, sadevušies rokās, lai burvju 
spēks to vienotu kopā. Kā dzies- 
mā teikts, visa laba Jāņu zāle, 
kas zied Jāņu vakarā. Tāpēc 
Līgo pušķos liekamas gan mada-
ras, gan nārbulis, rudzupuķes, 
magones, vībotnes, sarkanais 
āboliņš, asinszāle un daudzas ci-
tas. Namu un pagalmu rotāšanai 
savukārt parasti izmanto meijas, 
tāpat, sargājoties no skauģiem 
un raganām, pie sliekšņiem pie-
liek pīlādžu zarus, bet grīdas 
pušķo ar Jāņu zālēm un kalmēm, 
lai kukaiņus no mājas izdzītu. 
Dziedāšanu Jāņos sauc par 
līgošanu. Līgošanu katrā mājā 
mēdz iesākt, kad vakariņas paēs-
tas. Līgot turpina visu cauru nakti 
līdz saules lēktam vai nu pie Jāņu 
uguns, vai arī līgotāji iet no mājas 
uz māju. Jāņa bērni katrās mājās 
ir gaidīti viesi, jo viņu ierašanās 
simbolizē saticību un pārticību. 

Tāpat pie Jāņu uguns, kā arī 
pa mājām līgojot, Jāņa bērni cits 
citu apdzied, šādu apdziedāšanos 
Jāņos sauc par aplīgošanu. Vārds 
„ l ī go ” līvu valodā nozīmē „lai 
top”.

•	 Pa Jāņiem istabu neslauka, lai svētība paliek mā-
jās.

•	 Ja Jāņos dzied lakstīgala, tad seko labklājīgi laiki.
•	 Ja līgotājus aizraida - gaidāma liela nelaime! 
•	 Uguns jākur kalnā, jo ugunskura pelnos Dieviņš 

naudu ber!
•	 Jāņu alu darot, nedrīkst laist klāt svešus cilvēkus, 

tad alus nerūgs.
•	 Tur, kur līgotāji iet pāri pļāvām, augs laba zāle!
•	 Jāņu vakarā pļavā jāsprauž meijas, tad aug kupla 

labība! 
•	 Meitām jāstaigā pa pupu lauku un jāsukā mati, 

tad būs smuka!
•	 Ja pirms Jāņu dienas iznīcina vienu dunduru, tad 

to vietā rodas simts; bet ja pēc Jāņiem - tad simts 
iznīkst!

•	 Ja Jāņu vakarā pīlā-
dzi ačgārni pa sētu vazā, tad ne-
nāk zagļi mājās.

•	 Ja pa Jāņiem līst, būs labs siena laiks.
•	 Jāņu vakarā jārunā ar kaimiņienēm - tad nebūšot 

jāstrīdas cauru gadu. 
•	 Ja Jāņos lūpas niez - gaidāma bučošanās!
•	 Jāņa naktī skrienot tāda pelīte ar zālīti mutē. Tā 

pelīte esot jānoķer un jāizņem tai zālīte no mutes. 
Ar to zālīti cilvēks varot palikt neredzams.

•	 Jāņa naktī, kad parādās zvaigznes, ja atminēsi 
savu zvaigzni, tad paliksi svēts.

•	 Jāņu naktī atveroties debess. Ja tai brīdī kaut ko 
vēlas, tad tas piepildās.

•	 Pa Jāņu nakti varot dabūt velnu redzēt, ja pliks 
stāvot vārtu starpā. 

Maigais Jāņu siers
700 g biezpiena, 
3 litri piena, 
100 g sviesta, 
3 olas, 
1 glāze rūgušpiena, 
sāls, ķimenes

1. Katlā kopā vāra pienu, 
rūgušpienu un biezpienu, līdz at-
dalās sūkalas.

2. Masu ieliek dubultā marlē, 
lai notek šķidrums.

3. Otrā traukā izkausē svies- 
tu, pieber ķimenes un sāli, nemitī-
gi maisot, vāra uz lēnas uguns, 
kamēr sviests kļūst brūns. Karstu 
biezpienu liek traukā, pievieno 
sviestu ar ķimenēm,sakultas 
olas, un karsējot maisa, līdz 
masa kļūst viendabīga.

4. Masu blīvi pilda trauciņos 
un atdzisušu sagriež šķēlītēs.

Pīrādziņi ar žāvētu gaļu
½ kg žāvētas gaļas, 
½ paciņa rauga, 
½ paciņa sviesta, 
4 glāzes miltu, 
1 glāze piena, 
2 olas, 
2 ēdk. cukura, 
½ tējk. sāls.

1. Samaisa olu, raugu, cuku-
ru un sāli. Glāzē piena iesilda 
sviestu. Visu samaisa, iesijā 2 
glāzes miltu. Ļauj, lai mīkla maz-
liet uzrūgst.

2. Tad iesijā vēl 2 glāzes 
miltu un mīca, kamēr mīkla ‘’at-

lec’’ no bļodas. Ļauj uzrūgt, līdz 
mīklas daudzums dubultojas.

3. Pa to laiku sīkos gaba-
liņos sagriež žāvētu gaļu. Veido 
pīrādziņus, liek uz pannas un 
apziež ar sakultu olu.

4. Cep cepeškrāsnī 200 grā-
du temperatūrā apmēram 15 – 20 
minūtes.

Salāti “Bizbizmārītes”
3 kartupeļi; 
3 burkāni; 
2 olas, 
3 kūpināti vistas šķiņķīši; 
2 āboli, 
saišķītis zaļo lociņu; 
170 g konservētas kukurūzas;
Salātu dekorēšanai: 
2 ķiršu tomātiņi; 
1 parastais tomāts; 
dažas bazilika lapiņas 
3 olīvas.

1. Kartupeļus, burkānus un 
olas novāra un nomizo;

2. Nomizotos burkānus, kar- 
tupeļus, ābolus un olas sagriež 
mazos kubiciņos, pievieno sa- 
smalcinātus vistas šķiņķīšus un 
pieber kukurūzu. Visu kārtīgi iz-
maisa. Salātiem pievieno sāli, 
majonēzi un vēlreiz izmaisa.

3. Salātus liek bļodā, pārkai-
sa ar sasmalcinātiem lociņiem.

4. Dekorē ar mārītēm un 

rozi. Mārītes veido no uz pusēm 
pārgrieztiem ķiršu tomātiņiem un 
olīvām: tomātu pusītei (mārītes 
ķermenis) pievieno uz pusēm 
pārgrieztu olīvu (mārītes galva) ar 
caurumiņu uz augšu. No olīvām 
izgriež radziņus, ko iesprauž 

galvas caurumiņā (olīvas gal). 
Ķermeņa raibumiņus arī izgriež 
no olīvām un iesprauž tomātā, 
pirms tam ar asu nazi tomātā 
izdarot krusteniskus iegriezumus.

Rozi veido no smalki 
sagrieztām tomātu pusripiņām, 
vidū ieliekot pusolīvi un par 
rožlapiņām izmantojot svaigas 
bazilika lapiņas.

Siltalus- interesanta 
 senlatviešu recepte
Vidzemē šo dzērienu senāk 

gatavoja no vārīta piena un 
alus, samaisot tos abus kopā. 
Savukārt Kurzemē pienam pie- 
vienoja ne vien alu, bet arī ar 
cukuru sakultas olas. Šāds dz-
ēriens bija iecienīts brokastīs 
tējas un kafijas vietā. Tāpat to 
pasniedza mīļiem un gaidītiem 
ciemiņiem. Un vēl- siltalus lieliski 
noderēja nākamajā rītā pēc lustī-
gas Jāņu svinēšanas. Varbūt ir 
vērts pamēģināt?

Nepieciešams:
0,5 l labs, kvalitatīvs alus, 
1,5 l piens (vismaz 2,5 %)

Pienu uzvāra, vēl siltam pie-
nam pielej alu. Kamēr lej alu, pi-
ens visu laiku jākuļ, lai tas nesaiet 
“ziedos”.

Cūkas fileja ar 
 rabareberu piedevu
Rabarberi var būt arī gar-

da piedeva gaļas ēdieniem. 
Izmēģiniet cūkgaļas fileju vai 
karbonādi pasniegt ar saldskābu 
rabarberu piedevu- jūsu garšas 
kārpiņām tas patiks.

Nepieciešams:
500 g cūkas filejas vai karbo-
nādes, 
sāls, 
pipari, 
eļļa cepšanai.

Rabarberu piedevai:
400 g rabarberu, 
5 krustnagliņas, 

1 kanēļa miziņa, 
100 g vīna etiķa, 
100 g cukura.

1. Nomizotus rabarberus 
sagriež apmēram 3 cm garos 
gabaliņos, liek katlā. Pievieno 
krustnagliņas, kanēļa miziņu, 
cukuru un pielej vīna etiķi. Kat-
liņu uz lēnas uguns karsē, līdz 
rabarberi kļūst mīksti (apmēram 
10 minūtes). Noliek atdzesēties.

2. Cūkgaļu sagriež šķēlēs, 

nedaudz izdauza, pārkaisa ar sāli 
un pipariem un liek sakarsētā eļļā 
cepties. Cep no abām pusēm ap-
mēram 3 minūtes.

3. Gatavu gaļu pasniedz ar 
rīsiem un rabarberu piedevu.

Folijā cepti kartupeļi
8 jaunie kartupeļi ar visu mizu, 
nomazgāti 
8 ķiploku daiviņas 
4 ēdk. olīveļļas 
Pipari, rozmarīns, dilles, pēter-
sīļi, lauru lapas

Salmiņos sagrieztus kartu-
peļus sajauc ar garšvielām un 
eļļu, ietin folijā, cep uz oglēm vai 
ierušinātu ugunskura pelnos 40 – 
50 minūtes.

Grilētu dārzeņu salāti
Baklažāni, paprika, tomā-
ti, daudz zaļumu.  Sāls pēc 
garšas.

Gareniski uz pusēm pār-
grieztu baklažānu un veselu 
papriku liek uz oglēm un cep, 
ik pa laikam apgrozot, līdz miza 
nomelnē un paši dārzeņi mīksti 

(it īpaši baklažāns – pārbaudiet, 
lai tā mīkstums tiešām ir gatavs, 
citādāk būs neēdams). Papriku uz 
dažām minūtēm ieliek polietilēna 
maisiņā – tad to varēs viegli no-
mizot; baklažāna mīkstums para-
sti labi atdalās no mizas arī tāpat. 
Gan papriku, gan baklažānu no-
mizo un sagriež kubiņos. Pievie-
no daivās sagrieztus tomātus un 
labi daudz dažādu zaļumu – jo 
vairāk un jo dažādāki, jo labāk. 
Pēc vēlēšanās var pievienot sāli 
un olīveļļu, bet nav obligāti.

Veģetārie iesmiņi
Sāļie:

Marināde: 90g olīveļļas, 2 ēdk. 
citronu sulas, 1 ēdk. svaiga bazilika, 
sāls, pipari, cukurs pēc garšas.

Ja iesmiņus plānojat grilēt, 
iepriekšējā vakarā šajā marinādē 
ielieciet: maza kabacīša ripiņas, 
paprikas gabaliņus, šampinjonus, 
tofu kubiņus, mazus sīpoliņus. 
Uz svinību vietu vēl paķeriet 
līdzi tomātu daiviņas. Tad ie-
marinētos labumus un tomātu 
daivas savirknējiet uz iesmiņiem 
– uz katra iesmiņa pa gabaliņam 
no visa; apcepiet virs oglēm. 
Šos pašus iesmiņus var pasniegt 
arī svaigus. Tad tos nemarinē, 
bet gan pārlej ar mērci: 1 ēdk. 
ābolu etiķa, 6 ēdk. olīveļļas, sar-
kanie pipari, sāls.

Saldie:
Mājās pagatavojiet mērci: 

zemenes blenderī samaliet vienda- 
bīgā masā kopā ar dažām karotēm 
vijīga medus vai agaves sīrupa un 
svaigām piparmētru lapām.

Savirknējiet uz iesmiņiem 
meloņu bumbiņas, vīnogas, 
kivi šķēlītes, banānu gabaliņus, 
apelsīnu daivas ar visu mizu, 
ananāsu, bumbieru un ābolu 
kubiņus. Pēc vēlēšanās – grilē-
jiet vai ēdiet svaigus, pārlejot ar 
mērci.

Jāņu laikā visa daba plaukst 
uz zied — pilna spēka un saules 
enerģijas. Vainags, kas pīts no 
trejdeviņām puķēm un zālēm, ir 
kā maģisks aplis, kas, galvā uz-
likts, pasargā no nelaimēm un sli-
mībām, atvaira skauģus un nelab-
vēļus. Vainags (aplis) ir mūžības 
un saules simbols. Tāpēc apaļš 
ir arī Jāņu siers un ugunskurs. 
Vainagu pīšanā izmantoja dažā-
dus ziedus, arī ozolu lapas. Ozo-
lu vainagi tika doti vīriem. Ozolu 
vainags, ko liek Jāņa tēvam gal-
vā, sola zirgu un bišu svētību.

Parasti vainagus pina sie-
vietes un bērni — jāņabērni. Tas 
esot tāpēc, ka horizontālā vese-
luma — šajā gadījumā vainaga 
– radītājas ir sievietes, bet verti-
kālā — meijas — vīrieši. Tāpēc 
vīru un puišu uzdevums Jāņos 
ir pārvest no meža mājās mei-
jas (jaunos bērziņus), ar ko rotāt 
istabu un sētu. 
Ar vainagu vīt-
nēm un ziediem 
izrotāja arī ista-
bas. Gani ap-
pušķoja ganām-
pulkus - govīm 
apvija ragus, 
bullim uzlika 
ozola vainagu 
— auglībai. 
Mājas rotāša-
nu parasti sāka 
ar vārtu pušķo-

šanu. Pie tiem piesēja pīlādža, 
ozola vai bērza meijas. Tāpat 
arī pie visām durvīm tika pie-
liktas meijas — istabā, klētī un 
kūtī. Aiz griestu sijām aizbāza 
lauztus ozolu, pīlādžu un liepu 
zarus. Īpaša uzmanība tika vel-
tīta govju laidara pušķošanai. 
Tautasdziesmās, dažādu ļaunu 
garu, īpaši raganu atvairīšanai, 
min visus dzeloņaugus, ērkšķus, 
dadžus un nātres, lai raganas 
uz šo augu adatām sadurtos. 
Cilvēki ticēja, ka tikai līdz Jāņiem 
plūktajām zālēm ir dziedniecisks 
spēks. Jāņos plūktos pīlādža 
zariņus sasēja slotiņā, izžāvēja 
un lietoja bērna apkvēpināšanai, 
kad tas bija slims vai nobaidī-
jies, kad kāda ļauna acs to bija 
nolūkojusi. Jāņu zāles izmantoja 
arī jaundzimušā pirmajai vanni-
ņai, taču šo zālīšu tēja ir vērtīga 
tad, ja nav vecāka par pus gadu. 

Ziedu vainadziņa nozīme 
Līgo svētkos

Uzpin Līgo svētkos sev raibu puķu vainagu! Savam vīrie-
tim — ozolzaru. Ne tikai skaistumam, bet arī laimei un sava 
spēka vairošanai.

Receptes

Par Līgo svētkiem…

Ticējumi
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LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 18.35 Ielas garumā
6.30 2020 7.00 Saules garša
7.35 Muks
8.00 Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi
8.25 Luijs
8.35 Bitīte Maija
9.00 Kas te? Es te! 9.30 Jakari
10.00 Zoodārzu mazuļi
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 Mf. Rūķītis Nilss Karlsons
12.25 XXV Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētki
15.10 Noķert tradīciju aiz astes
15.40, 4.45 Gudrs, vēl gudrāks
17.05 Liels, lielāks, lielākais 
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Teātris. zip
21.45 Danskovīte. Latgola. lv
0.50 Inspektors Lūiss
2.30 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
3.15 Labākās latviešu mūzikas izlase

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Makšķerēšanas noslēpumi
6.35, 21.15 1000 jūdzes Ķīnā
7.10 Tādas lietas
7.30 Attīstības kods
7.50 Skats rītdienā
8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 Vide, veselība un mēs
9.30, 18.45, 21.45, 0.45 PK Futbolā
15.30 Čempionāts vieglatlētikā
21.00, 0.00 Vai Rīga jau gatava? 
0.15 Ātruma cilts
3.00 Izgaršot Brazīliju
4.00 Pasaules stāsti
4.30 Labākais no Euromaxx
5.00 Tavs auto
5.30 Autosporta programma.

LNT
6.00 Boba burgeri 
6.20, 2.50 Dzimuši policisti 
7.05 Degpunktā
7.35 Jauniņā 9.00, 3.30 LNT Brokastis
11.00 Dzīves krustcelēs
12.00 Mf. Limuzīns Jāņu nakts krāsā
13.50 Mf. Labās raganas šarms
15.50 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
16.40 Policists no pagātnes 
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Mf. Vasaras saulgrieži
20.35 Dzintara dziesmas 
21.35 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi
22.55 Greizais spogulis
0.55 Mf. Nāriņa
5.00 Likums un kārtība 
5.45 Bernards

TV3
6.40 Amuleta mednieki 
7.10 Darbarūķis Menijs 
7.40 Suņuku superkomanda
8.10 Šīna planēta
9.00 Šefpavāru cīņas
10.00 Auto ziņas
10.30 Zentas brīvdienas
11.10 Kinomānija 
11.40 Smieklīgākie videokuriozi 
12.40 Mf. Mīlestības mūžīgais man-
tojums
14.25 Mf. Geparda meitenes 
16.30 Mf. Mazais Stjuarts
18.00 Saimnieks meklē sievu 
19.00, 4.30 TV3 Ziņas
19.30 Mf. Bagātību planēta
21.35 Mf. Vīri melnā
23.35 Mf. Cietais rieksts -3
2.05 Bens un Keita
2.55, 5.00 Mīlestības sirdspuksti
3.45, 5.40 Saikne

TV3+
6.30 Mf. Māmiņas
8.25 Ēd un tievē
8.55 Kino detaļas
10.00 Viens pats mājās
10.30 Sapņu māja
11.00 Skapis
12.00 Astoņdesmitie. Seriāls
14.50 6 kadri
15.05, 1.20 Mf. Pipari
17.05 Mf. Monstrs Parīzē
18.55 Skūpstamies!
20.00 Virtuve
21.00 Mf. Doktors Dūlitls 3
23.00 Mf. Bumers

TV5
7.50 Kino detaļas
8.50, 13.50 Top-shop
9.05 Mājas restorāns
10.05 Tas ir mans bērns
11.10 6 kadri
11.40 Tālu un vēl tālāk
12.45 Vareno mīlākās
14.05 Iemāciet man dzīvot!
15.05 Neparasts stāsts
15.35 Mf. Stingrā režīma brīvdienas
18.00 Greizais spogulis
20.00 Mats matā
23.05 Ekstrasensi pret zinātniekiem 
0.15 Mūsu tēma
1.10 Kriminālinformācija+
1.35 Mūzika

PBK 
6.35, 5.15 Mūzika
6.55, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
7.05 Kontrolpirkums
7.30 Multfilmas
8.00 Gaļēdāji pret zālēdājiem
9.20 Vārds mācītājam
9.35 Laiks pusdienot!
10.15 Padomi kulinārijā
11.30, 20.35 Jūrmala
12.20 Gaļina Starovoitova. Pēdējās 
24 stundas 13.25 Mf. Maša
15.25 JAK 18.15 Divas zvaigznes

20.00 Laiks
21.35 Šovakar
23.30 Vakars ar I.Urgantu
0.30 Euronews
1.00 Cojs - Kino
2.05 Mf. Portrets ar lietu
3.50 Mf. Jūs gaida pilsone Ņikandrova

RenTV Baltic 
6.00, 19.55 Skatīties vsiem!
6.55 Vovočka 
8.15 Reāla virtuve
12.25 Peļu slazda likums
16.45 Maldu tritorija 
18.50 Dīvaina lieta
22.00 Mihails Zadornovs
0.00 Kijeva vakarā

ONT 
7.00 Sestdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilma
9.30 Veselība
10.30 Padomi kulinārijā
11.15 Mf. Blindāža
15.05 Smoļenska
16.15, 21.00 Sports
16.25 Elīna Bistrickaja. Laikmeta 
zvaigzne
17.30 Mf. Nepabeigtais stāsts
19.25 Humora izjūta
21.05 Minska vakarā
22.15 Mf. Amadejs
1.05 Cojs - Kino

Baltkrievijas TV 1
7.10 Būtība
7.35 Mf. Kārdinājums
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Redaktoru klubs
9.45, 23.25 Radu būšana
10.55 Par ēdienu! 
11.30 vasarnīca
12.10, 15.30 Uzticies un pārbaudi
12.50 Veselība
13.30 Parīzes skolas mākslinieki
14.10 Apkārt planētai
15.15 Reģiona ziņas
16.05, 0.35 Liela starpība
17.15 Cita sieviete. Seriāls
21.00 Panorāma
21.40 Divreiz vienā upē. Seriāls
0.25 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.35 Mākslas filma
9.05 Baltkrievu virtuve
9.40, 23.50 TV_barometrs
9.45, 23.55 Interni
11.25 Div ar pus pavāri
11.55 Augstāk par jumtu
12.30 Mf. Drakula. Miris un apmier-
ināts 14.20 Mf. Ideāls pāris
16.10 Comedy woman
17.10 Gribu būt televīzijā!
17.15, 18.50, 21.50 Futbols
18.00 Jūsu loto
18.40 Loterija. Piecinieks
20.55 Futbols. RIO-2014
21.45 KENO

SESTDIENA, 21. jūnijs

SVĒTDIENA, 22. jūnijs

Ludviga Dievbijīgā, Rietumu imperatora, 
piemiņas diena

LTV-1
4.45 Gudrs, vēl gudrāks
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 2020
7.00 Saules garša
7.35 Muks
8.00 Lidojošā suņa Vipo piedzīvo-
jumi
8.25 Luijs
8.35 Bitīte Maija
9.00 Kas te - es te! 
9.30 Jakari 
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Mans zaļais dārzs
11.00 Eksotiskās 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 Zoodārzu mazuļi
16.30 Nepieradinātā Brazīlija
17.30 Dzimis Eiropā
18.00 Ziņas
18.20 Province
18.50, 20.20 LTV darbinieki gatavo-
jas Jāņiem
18.55 Mf. Īsa pamācība mīlēšanā
20.30 Panorāma
21.15 Man pieder tas, ko sauc par 
laimi
23.30 Mf. Jāņu nakts
1.05 Dzied Inga un Normunds
1.35 Liels, lielāks, lielākais 
2.30 Jāņi dzied Siguldā

LTV-7
5.00 Tavs auto
5.30 Autosporta programma
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 4.30 Makšķerē ar Olti
6.35 Zebra
6.50 Jūrā un krastā
7.10 Aktualitātes
7.30 Vārds uzņēmējiem
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā
8.50 Skatpunkti
9.10 Nedēļas apskats
9.30, 18.45, 21.50, 0.45 PK Futbolā
14.50 Apzinies saistības
15.30 Čempionāts vieglatlētikā
21.00 Basketbols sievietēm
0.00 Vai Rīga jau gatava?
0.15, 4.00 Tavs auto
3.00 Pasaules stāsti
3.30 Autosporta programma.

LNT
5.00 Likums un kārtība 
5.45, 4.30 Bernards
6.00 Boba burgeri 
6.20 Dzimuši policisti 
7.05 Nedēļa novados
7.30 Jauniņā
8.25 Ražots Eiropā 
9.00, 3.50 LNT Brokastis
10.00 SuperBingo
11.00 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi 
12.15 Mf. Greisijas izvēle
14.10 Karamba!
14.40 Dzintara dziesmas 
15.50, 3.05 Dauntonas abatija 

17.00, 18.00 Andra Bērziņa jubilejas 
izrāde
17.50, 20.00 Ziņas 
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Viesnīca Grand Hotel
23.05 Pēdējie Grimmi
0.00 Mf. Pavēle
1.45 Mf. Labās raganas šarms
 
TV3
5.00, 3.20 Mīlestības sirdspuksti 
5.40, 4.10 Saikne
6.35 Simpsoni 
6.55 Amuleta mednieki 
7.20 Darbarūķis Menijs 
7.50 Suņuku superkomanda
8.10 Kinomānija 
8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Rīta pikniks
10.00 SuperBingo
11.00 Runā Rīga
11.35, 0.15 Smieklīgākie videokuriozi 
12.05 Mf. Vinksu klubs 3D
14.00 Mf. Bagātību planēta
16.00 Mf. Vīri melnā
18.00, 0.50 Neiespējamā misija 
19.00 Nekā Personīga
20.00 Mf. Rēgu bruņinieks
22.00 Mf. Mežonīgā upe
1.40 Šefpavāru cīņas 
2.30 Saimnieks meklē sievu 
 
TV3+
7.15, 10.35 Multfilmas
7.55 Sapņu māja
8.25 Gribu ticēt
9.30 Ēd un tievē
10.00 Astoņdesmitie. Seriāls
12.15 Mf. Tev īstajam

14.55 Comedy Club
16.00 Mf. Doktors Dūlitls 3
17.55 Pārsteidz mani 
20.00 Neredzamais cilvēks
21.00 Mf. Medaljons
23.00 Noskūpstīsim viens otru!
0.00 Slepenie sakari 
0.55 Pokers

TV5
5.00, 1.50 Mūzika
7.30 Kristīgā programma
8.00 Kino detaļas
9.00, 13.50 Top-shop
9.15, 0.30 Mājas restorāns
10.15 Tas ir mans bērns
11.20 Iemāciet man dzīvot
12.20, 1.20 Dzīves patiesība
12.55 Personīgās lietas
14.05 Mf. Mazais virsaitis
18.10 Labi joki
20.00 Smieties atļauts
22.10 Mf. Stingrā režīma brīvdienas

PBK 
5.25 Mūzika
5.55, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.05 Spēlējiet harmonikas
6.45 Kontrolpirkums
7.10 Armijas veikals
7.45 Multfilmas
7.55 Veselība
9.20 600 sekundes par skaistumu un 
veselību
9.30 Nelaimīgās piezīmes
10.15 Kamēr visi mājās  
11.30 Vasarnīca
12.30, 14.25 Mf. Mīlestība un baloži
15.05, 17.25 Mf. Blindāža

20.00 Laiks
22.20 Liela starpība
0.05 Euronews
0.40 Mf. Nepabeigts stāsts
2.25 Mf. Meitene ar ģitāru
4.05 Mf. Dārgs prieks
 
RenTV Baltic 
5.55 Skatīties visiem!
7.05 Firmas vēsture
9.35 Iedomājieties tikai!
10.05 Tīrs darbs
11.00 Dievu ēdiens
12.15 Jūrmala
14.00 Instruktors. Seriāls

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas dievkalpojums
9.20 Kamēr visi mājās
10.10 Mf. Nelaimes zīme
12.50 Tula
13.50, 16.20 Karš un mīti
16.15 Sports
20.00 Kontūras
21.05 Mf. Miglā
23.25 Mf. Pusnakts otra puse

Baltkrievijas TV 1
7.25 Divreiz vienā upē. Seriāls
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls
9.40, 23.55 Radu būšana
10.50 Par ēdienu!
11.25 Sieviešu žurnāls
12.10 Centrālais reģions
12.35 Х zona 
13.10 Pārnesumkārba

Daba nav ģēniju bērnu līdzvērtīga. 
Ikdienišķs teiciens, ne vienmēr patiess, 
bet bieži vien taisnīgs. Izcilu personību 
bērnu likteņi ļoti bieži ir traģiski. Vecākus 
neizvēlas, bet ja tavs tēvs ir pasaules kar-
tē lielākās impērijas vadonis, tad liktenis 
ir neizbēgams un izvēles nav, arī bērnības 
nav. Jo valsts intereses ir pāri visam. 

Tēvs, tolaik jau lielākās impērijas 
vadītājs Kārlis no Karolingu dinastijas, 
bija devies pārgājienā, kad uzzināja par 
savu dēlu - dvīņu nākšanu pasaulē. Jau-
nums nebija nemaz tik priecīgs, jo viens 
no dēliem mira. Pavēlējis 
dzīvo dēlu nosaukt par Lu-
dvigu, viņš devās tālākos 
karagājienos. Savu dēlu 
Kārlis ieraudzīja pēc diviem 
gadiem, un uzreiz dēlu aiz-
veda uz Romu. Tur Romas 
pāvests kronēja Ludvigu par 
jaunās Akvitānijas karalistes 
karali. Jauniecelto karali 
aizveda uz viņa rezidenci, 
piešķīra viņam skolotājus 
un atstāja valdīt. Tā beidzās 
Ludviga bērnība. Sākās karaliskā ikdie-
na. Starp viņa skolotājiem bija mūki, kas 
spēja Ludvigu apburt ar savu šarmu, tas 
noveda pie tā, ka jaunā karaļa visiecienī-
tākā nodarbe bija lūgšanas un neskaitā-
mu klosteru apmeklējumi. Valsts lietas 
viņu nogurdināja. Viņš izmantoja katru 
iespēju, lai to risināšanu nodotu kādam 
no saviem palīgiem. Sākotnēji Kārli nesa-
trauca šāda Ludviga attieksme pret valdī-
šanu. Bet pēc negaidītas abu vecāko dēlu 
nāves, jaunākais pēkšņi bija kļuvis par 
vienīgo milzīgās impērijas mantinieku. 
Šie apstākļi lika Kārlim vērīgāk pievērsties 
negaidītā mantinieka audzināšanai. Kārlis 
centās visu laiku viņu uzmanīt. Ievērojot 
tēva prasību, Ludvigs piedalījās karagā-
jienos, vadīja karapulku, veica atsevišķas 
kara operācijas. Negaidīti viņš demons-
trēja labas pulkveža prasmes. Tēvs Lu-
dvigam uzticēja neskaitāmu vēstniecību 
pieņemšanas. Un viņš ar to tika galā. Bet 
katru brīvu minūti viņš pavadīja klosterī… 
814. gadā, kad Ludvigam palika 36 gadi, 
mira Kārlis Lielais. Par nākamo franku 
valsts imperatoru kļuva Ludvigs…

Starp viņa iesaukām daudzas ir la-
bas - Dievbijīgais, Labsirdīgais, Nedusmī-
gais u.c. Pat grūti iedomāties, ka cilvēks, 
ieguvis šādas iesaukas, nemaz nav tik 
labs. Pēc tā laika kritērijiem viņš nebija 
stingrs, bet ar saviem ienaidniekiem tika 
galā viegli. Kā tad sāka savu valdīšanu 
jaunais imperators? Ar rīkojumu ieslodzīt 
cietumā savu māsu mīļākos, bet pašas 
Kārļa Lielā meitas nosūta uz klosteriem, 
izlūgties savu grēku atlaišanu… Kā izska-
tījās jaunais Rietumu valdnieks? Lūk, ko 
raksta viens no viņa biogrāfiem: “ Ludvigs 
bija diezgan gara auguma, ar gaišām 
acīm, atvērtu seju. Viņa deguns bija garš 
un taisns, lūpas - ne pārāk biezas, ne 
pārāk plānas. Plašas krūtis, plati pleci, 
spēcīgi muskuļi. Neviens nespēja ar viņu 

mēroties ne loka šaušanā, ne zobena me-
šanā: viņa rokas bija garas, pirksti taisni; 
kājas garas un salīdzinoši tievas, pēdas 
lielas, vīrišķīga balss. Viņš labi pārvaldīja 
latīņu un grieķu valodas. Visos rakstos 
viņš labi saprata ne vien garīgo un tiku-
misko jēgu, bet arī noslēpumaino… Ne-
bija ātri sadusmojams, taču pielabināms 
gan. Un neierasti dāsns. Ēdienu un dzē-
rienu lietošanā ievēroja mērenību. Izvē-
lējās vienkāršu apģērbu. Viņš nekad skaļi 
nesmējās, pat ne tajos gadījumos, kad 
lielos svētkos pie viņa galda bija aktieri, 

jokdari un mīmi ar muzi-
kantiem un dziedātājiem… 
Viņš nekad nesmējās tā, lai 
varētu redzēt viņa baltos 
zobus. Katru dienu pirms 
pusdienām viņš deva mal-
tīti nabagiem”. Viss ir pārāk 
gludi. Vai šis apraksts atbil-
da patiesībai? Grūti teikt, 
bet vienkāršie cilvēki Kārļa 
Lielā dēlu gribēja redzēt tie-
ši tādu. Gribēja un redzēja. 

Labsirdīgais Ludvigs 
pavēlēja padarīt par neredzīgu savu 
krustdēlu, Itālijas karali Bernardu, kurš 
uzdrošinājās izrādīt neapmierinātību 
par to, ka atstādināts no varas. Jāsaka, 
ka Bernards to ātri vien nožēloja un pats 
ieradās, lai atvainotos. Bet… acu gaismas 
laupīšana tika veikta tik nežēlīgi un skar-
bi, ka Itālijas karalis mira pāris dienas pēc 
eksekūcijas veikšanas. Dažus mēnešus 
pēc nepatīkamā incidenta Ludvigs publis-
ki nožēloja izdarīto. Diemžēl šis solis tikai 
pasliktināja imperatora stāvokli. Ienaid-
nieki to uzskatīja par vājuma pazīmi, sā-
kās jukas. Ludvigs deva stingras pavēles, 
pēc tam piedeva saviem pāridarītājiem, 
veica baznīcas un klosteru reformas, sar-
gāja impērijas robežas, vadīja diplomātis-
kus karus. Bet valsts lietas viņam vienmēr 
ir sagādājušas grūtības…

Visu Ludviga Dievbijīgā valdīšanas 
laiku impērijā pastāvīgi bija jukas un sa-
zvērestības, bet tas raksturīgi bija visiem 
viduslaikiem. Galvenie sazvērnieki bija 
paši Dievbijīgā karaļa bērni. Vairākas rei-
zes viņi karali gāza, ieslodzīja klosteros. 
Ludvigs vairākas reizes atgriezās, pateico-
ties saviem padotajiem, kuri viņā saskatī-
ja, galvenokārt tēva iesākto lietu turpinā-
tāju, neievērojot viņa trūkumus. Noturēt 
impēriju vienā veselumā un nostiprināt 
tās iekšējo sistēmu - tie Ludvigam izrādī-
jās pārāk sarežģīti uzdevumi. Divus gadus 
pēc Ludviga nāves franku valsts sadalījās 
trijās daļās, tādējādi liekot pamatus tri-
jām lielvalstīm: Francijai, Vācijai un Itāli-
jai. Sākās cita ēra…

Vēsturē nav saglabājusies neviena 
Ludviga Dievbijīgā spārnotā frāze. Tikai 
viņa rīkojumi, pavēles, vēstules, ko rakstī-
juši viņa palīgi… Un vēl ir saglabājušās 
atmiņas par dievbijīgo karali, kurš bija 
pārāk maigs agrajiem viduslaikiem.

Andrejs Jakubovskis
Foto no interneta
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9.35 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Vasaras saulgrieži
11.50 Līgo Krastmalā 2014
16.00 Mf. Šefpavārs
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Normunda Rutuļa koncerts 
21.05 Mf. Jaunības mīlestība
23.05 Mf. Sievietes gribasspēks
1.15 Mf. Deli Safari
2.50 LNT ziņu TOP 10
3.35 Šodien novados
3.45 Likums un kārtība 
4.50 Bernards

TV3
5.00, 3.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 Saikne
6.30 Smieklīgākie videokuriozi 
7.00 Redakai
7.25 Šīna planēta
7.50 Mf. Tors. Asgarda stāsti
9.10 Mf. Kiberterors
11.00 Mf. Neparastie dejotāji
13.00, 23.35 Mf. Mafija
14.50 Mf. Gudrās blondīnes
16.45 Mf. Rēgu bruņinieks
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
20.20 UgunsGrēks atkal līgo Lim-
bažos
1.20 Mf. Tracis mājās

TV3+
6.35 Māja 2
7.20 Mf. Mežonīgā Tornberī ģi-
menīte
8.50 Mf. Pīters Pens. Atgriešanās 
Nekur nekad zemē
10.15 Astoņdesmitie
14.45 Ekstrasensu cīņas
15.45 Comedy Club
16.45 Mf. Angus, string un skūpsts
18.30 Mf. Miss Dautfaira
21.00 Mf. Dzeršanas teorija
22.25 Mf. Mežonīgā upe
0.40 Mf. Skūpsts caur sienu

TV5
5.00, 0.25 Mūzika
7.50, 12.20 Kremļa kursanti
8.50, 12.05 Top-shop
9.05 6 kadri

9.35 Neticamais stāsts
10.05 Mf. Nacionālo medību īpat-
nības
13.25 Pats sev režisors
14.20, 19.40 Urālu pelmeņi 
16.30 Mf. Nacionālās zvejošanas 
īpatnības
18.30, 21.50, 23.30 Mūsu tēma
19.30 Ziņas
22.00 Vakars@22
22.25 Īpašas nozīmes aģents

PBK
4.05, 15.55, 4.50 Moderns sprie-
dums
5.45 Mūzika
6.00 Labrīt
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 0.30 Ziņas
9.35 Esi vesels!
11.30 Mf. Upei divi krasti
13.45 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.00 Mf. Ziemeļu vējš
22.55 Raidījums
23.55 Euronews
0.40 Krievijas izlase. Biļete uz Brazī- 
liju
1.45 Mf. Ivans Lielais
3.30 Mf. Laimīgā

RenTV Baltic
6.15 Manas daiļās..
7.05, 13.30 Multfilmas
7.19, 19.39 Laika prognoze
7.20 Brīvais laiks
8.10 Mf. Balss no pagātnes
9.05, 15.50 Ģimenes drāmas
10.15, 19.40 Saviesīgas vakariņas
11.15 Svētku koncerts
13.55 Dievu ēdiens
14.55, 18.40 Drošs līdzeklis
16.45 Nemelo man!
20.40 Reāla virtuve
21.30 Mums pat sapņos nav rādījies
23.30 Ekstrasensu cīņas

ONT 
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
16.50 Precamies!
18.20 Meičas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Piegādāt par jebkādu cenu. 
Seriāls
22.05 Muzikālie vakari 
23.30 Mf. Oficiante

Baltkrievijas TV 1 
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
2.00 Ziņas
7.05, 8.05 Biznesa dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 1.25 Zona Х
1.15, 15.25 Pēdas
11.05, 20.00 Skūpstamies! 
12.10 Mistiskie stāsti
13.10 Marijas sirds
15.15, 18.40 Reģiona ziņas
16.25 Ģimenes melodrāmas
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 1.40 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
22.10 Viņi dziedāja par Dzimteni
22.50 Futbols
0.55 Grūtas dienas vakars
2.15 Sports

Baltkrievijas TV 2 
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.25 Nazis mākoņos
10.10 Baltkrievu virtuve
10.45 Izmeklēšana
11.45 Ideāls pāris. Seriāls
13.30 Augstāk par jumtu
14.05 Superintuīcija 
15.15, 21.35 Universitāte. Jaunā 
kopmītne
17.30, 18.50, 22.50 Futbols 
18.00 Futbols. RIO-2014
20.55 Labas pašsajūtas ābece
21.25 KENO

PIRMDIENA, 23. jūnijs

LTV-1
5.00 Tе!
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Latvija līgo Valmierā
8.45, 15.35 Mīlas viesulis
9.50 Mf. Vajadzīga soliste
11.15 Čikāgas piecīšu sadziedāšanās 
koncerts 
12.20 Klēts
12.40 Dzimis Eiropā
13.10 Eksotiskās salas
14.15 Mf. Rūķītis Nilss Karlsons
16.40 Jakari 
17.10 Jāņu nakts burvība
18.00 Ziņas
18.40 Daugaviņa guni kūra
20.30 Panorāma
21.15 Rīga 2014. Lec, saulīte!
23.40 Līgojam Jēkabpilī! 
2.20 Ziņģu ziņģe
4.10 Jāņu nakti negulēju

LTV-7
5.00 Makšķerēšanas noslēpumi
5.30 Ātruma cilts
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Zelta krastā
6.35 Ar mugursomām pa Latīņameri-
ku
7.05 Vai Rīga jau gatava?
7.20 Komercdarbība šodien
7.40 Jūrā un krastā
8.00 Skats rītdienā
8.20 Pie rīta kafijas
8.40 Automoto raidījums 
9.00 Vienmēr formā!
9.30, 13.50, 16.20, 18.45 PK Futbolā
13.20 Labākais no Euromaxx
15.45, 17.10, 2.55 Izgaršot Brazīliju
17.40 1000 jūdzes Ķīnā
18.10 Šodien
3.25 Latvija līgo Ikšķilē

LNT
5.00 Likums un kārtība 
5.45 Kristīgā programma 
6.10, 9.25, 4.35 Karamba!
6.40, 4.10 Nedēļa novados
7.05 Mf. Neuzvaramais dzelzs cilvēks
8.40, 11.35 Galileo

OTRDIENA, 24. jūnijs
LTV-1
4.10 Jāņu nakti negulēju
5.05 Lai līgo Zāļu vakars
5.33, 4.50 Klēts
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Jāņi dzied Aizkrauklē
8.45, 15.15 Mīlas viesulis
9.45 TDA Līgo dižkoncerts
12.05 Man pieder tas, ko sauc par 
laimi
14.20 Nepieradinātā Brazīlija
16.15 Jakari 
16.50 Filma kā dziesma
18.00 Ziņas
18.50 Mf. Limuzīns Jāņu nakts krāsā
20.30 Panorāma
21.15 Saulgriežu nakts balle 
Mežaparkā
23.30 Raimonds Pauls, Normunds 
Rutulis un Ance Krauze koncertā 
1.30 Blaumaņa Skroderdienu raibais 
mūžs
2.25 Pie Ventas ziedu laikā

LTV-7
3.25 Latvija līgo Ikšķilē
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Zelta krastā
6.35 Ar mugursomām pa Latīņameri-
ku
7.10, 2.55 Vienmēr formā!
7.40 Reģionālā attīstība Latvijā
8.00 Nedēļas apskats
8.20 Vide, veselība un mēs
8.40 Skatpunkti
9.00 Globalizācija 3000
9.30, 18.45 PK Futbolā
17.20 Vai Rīga jau gatava? 
17.40 Izgaršot Brazīliju
18.10 Šodien
3.25 Jāņi dzied Siguldā

LNT
5.00 Karamba!
5.50 Kristīgā programma 
6.15, 4.25 Zīlniece
6.50 Šodien novados
7.00 Mf. Deli Safari
9.00, 20.35 Galileo 

9.10, 13.50 Televeikala skatlogs
10.00 Dzintara dziesmas 
11.00 Runā Rīga 
12.05 Mf. Kapteiņa Enriko pulkstenis
14.05 Mf. Puika
16.05 Mf. Īsa pamācība mīlēšanā
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Mf. Mans draugs nenopietns 
cilvēks
20.35 Mf. Tās dullās Paulīnes dēļ
21.00 Līgo Krastmalā 2014
1.00 Mf. Kaimiņu meitene
2.45 Mf. Greisijas izvēle
 
TV3
5.00, 2.50 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 Saikne
6.40 Mf. Bārbija. Pasaka par modi
8.20, 1.40 Mf. Mazais Stjuarts 3. 
dabas aicinājums
9.50 Māmiņu Klubs
10.25 Rīta pikniks
10.55 Mf. Sapnis par mūziku
13.00 Mf. Stāsts par ziloņiem
15.00 Mf. Neparastie dejotāji
17.00 Līgo vakara Zelta dziesmas
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
20.20 Mf. Limuzīns Jāņu nakts krāsā
22.10 Mf. Iemīlējies Šekspīrs
2.00 Nekā Personīga
 
TV3+
6.50 Māja 2
7.45 Mf. Kukarača
9.05 Mf. Mazais Stjuarts 3
10.30 Astoņdesmitie
15.05 Ekstrasensu cīņas
16.00, 0.45 Mf. Pārveidošanās meis-
tars
17.35 Mf. Nokauts
19.20 Mf. Mežonīgā Tornberī ģi-
menīte
21.00 Mākslas filma
23.00 Mf.  Amerikas komanda: Pa-
saules policija

TV5
5.00, 1.25 Mūzika
8.00 Personīgās lietas
8.50, 12.00 Top-shop
9.05 Mājas restorāns

10.05 Mākslas filma
12.15 Labi joki
14.15 Smieties atļauts
16.30 Mf. Nacionālo medību īpat-
nības
18.30, 21.50, 23.30 Mūsu tēma
19.30 Ziņas
19.40 Urālu pelmeņi
21.55 1/5 – tranzīta katualitātes
22.00 Vakars@22
22.25 Īpašas nozīmes aģents
 
PBK
4.05 Mf. Dārgs prieks
5.25 Mūzika
6.00 Labrīt
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 1.40 Ziņas
9.35 Esi vesels!
11.35 Šovakar
13.50 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 4.05 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Mf. Ziemeļu vējš
22.25 Politika
23.30 Euronews
1.05 Vakars kopā ar I.Urgantu
1.55 Mf. 5 minūtes baiļu
2.25 Mf. Brīnišķīgs raksturs

RenTV Baltic
6.05, 9.00, 15.50 Ģimenes drāmas
6.50, 13.35 Multfilmas
7.09, 19.39 Laika prognoze
7.10 Pie mums visi mājās
8.10 Mf. Balss no pagātnes
10.10, 19.40 Saviesīgas vakariņas
11.10 Mākslas filma
13.00 Skatīties visiem!
13.55, 16.50 Nemelo man!
14.55, 18.40 Drošs līdzeklis
20.45 Reāla virtuve
21.35 Maldu teritorijas
23.30 Ekstrasensu cīņas
1.15 112

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.10 Ziņas
6.05 Mūsu rīts

9.05 Kontūras
10.00 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!
14.00 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Smieklīgs un vēl smieklīgāks
16.50 Precamies!
18.20 Raidījums
18.55 Gaidi mani
20.00 Laiks
21.05 Pozīcija
22.05 Mūzikas vakars
22.40 Mf. Dieva kreisā roka

Baltkrievijas TV 1 
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
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, 1.05 Zona Х
9.10 Galvenais ēteris
10.00 Redaktoru klubs.
10.55 Zvaigžņu dzīve.
12.10 Mana taisnība
13.10, 15.25 Mf. Cita sieviete
15.15, 18.40 Reģiona ziņas
17.20 Mūsējie
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20 Arēna
19.55 Forums
21.00 Panorāma
22.15 Viņi dziedāja par Dzimteni
0.55 Aktuāla intervija
1.45 Sports

Baltkrievijas TV 2 
7.00 Rīts
9.00, 10.05, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.25 Nazis mākoņos
10.40 Izmeklēšana
11.45 Div ar pus pavāri
12.20 Snaiperis-2. Tunguss. Seriāls
15.35, 1.55 Pārlādēšana
17.30, 18.50, 22.50 Futbols
18.00 Futbols. RIO-2014
20.55 Labas pašsajūtas ābece
21.25 KENO
21.35 Universitāte. Jauna kopmītne

13.50 Parīzes skolas mākslinieki
14.25 Dialogi par civilizāciju
15.15 Tava pilsēta
15.30 Slāvu tirgus Vitebskā 2014
15.55 Zvaigžņu dzīve
16.55 Mf. 44. gada augusts
19.05 Mf. Kārdinājums

20.40 Laika ziņas
21.00 Galvenais ēteris
21.50 Futbols

Baltkrievijas TV 2
7.20 Mf. Pasaka par zelta gailīti
7.50 Mf. Mazā nāriņa

9.20 Rītdiena – tie esam mēs!
9.50, 16.45, 21.55 TV barometrs
9.55 Div ar pus pavāri
10.25 Biroja stils
11.00 Autobatls
11.40, 23.40 Mf. Karā dodas tikai 
veči

13.25 Snaiperis-2. Tunguss. Seriāls
17.20, 18.50 Futbols
18.00 Superloto
20.55 Futbols. RIO-2014
21.45 Sportloto 5 no 36
21.50 KENO
22.00 Eduards Artemjevs. Koncerts

Žurnāli jūlijā
Ilustrētā Pasaules 

vēsture

Ģenerāļa Makartura fiasko 
Korejā. Amerikas Savienoto Val-

stu armijas 
leģendārais 
ģ e n e r ā l i s 
Duglass Ma-
karturs ir ga-
tavs sakaut 
komunistis-
ko Ziemeļ-
koreju un 
kļūt par ASV 

prezidentu.
Unikāla rekonstrukcija. 

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas muzeja ekspozīciju pa-
pildina unikāla zemgaļu karavīra 
rekonstrukcija. 

Negaidīts atradums Īrijā. 
Kādā Īrijas kūdras purvā atrastas 
labi saglabājušās aptuveni pirms 
4000 gadu dzīvojuša cilvēka mirs-
tīgās atliekas.

150 gadu seni rehabilitāci-
jas aparāti. 

Hitlera “lidojošais spārns”. 
ASV karavīri kādā angārā pie 
Frankfurtes Otrā pasaules kara 
beigās atrod kādu neredzētu Tre-
šā reiha vadoņa brīnumieroci. Tas 
ir reaktīvais iznīcinātājs ar vienu 
spārnu. 

Dubultmūri sargā Kon-
stantinopoli. Kristieši būvē ap 
Konstantinopoli augstus aizsarg-
mūrus un veido savu visu laiku 
spēcīgāko bastionu. 

Ēģipte aiz atslēgas. Senie 
ēģiptieši ir sarežģītu atslēgu kons-
trukciju meistari – viņu izgudro-
to slēdzeņu sistēmu izmanto arī 
mūsdienās.

Traģēdija ASV vidienē. Pa-
gājušā gadsimta 30. gados labā-
kas dzīves meklētāji masveidā 
ceļo uz Amerikas Savienoto Val-
stu vidienes prērijām, lai audzētu 
labību. 

Nolaupa miljardiera mazdē-
lu. Neģēli nolaupa 16 gadu veco 
Polu Getiju, miljardiera mazdēlu, 
kuru nekontrolējamās uzvedības 
dēļ sabiedrībā iesaukuši par “Zel-
ta hipiju”. 

Leģendas
Daudzu mūzu izredzētais. 

Režisors Jānis Streičs uzskata, ka 
liktenis viņam bijis labvēlīgs. 

Individuālisma spēks. Tas, 
ko šie trīs ar-
hitekti radīja, 
ikvienam uz 
zemes stā-
vošajam liek 
paraudzīties 
uz debesīm.

Mežonī-
go rietumu 
Bella. 

Zem Spānijas debesīm. 
1936. gada 19. jūlijā Rīgas ielās 
klaigādami traucās avīžu zēni: 
“Spānija liesmās!”

Mēness radības. Ticēt 
vai neticēt rakstītam vārdam? 
19. gadsimtā amerikāņu laikrakstā 
apdzejotā mēness flora un fauna 
bija tik interesanta, ka vairākums 
publikas to uztvēra nopietni.

Virtuves revolucionāri. 
Mūsdienās daudzi šefpavāri ir 
zvaigznes, kuras bieži redzamas 
televīzijas pārraidēs. 

Šahs un politika. Kas īsti ir 
šahs – sports vai prāta spēle?

Spirta zvejnieki. 
Sātaniskais skaistulis. Par 

Taironu Paueru tikai retais domā 
kā par aktieri ar lielo burtu, taču 
viņš 30. un 40. gados kļuva par 
teju visas pasaules mīluli utt.
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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.

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uzraksti, 

portreti.
 Uzstādīšana. Bezmaksas 

piegāde. Zemas cenas.
Tālr. 26539548.

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

Firma piedāvā PVC logus un 
durvis, aizsargstīklus, mos- 
kīttīklus. Vācu kvalitāte. Ga-
rantija 5 gadi. Krāslavā, Rīgas 
ielā 65 (ieeja no sētas puses). 
Tālr. 29998208

SIA “JANSSEN LIVESTOK LATVIA” 
IEPĒRK 

piena teļus. 
Samaksa tūlītēja vai ar 

 pārskaitījumu.
Тел. 27846561 (Jeļena).

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997, 29485520, 

29996309, 26373728, 
26393921.

Pērkam 
vasku un 
vecās 
vaska šūnas.
R a ž o j a m 
bišu un tranu 
šūnas.

T. 26538824,  29106312
www.kurmisi.com

“Ritms R”
Plas ti kā ta lo gi un dur vis (Lat vi jas, 

Po li jas ra žo jums).
Iz mē ru no ņem ša na, uz stā dī ša na, 

ap da re (tālr. 20219116, Ge nā dijs).
Pa sū tī ju mu pie ņem ša na pa tālr. 

65681152, 20220306.

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS 

EUR/ m3 

Garumus iepriekš saskaņot!
Piegādes vieta: Varakļāni.

Ir transports! 
Korekta uzmērīšana!

SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 

25916403

Diam. 14-17 18-24 25<

Egle 55 
(54)

70 
(69)

71 
(70)

Priede 55 
(54)

70 
(69)

70 
(69)

PĀRDOD

IEPĒRK

PĒRK

DAŽĀDI

Lo gi no EUR 15, 
dur vis no EUR 99.

Bez % kre dīts + dā va na.
Tālr. 26847347, 

www.dur vis tev.lv

BEZĶĪLAS AIZ-
DEVUMI

Aizņemieties atbildīgi, 
izvērtējot savu spēju atdot 

aizdevumu.
Тālr. 28609904, 20292842.

PATEICĪBA

Izsakām pateicību mācītā-
jam Janušam Bulašam, Prie-
daines draudzes dziedātājām, 
Krāslavas novada domei, Krā-
slavas pagasta pārvaldei, SIA 
“Debessmala”, visiem radi-
niekiem, kaimiņiem, personī-
gi Bižānu, Samuļu, Burcevu, 
Erdmaņu, Pitrānu, Saksonu, 
Voinu, Vesnu, Lebedoku, Gei-
bu, Sozvirsku ģimenēm. Un 
visiem paziņam, draugiem, 
kuri dalīja ar mums zaudēju-
ma sāpes un pavadīja pēdē-
jā gaitā mūsu mīļo vīru, tēvu, 
vectēvu, vecvectēvu Vladimi-
ru Turzjonoku.

Piederīgie 

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā 
zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Vladislavam Livčam, no 
brāļa atvadoties. 

Veterinārārstu kolektīvs

Zviedrijas firmas pārstāvji 
Latgalē PĒRK 

dažādus meža īpašumus par 
augstām cenām. 
Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

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.

Vajadzīgi strādnieki mežā (zā-
ģeri un palīgstrādnieki). Tālr. 
20201687;
Vajadzīga mājsaimniece. Sīkāka 
informācija pa tālr. 25469694.
Divi jaunieši meklē darbu. Tālr. 
26527398.
L/S zemes appļaušana ar smal-
cinātāju. Piesakoties jūnijā 35 €/
ha. Krāslavas, Dagdas, Aglo-
nas novados. Tālr. 22038020, 
22081094.
Pļauju platības ar pļauj-
mašīnu-smalcinātāju. Tālr. 
26384445.
Satelīttelevīzijas uzstādīšana un 
modernizācija. Vairāk nekā 70 
Krievijas kanālu uzstādīšana par 
22 EUR gadā. Maina vecos TRI-
KOLOR uztvērējus pret jauniem. 
Tālr. 28359900.
MŪRĒJU visa veida krās-
nis, kamīnus, dūmvadus, plī-
tis. Remonts un tīrīšana. Tālr. 
29329151.
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 
29142220.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Pieredzējis mašīnists rok, tīra DĪ-
ĶUS un grāvjus, izlīdzina zemi ar 
Dragline. Tālr. 25469690. 
PIEMINEKĻU uzstādīšana, 
atjaunošana, izlīdzināšana; 
kapuvietu labiekārtošana, no-
žogojumu izgatavošana un uz-
stādīšana. Tālr. 28325539.
Metāllūžņu demontāža un izve-
šana. Tālr. 29279852.
ATDOSIM kucēnus (“meitenes”, 
māte — amerikāņu stafordšīras 
terjers). Tālr. 28824869. 

firma par visaugstākajām ce-
nām – mežu, lauksaimniecības 
zemi, cirsmas. Ātra un korekta 
novērtēšana un samaksa. Visu 
dokumentu bezmaksas nofor-
mēšana (līdz ZG). Stigošana un 
dastošana. Tālr. 26188075;
zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
īpašumus un meža cirsmas. Pa-
līdzēsim sakārtot dokumentus. 
Tālr. 26850960, 25287734;
SIA „AJ PARTNERI” – cirsmas, 
mežus īpašumā. Par brīvu kār-
to zemes plānus, meža taksāci-
jas un ZG. Augstas cenas, sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 29131196;
lauksaimniecības zemi un zemi ar 
mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, var bez 
ZG un mērīšanas. Tālr. 29888098;
visaugstākā cena par meža īpašu-
miem vai cirsmām. Tūlītēja samak-
sa. Tālr. 29105447, 20318082;
cirsmas, jaunus mežus, lauksaim-
niecības zemi. Tālr. 26225905;
zemes īpašumus. Platībai nav 
nozīmes. Samaksa uzreiz skaid-
rā naudā. Tālr. 20631111;
īpašumus un meža cirsmas. Pa-
līdzēsim noformēt dokumentus. 
Tālr. 26850960, 25287734;
mikroautobusus VW, MERCEDES, 
FORD; kravas mašīnas MAN, MER-
CEDES, VOLVO, SCANIA; hidro-
manipulatorus. Tālr. 26016534;
metināšanas ierīci, 220 W, 140 - 
250 ampēri. Tālr. 29575471;
piena kvotas. Tālr. 26161362.

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

Firma iepērk: bērza papīr-
malku, alkšņa malku. Piedā-
vā meža izvedēja pakalpoju-
mus. Tālr. 20377801.

SI A ie pērk sku ju ko ku un 
la pu ko ku TA 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.

“Motor SPA”
Piedāvā: auto mazgāšanu, 

ķīmisko tīrīšanu, pulēšanu. 
Katra piektā mazgāšanas 

reize - bezmaksas!

Krāslavā, Vasarnieku 11, 
tālr. 26645115, 25970755

SI A “VBKL” 
pie dā vā be to na iz strā dā ju
mus: ie tvju plāk snes, ap ma
les, fa sā des plāk snes, 6 vei du 
žo ga sta bus, vā zes, ar hi tek tū
ras iz strā dā ju mus, ka pu ap
ma les, so lus, ba lus trā des, at
kri tu mu ur nas. Mon tā ža.

Tālr. 28893839. 
Ūd rī šu pa gasts, dz. sta ci ja 

Krās la va.

Pie dā vā jam 
MI NI EKS KA VA TO RA 

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

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

Tālr. 29521423.

Autoskola “Vikingi”
Apmāca kat.: “B”, “C”, “D”, 

“E”, profesionāla apmācība 
(95.kods).

Krāslavā, Raiņa 25, 1.stāvs
Tālr. 65422273, 27200013, 

www.vikingi.lv

zemes gabalu pilsētas centrā 
(8.5 āri); motociklu “MINSK”, var 
rezerves daļām. Tālr. 29952804;
māju ar zemi 11 ha, mežu 1.8 ha. 
Laba satiksme, netālu ezers. Ag-
lonas novadā. Tālr. 22481812;
viensētu promvešanai. Tālr. 
22013420;
māju Robežnieku pag., Skukos 
Tālr. 65626809;
steidzami -- māju Vienības ielā 
(56 m2, 1150 m2 zemes, € 5900). 
Tālr. 28809173;
4-istabu dzīvokli Aronsona ielā 
(ar remontu, balkons, blakus 
skola, bērnudārzs, € 6900). Tālr. 
28809173;
2-istabu dzīvokli. Tālr. 22301169;
2-istabu dzīvokli, 4. st., 46 m2. 
Raiņa ielā 2. Lēti. Tālr. 29937522;
2-istabu dzīvokli ar krāsns st. 
Krāslava, var uz nomaksu. Tālr. 
27881953;
1.5 - istabu dzīvokli, 3.st., bez 
remonta. Vienības ielā 30. Tālr. 
26341568;
1-istabas dzīvokli Baznīcas ielā 
4. Ir remonts. Tālr. 29129296, 
20023221;
garāžu Pļavu ielā. Tālr. 28374066; 
“”VW Golf”-1,6 (1997., 5 dur-
vis, zilā krāsā, ideālā stāvok-
lī, € 1300). Tālr. 26897389, 
28892068;
“AUDI A4”- 1,6, 1995., benzīns, 
jauna TA, € 1200. Cena pēc vie-
nošanās. Tālr. 20020138;
“AUDI 80 B4” - 2.0, 1991., gāze/ 
benzīns. Jauna TA. Labā stāvok-
lī. Tālr. 29694246;
kombainu “CLAAS Consul”. Tālr. 
26707713;
kombainu “Massey Fergu-
son”-487 labā stāvoklī; vālotāju 
(“Jula”). Tālr. 28353721;
vieglā auto lietotas riepas, no € 5 
līdz 20. Tālr. 26447738;
cisternu (10 t). Tālr. 29156144;
TV Samsung LE26S81, mājas 
kinozāli Panasonic SC-PT150, 
monitoru LG L1953S Flatron, 
videomagnetafonu Samsung 
SVR-2501. Viss lietots, tei-
camā tehniskā kārtībā. Tālr. 
29324239;
mucas 20, 30, 60, 120, 200, 
250, 1000 l. Daugavpils. Tālr. 
27492445;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
zirgu ar pajūgu un ratiem. Tālr. 
65629133, 28310761;
cilts govi (2. laktācija, atnesī-
sies 20.06.2014, € 900). Tālr. 
26392198, 29492422;
melnbaltu teli (1.2 g.). Tālr. 26109249;
pirmpieni no pienīgas govs. Tālr. 
22468510;
kazu un kaziņu (4 mēn.). Tālr. 
26148064;
sivēnus un dažāda vecuma cū-
kas. Tālr. 26598779;
sivēnus. Piegāde. Tālr. 
25949788; 
sivēnus. Tālr. 29827184;
sivēnus. Tālr. 28207018;
tītarēnus. Tālr. 22428437;
pekiniešu kucēnus (1 puika, 2 mei-
tenes). Tālr. 20014235, 20574991;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
28353721;
malku. Skaldītu un klučos. Tālr. 
29128690;
malku, skaldītu un klučos. Piegā-
di. Tālr. 28644159;
malku. Tālr. 25960091;
malku. Tālr. 29189194.

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

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

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Anastasijai Gaidzielei, 
Luīzei Masaļskai, Sabīnei 
Rapšai tēvu aizsaulē aiz-
vadot.
        Šķaunes pamatskolas 

5., 7., 9.klases skolēni, 
viņu vecāki un klases 

audzinātājas

LAIKA ZIŅAS

21.06 22.06. 23.06. 24.06. 25.06. 26.06.

11+ ... +15 +10... +16 +10 ... +17 +8 ... +16 +9 ... +17 +8 ... +18
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