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Šodien numurā
Ko francūži domā par 

Latviju un 4. maija 
svētkiem?

1., 4. lpp.

Atkal mūzika, mūzika 
plūst…

Anatolija Livčas jubileja
3.lpp.

Kā arī TV programma, sludi-
nājumi, reklāmas un daudz citas 
aktuālas un noderīgas informāci-
jas.

22. maijā aicinām jūs uz 
pavasara  gadatirgu Dagdā.

Laipni lūgti!
T. 29415291. 

Latvijā
PLASTIKĀTA LOGI un DURVIS.

METĀLA DURVIS.
Pilns serviss. 

Aizslēdzami logi. 
Tālr. 28675525, 28230237, 

65621730

Es neizvēlējos Latviju, bet 
Latvija izvēlējās mani, atzīst 
francūzis Dāvids, Latvijas Ne-
atkarības deklarācijas 25 gadu 
jubilejā.

Aglonas novada viesu namā 
“Aglonas Alpi”, ko vada Mihalīna 
un Juris Cakuli, bieži vien iegrie-
žas interesanti viesi.  4. maija 
svētki arī bija īpaši, jo šajos svēt-
kos nama saimniekiem bija ie-
spēja noskaidrot, ko par Latviju 
domā kāda franču ģimene. 

Dāvids ir francūzis, kurš 
četrus gadus atpakaļ pieteicās 
brīvprātīgo darbam un nokļuva 
Latvijā, lai strādātu ierakstu stu-
dijā Jelgavā. Tika plānots, ka šis 
piedzīvojums būs viena gada ga-
rumā, taču mīlestība pret latvieti 
Annu ieviesa savas korekcijas, 
un Dāvida piedzīvojums Latvi-
jā ilgst jau četrus gadus. Dāvids 
pilnībā ir apguvis latviešu valodu, 

tāpēc varējām uzzināt ne tikai 
viņa domas par Latviju, bet arī 
viņu vecāku domas, kuri katru 
gadu Latvijas valsts svētkus svin 
kopā ar savu dēlu Dāvi Latvijā. 

Dāvida vecāki katru gadu 
cenšas vairākas reizes apciemot 
dēlu, savukārt dēls ar savu drau-
dzeni cenšas iepazīstināt viņus ar 
Latviju. 4. maijā valsts svētki tika 
sagaidīti Latgalē, “Aglonas Alpos”.

Kā gadījās, ka tu izvēlē-
jies tieši Latviju brīvprātīgajam 
darbam, pasaule ir tik plaša?

Īstenībā ne jau es izvēlējos 
Latviju, bet gan Latvija izvēlējās 
mani. Pirms pieteicos šai brīvprā-
tīgo programmai, man bija dota 
iespēja iepazīties ar tām valstīm, 
kuras piedalījās šajā programmā.  
Es noskatījos vairākas filmas par 
dažādām valstīm, bet filma par 
Latviju mani uzrunāja visvairāk. 
Man ļoti iepatikās daba, Dziesmu 

svētki, kori… Skatoties šo video, 
biju klusībā nodomājis, ka Latvija 
varētu būt tā valsts, kurā es labi 
justos. Brīvprātīgo programma 
nedeva iespēju pašiem izvēlēties 
valsti, kad Latvijas valsts izvēlē-
jās mani, biju patiesi priecīgs, jo 
skatoties filmu sāku justies tai 
piederīgs.

Ko saka tavi vecāki, ka 
viņu dēls jau ceturto gadu dzī-
vo Latvijā? 

Laiks paskrien ātri, mēs 
nemaz neesam pamanījuši, ka 
ir aizritējuši jau četri gadi. Pro-
tams, mēs skumstam, tāpēc cik 
vien bieži iespējams braucam uz 
Latviju apciemot Dāvidu un atklāt 
Latviju. Mums šī valsts šķiet inte-
resanta. Pa šiem gadiem esam 
atklājuši Zemgali, Latgali, mazliet 
Kurzemi, neatklāta Latvijas lap-
puse ir vienīgi Vidzeme. 

Turpinājums 2.lpp.

Ko francūži domā par Latviju un 4. maija svētkiem? Sākot ar 1994. gadu, 
Starptautiskā ģimenes die- 
na visā pasaulē tiek atzīmēta 
15. maijā. Latvijā šos svētkus 
svin kopš 2004. gada, bet 
pēdējā laikā tie iegūst arvien 
lielāku popularitāti. 

Kalniešu tautas namā svinī-
bas atklāja aizkustinošs video-
ceļojums pa dzimto ciemu dzies-
mas „Nekur nav tik labi kā mājās” 
pavadījumā. Visus klātesošos 
svētkos uzrunāja un sveica Ruta 
Livča, Kalniešu pamatskolas di-
rektore. Īpašus aplausus nopel-
nīja pirmskolas izglītības grupas 
priekšnesumi - bērni gan dziedāja 
un dejoja, gan deklamēja dzeju... 

Sākumklašu audzēkņi arī 
centās no visas sirds. Jautra rosī-
ba valdīja zālē, kad uzstājās ve-
cāko klašu skolēni ar numuru „Kā 
iepazītos cilvēki, ja nebūtu inter-
neta”. Bet inscenējums par to, kā 
strīdas divas vecmāmiņas sava 

mazbērna dēļ, kad vecāki aizgāja 
uz kino un palūdza pieskatīt bēr-
nu, izraisīja skatītāju asaras..., jo 
klātesošie smējās līdz asarām.

Turpinājums 5. lpp.

Ģimenes diena Kalniešos

•	 Celtniecības darbi.
•	 Remonts un apdare. 
•	 Balkonu un lodžiju iekšējā 

un ārējā apdare (metāla pro-
fili, saidings)
Tālr. 27878088, 28675525

Kafejnīca “Todes” 
aicina apmeklēt picēriju no-

baudīt garšīgas picas un ham-
burgerus. 

Pieņemam pasūtījumus ban-
ketiem, bēru mielastiem. 

Tālr. 29166609

Pēdējais zvans Latvijas 
skolās sakrita ar ievu ziedēšanu 
un lakstīgalu trallināšanu. Ab-
solventu sirdīs - gan šķiršanās 
skumjas, gan gaidāmo pārmai-
ņu prieks. Bez šaubām, tas uz 

labu: Latgale gaida savas mei-
tas un dēlus - izglītotus, strādī-
gus un mērķtiecīgus. 

Kalniešu pamatskolā šo-
gad ir tikai pieci devītklasnie-
ki, taču tas nebūt nemazināja 

maija dienas svētku noskaņu. 
Pedagoģei Tatjanai Rukmanei 
Klaniešos tā ir trešā izlaidu-
ma klase. Kopā ar viņu devī-
tās klases audzēkņus sveica 
arī pagasta pārvaldes vadītāja 

Gundega Grišāne, vecāki un 
skolotāji, bet skolēni bija saga-
tavojuši svētku koncertu. 

Priekšā vēl eksāmeni...

Aleksejs GONČAROVS

Absolventi - Ivars, Žanis, Dainis, Jekaterīna un Sarmīte

•	 Latvijas Reģionu apvienībai pa-
gaidām neesot plāna, kā rīkoties 
gadījumā, ja tās nominētais Valsts 
prezidenta amata kandidāts Mār-
tiņš Bondars balsojumā “izkritīs”, 
un, iekams tas nebūs noticis, par-
tijai šāda plāna arī nebūšot.

•	 Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) priekšsēdis uzskata, ka 25 
gadus pēc valsts neatkarības at-
jaunošanas Latvijā atkal parādās 
totalitārisma iezīmes. Jaunsleinis 
šodien LPS 26.kongresā atzina, ka 
totalitārisma režīma laikā viena 
no represīvajām metodēm bija 
baiļu iedzīšana sabiedrībā un šīs 
darbības ir vērojamas arī mūsdie-
nās.

•	 Rīgas apgabaltiesa nolēma atzīt 
par vainīgiem 12 digitālās tele-
vīzijas krimināllietā apsūdzētos, 
septiņiem no viņiem piespriežot 
reālu cietumsodu, bet sešiem no-

sakot naudas sodus. Piecas perso-
nas attaisnotas un viena atbrīvota 
no kriminālatbildības. A. Šķēles 
ģimenes firmas SIA “Uzņēmumu 
vadība un konsultācijas” finanšu 
konsultantam Harijam Krongor-
nam piespriesta trīs gadu brīvības 
atņemšana, sodā ieskaitot cietu-
mā pavadītos trīs mēnešus.

•	 Savukārt Šķēles kādreizējam bi-
roja vadītājam, polittehnologam 
Jurģim Liepniekam tiesa kā galīgo 
sodu noteica naudas sodu 200 mi-
nimālo mēnešalgu jeb 72 000 eiro 
apmērā. Tāpat no Liepnieka valsts 
labā piedzīti 16 470 eiro.

•	 Policisti Rēzeknē par sievietes 
slepkavību, kas veikta privātmājā, 
aizturējuši divas jaunas sievietes. 
Kādā privātmājā likumsargi atra-
da 1979. gadā dzimušās sievietes 
līķi ar redzamiem miesas bojā-
jumiem. Veicot izmeklēšanu un 

sākotnējās procesuālās darbības, 
uz aizdomu pamata par personas 
nonāvēšanu policijas darbinieki 
aizturēja divas jaunas sievietes 
– 1992. un 1982. gadā dzimušās 
vietējās iedzīvotājas.

•	 Rīgā vidēji 43% iedzīvotāju ikdie-
nā pārsvarā lieto latviešu valodu, 
savukārt krievu valodu - 50% ie-
dzīvotāju, liecina Centrālās statis-
tikas pārvaldes (CSP) 2011.gada 
tautas skaitīšanas dati. Rīgas ma-
ratona laikā svētdien miris viens 
no 10 kilometru distances dalīb-
niekiem. Telekanāls LNT vēsta, ka 
maratona laikā 25 gadus vecajam 
skrējējam palicis slikti, taču me-
diķiem puiša dzīvību nav izde-
vies glābt. 25.Rīgas maratonam 
42,195 km garajai distancei bija 
reģistrējušies 1699 skrējēji, pus-
maratonam -  4275 skrējēji, 10 
km distancei – 6570, savukārt 5 

km distancei – 13 387.
•	 Latgalē divas sievietes piektdien 

saindējās ar sēnēm. Slimnīcā ar 
saindēšanos nogādātas 64 gadus 
veca sieviete, kā arī 73 gadus veca 
sieviete. Sēņotājām kļuvis slikti 
pāris stundu pēc sēņu ēšanas.

•	 Apsekojot Krimuldas muižas par-
ku Siguldā, ir konstatēta egle, kas 
ir ne vien Latvijā, bet arī Baltijā 
diženākā. Egle uzieta, apzinot Kri-
muldas muižas parkā augošos ie-
spējamos dižkokus. Egles apkārt-
mērs ir 4,61 metrs, bet tās garums 
ir 45 metri. Tās vecums varētu 
būt 150 gadi, lēš speciālisti. Koks 
atrodas mežā, kas atrodas starp 
Krimuldas baznīcu un Krimuldas 
pili, dabas lieguma zonā.

22. maijā Piedrujā notiks 
Piedrujas Sv. Nikolaja 
pareizticīgo baznīcas          

130 gadu jubilejas svinības
Plkst. 9.00 - dievkalpojums
Plkst. 11.00 - svētku pusdienas
Aicinām visus, kuri vēlas, 

piedalīties svinībās. No Krās- 
lavas kursēs bezmaksas au-
tobuss. Pulcēšanās plkst. 8.30 
pie Sv. A. Ņevska baznīcas. 



2 2015. gada 19. maijs

Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Mums, frančiem, ļoti svarī-

gas ir kulinārās tradīcijas un gal-
da kultūra, tāpēc esam patīkami 
pārsteigti un sajūsmināti par šīs 
valsts iedzīvotāju viesmīlību, 
dāsnumu, kulinārajām prasmēm. 
Sevišķu siltumu izjūtam Latgalē, 
arī šajā viesu namā jūtama vies-
mīlība un latgaliskais siltums. 

No vēstures zināms, ka 
francūži ir lieli delikatešu cie-
nītāji un savā ēdienkartē ir iz-
vēlīgi. Vai Latvijas piedāvātā 
ēdienkarte ir pieņemama? Uz 
ko būtu jāliek uzsvars viesu 
namiem, sagaidot francūžus?

Latvijas zupas ir vienkārši 
neaizmirstamas, tās var baudīt 
no rīta līdz vakaram. Arī mājas 
pīrāgu garša ilgi jo ilgi paliek at-
miņā. Un, protams, melnā maize. 
Tai aizstājēja nav. Tāpēc viesu 
namiem nav jāizdabā frančiem, 
piedāvājot ikdienā baudīt balt-
maizi, bet jādod mums tas, kā 
pie mums nav - melnā maize. Ja 
var tā izteikties, tad mēs – fran-
cūži - esam “traki” pēc melnās 
maizes. Priecē tas, ka tiek pie-
dāvāti dabiski produkti, plašs ir 
piena produktu klāsts. Īstenībā 
franču mēlei latviskais garšo, par 
to viesu namiem nav jāuztraucas, 
jāturpina piedāvāt to, ko līdz šim 
piedāvājuši.

Dāvids un Anna izvēlējās 
viesu namu “Aglonas Alpi”. 
Kāpēc to izvēlējāties un kāpēc 
tieši Aglonu?

Šī izvēle nebija nejauša. 
Mēs domājām stratēģiski, jo Ag-
lona ir Latgales sirds, no kuras 
daudzi apskates objekti, pilsētas 
ir vienlīdz sasniedzamas. No Ag-
lonas var aizbraukt uz Rēzekni, 
Daugavpili, Krāslavu, Dagdu, 
Preiļiem un citām vietām, attālu-
mi arī ir aptuveni vienādi. Pašā 
Aglonā mēs apmeklējām “Maizes 
muzeju”. Viesu nams “Aglonas 
Alpi” atrodas ļoti tuvu Aglonai, bet 
ir norobežots no pilsētvides un 
trokšņiem. Klusums, skaisti da-
bas skati, apkārt ezeri.

Ar Dāvidu, Annu, Odilli un 
Kristiānu sarunājamies latvie-
šu valodā, jo Dāvids runā lat-
viski, bet arī Anna neatpaliek 
tulkošanas prasmē no franču 
valoda uz latviešu. Tāpēc jau-
tājām, kā gadījies, ka latviešu 
meitene tik perfekti pārvalda 
franču valodu?

Īstenībā man nav izvēles, 
taču varu teikt droši, es valodas 

apguvē esmu bijusi slinkāka 
nekā Dāvids. Kādu dienu skaidrā 
latviešu mēlē Dāvids man lika sa-
prast, ka viņš jau ir apguvu latvie-
šu valodu, bet es nemaz necen-
šos apgūt franču valodu. Tā nu 
arī es ķēros klāt valodas apguvei.

Latvijā ir pavadīti četri 
gadi un katru gadu tiek svinē-
ti arī Latvijas valsts svētki. Vai 
ir kāda krasa atšķirība svētku 
svinēšanā Latvijā un Francijā? 

Ja runājam par valsts svēt-
kiem, tad varu teikt droši, ka Lat-
vijā šie svētki ir krāšņāki savā 
ārējā izpausmē, visur ir nacionālie 
karogi, rotātas pilsētu un ciematu 
ielas, jūtams pozitīvs patriotisms, 
kas Francijā ir mazliet piezemē-
tāks. Francijā valsts svētkos jūs tik 
daudz valsts nacionālos simbolus 
neredzēsiet.  Frančiem šis patrio-
tisms ir jau gadsimtiem, taču Latvi-
jas valsts ir jauna, kur šīs tradīcijas 
un patriotiskās jūtas tikai veidojas. 
Francija kā valsts ir stabila un fran-
čiem savs “francūzisms” nav tik ļoti 
jāstiprina. Latvija savu atkārtoto 

valsts neatkarību ieguva pavisam 
nesen, tikai pirms 25 gadiem. 
Francijā svētku laikā vairāk izteikts 
revolucionārais noskaņojums un 
viņi vērsti ne tik daudz uz savas 
teritorijas sargāšanu un aizstāvību, 
bet gan aizstāv savas valsts terito-
rijā gadsimtiem mītošām vērtības 
un tradīcijas, tas arī palīdz katram 
francūzim būt patriotam un līdz ar 
šo vērtību saglabāšanu tiek nodro-
šināta arī valsts teritorijas saglabā-
šana un nepieciešamības gadīju-
mā aizstāvība. 

Vai francūži, ceļojot pa Lat-
viju, ir pamanījuši arī kādu šīs 
valsts problēmu? 

Latviju kā vairums tūristu 
esam sākuši iepazīt, pirmkārt, 
ar Rīgu. Tā mūs priecē ar savu 
jūgendstila arhitektūru, kultūras 
pasākumiem, Vecrīgas ieliņām 
utt. Taču, izbraucot no valsts gal-
vaspilsētas, mēs saprotam, ka 
laukos dzīvot ir grūtāk. Visa rosī-

ba notiek Rīgā un ap to. Domā-
jams, ka šie valsts līdzekļi arī tiek 
nevienmērīgi sadalīti pa visiem 
reģioniem.  Francijā tik krasas at-
šķirības nav.

Kas ir tas, kas priecē Latgalē?
Visvairāk krasā cilvēku at-

tieksmes atšķirība, sirds siltums, 
atvērtība, viesmīlība, kas jūtams 
ne tikai vienā konkrētā viesu 
namā, bet arī ciemojoties citur. 
Pārsteidz galda kultūra, kad mēs 
iebraucam ciemos tikai uz kafi -
ju, kas Francijā būtu tikai plika 
espreso tasītes kopīga baudīša-
na, tad Latgalē tā ir īsta pusdie-
nošana, delikatešu baudīšanu un 
tas viss notiek acu priekšā, bez 
liekas piepūles ar majestātisku-
mu un vieglumu.

Dāvida tēvs Kristiāns atzīst: 
“Latgale man ir īpaša vieta, tā 
paliks ilgi atmiņā, jo es, francūzis, 
no jauna iepazinu tās tradīcijas, 
kas Francijā jau ir pazaudētas. 
Mani senči kādreiz arī bija zem-
nieki, taču šis arods laika gaitā 
mūsu dzimtai ir zudis. Aglonas 

“Maizes muzejā” es no jauna 
atklāju savus senčus, no jauna 
izjutu cieņu pret maizi, zemnieku 
sūro darbu. Ir sajūta, ka es Ag-
lonā sastapos ar savas dzimtas 
senčiem. Vismaz muzeja vadī-
tājai šīs sajūtas izdevās manī 
radīt.  Maizes nozīme ir tā pati, 
kas Francijā, bet šis respekts 
pret darbu, vīrieša lomas nozīmi 
ģimenē, laika gaitā izzuda. Tāpat 
Francijā izzūd tādas tradīcijas kā 
olu krāsošana Lieldienās. Mani 
vecvecāki stāstīja, ka viņu vecāki 
Lieldienās krāsoja olas, taču pēc 
2. pasaules kara tradīcija vien-
kārši izgaisa un līdz mūsdienām 
nav saglabājusies. Latvijā šī tra-
dīcija vēl dzīvo, tas ne tikai prie-
cē, bet arī piesaista.

Dāvida mamma Odille uz-
sver: “Iebraucot Latgalē, krasāk 
jūtama citu kultūru ietekme. Šī 
dažādība arhitektūrā, dažādu 
krāsu piejaukums rada dažā-

dības un kontrasta sajūtas. Šis 
kontrasts ir liela vērtība. Arī daba 
Latgalē ir kontrastaināka - kalni, 
lejas, ezeri, meži. Nekad nevar 
zināt, kas tevi sagaida aiz nāka-
mā pagrieziena. Latgale ir ma-
ģiska vieta, sevišķi maģiski man 
šķiet ezeri. Ja ceļo pavasarī kā 
mēs, tad ir izbaudāms šis pirmais 
pavasara maigais zaļums. Latvi-
jas bērzu maigais zaļums pava-
sarī ir neaizmirstams.

 Nosauciet tās 5 “zelta vēr-
tības”, kuras jūs nosauksiet 
savas tautas pārstāvjiem, aici-
not apmeklēt Latgali?

Latvija, Latgale atrodas Ei-
ropā. Šai valstij ir interesanta 
vēsture, kuru gribas pētīt, tas 
piesaista. Latvieši par francūžiem 
zina daudz, bet mēs par Latviju 
zinām maz, tāpēc mums ir ļoti 
interesanti apmeklēt arī vēstures 
muzejus. Latvijā un Latgalē ir čet-
ri gadalaiki, kas šo vietu ietērpj ci-
tādās krāsās un vienu un to pašu 
vietu var apskatīt četras reizes un 
katrā reizē tā izskatīsies citādāk.

Latgalē ir izteikta iedzīvotāju 
viesmīlība. Latvijas kultūras tradī-
cijas, sevišķi koru tradīcijas. Pirts 
tradīcijas - tas francūžiem ir kaut 
kas īpašs, jo Francijā to gandrīz 
vispār nav, tāpēc apsveram ie-
spēju atvērt latviešu pirti Francijā.

Vai ar viesu nama izvēli 
neesat vīlušies un kas ir viesu 
nama “Aglonas Alpi” kvalitātes 
zīme? 

Trīs visaugstākās kvalitātes 
zīmes ir: nama mātes viesmīlība, 
telpu plašums un komforts, ap-
kārtējā daba un klusums, kā arī 
stratēģiskā atrašanās vieta, Lat-
gales sirdī. 

Ar aplausiem un skanīgu 
dziesmu franču ciemiņi Dāvids, 
Kristians, Odille un Anna atvadī-
jās no Aglonas un devās 4. maiju 
sagaidīt Krāslavā. 

Laikā, kad latvieši spiesti 
atstāt savu dzimteni un doties 
pasaulē darba meklējumos, uz 
Latviju brauc citu valstu pilsoņi, 
cienot mūsu valsti, apgūst latvie-
šu valodu, atzīmē mūsu valsts 
svētkus,  darbojas Latvijas dar-
ba tirgū un iepazīstina ar Latviju 
arī savus vecākus, draugus un 
radus, tādējādi atbalstot Latvijas 
tūrisma jomu. 

Cerēsim, ka Dāvids kuplinās 
Latvijas iedzīvotāju saimi, nevis 
aizvedīs latviešu daiļavu Annu uz 
Franciju. 
Elizabete VIĻUMA, autore foto

Pasaulē

Kaujas Sīrijā
Sīrijas armijas un džihādistu gru-

pējuma “Islāma valsts” kaujās pie Pal-
mīras, kur atrodas ievērojami Senās 
Romas arhitektūras pieminekļi, krituši 
vismaz 76 abu pušu karotāji. Uz rietu-
miem no pilsētas UNESCO pasaules 
mantojuma objekta ti ešā tuvumā no-
ti kušas sīvas arti lērijas kaujas. Sīrijas 
vēstures pieminekļu un muzeju pado-
mes priekšsēdētājs Mamuns Abdulka-
rims pauda satraukumu par Palmīras 
drupu un tām līdzās esošā muzeja 
likteni, zinot, ka “Islāma valsts” jau iz-
nīcinājusi senatnes pieminekļus Irākā. 
Sīrijā kopš 2011. gada noti ek pilsoņu 
karš, kurā pret valdību cīnās sašķel-
tās bruņotās opozīcijas grupējumi un 
ekstrēmistu organizācijas. Atbilstoši 
ANO dati em kopš karadarbības sā-
kuma Sīrijā dzīvību zaudējuši vairāk 
nekā 200 000 cilvēku. Sīrijas valdība 
jau no nemieru sākuma uzstāj, ka tai 
nākas cīnīti es nevis ar demokrāti jas un 
brīvības tī kotājiem, bet ar bruņoti em 
islāma radikāļiem, kas saņem atbalstu 
no ārvalstu patroniem.

Cilvēku kontraban-
disti uz Eiropu ved “Islā-
ma valsts” kaujiniekus

Cilvēku kontrabandisti  pāri Vidus-
jūrai uz Eiropu kopā ar citi em nelegā-
lajiem imigranti em ved “Islāma valsts” 
kaujiniekus. Eiropas Savienības (ES) 
robežsargi vairākkārt brīdinājuši, ka kau-
jinieki izmanto nelegālo imigrantu mar-
šrutus, lai nokļūtu Eiropā. Lībija aizva-
dītajā nedēļā pauda kriti ku ES plāniem 
izmantot karafl oti  cīņai ar kontrabandis-
ti em. ES trešdien izziņoja pretrunīgi vēr-
tētu plānu risināt nelegālās imigrācijas 
problēmas Vidusjūras reģionā, nosakot 
visām dalībvalstī m par pienākumu uz-
ņemt noteiktu skaitu bēgļu.

Piespriež nāvessodu 
Mursi 

Ēģiptes ti esa sestdien piesprie-
da nāvessodu gāztajam prezidentam 
Muhamedam Mursi un vairāk nekā 
100 citu Musulmaņu brālības līderu. 
Mursi sprieduma nolasīšanas brīdī 
atradās uz apsūdzēto sola, taču dau-
dzi no apsūdzētajiem ti ka ti esāti  aiz-
muguriski, tostarp ietekmīgais islā-
mistu sludinātājs Jusufs ak Karadavi, 
kas šobrīd atrodas Katarā. Noti esāti e 
ti ka atzīti  par vainīgiem masveida 
cietumnieku bēgšanas organizē-
šanā 2011. gadā. Spriedums ti ks 
nodots viedokļa izteikšanai Ēģiptes 
augstākai islāma ti esību autoritātei 
– lielmuft ijam. Tomēr viņa paustais 
viedoklis nav ti esiski saistošs. Galīgo 
spriedumu ti esa pasludinās 2. jūnijā.

7. maija pēcpusdienā Krās- 
lavas pamatskolas bērnu paš- 
iniciatīvas kluba “Spicais” bērnu 
grupa devās uz veco ļaužu pan-
sionātu “Priedes”.  

Jebkurš pasākums, kurš 
rada dvēselisku izjūtu, ir īpaša 
satraukuma un neaprakstāmu 
izjūtu piepildīts. Taču šajā reizē 
satraukumam bija pamats, jo mēs 
devāmies pie vecajiem ļaudīm ar 
vēl līdz šim nebijušu mērķi - orga-

nizēt radošo darbnīcu. Kā uzņems 
mūsu ideju, vai spēsim ieintere-
sēt, vai vecie ļaudis būs gandarīti 
par rezultātu, vai vēlēsies sadar-
boties - jautājumi, šaubas un pa-
matots satraukums mijās ar domu 
par to, ka mēs ejam ar labiem no-
domiem, tāpēc visam jābūt labi.

Pansionāta atpūtas telpā 
mūs sagaidīja tikpat, ja ne vairāk, 
satraukti, bet gaidu pilni 12 vecie 
ļaudis. Sākumā nedroši, mazliet 

noraizējušies par savām spējām, 
nepārliecināti par savām pras-
mēm un gaidāmo rezultātu, bet 
bērnu iedrošināti, atbalstīti viņi 
pamazām tik ļoti aizrāvās ar ra-
došo darba procesu, ka pat nepa-
manīja, ka tapa ievērības cienīgi 
mākslas darbi - vilnas gleznas 
ar īsti pavasarīgu ziedu motīvu 
varavīksni. Jau sen pierādīts, 
ka mākslai ir liels dziedniecisks 
spēks, arī šīs radošās darbnīcas 
rezultāts bija tam apliecinājums. 
Burtiski nepilnas stundas laikā 
veco ļaužu acīs atkal virmoja 
dzīvesprieks, seju rotāja smaids 
un patiess, neviltots gandarījums 
par savu veikumu. Vēl nesenais 
satraukums un bažas bija pazu-
dušas kā ar burvju mājienu.

Un kārtējo reizi jāsaka - lai-
mei jau nevajag daudz - mazliet 
uzmanības vienam pret otru, 
mazliet atbalsta, mīlestības, cie-
ņas, labu vārdu un vienkāršas, 
nepiespiestas kopā būšanas. 

Tā bija pirmā tāda veida dar-
bnīca. Līdz maija beigām mēs plā-

nojam vēl divas reizes doties uz 
pansionātu “Priedes” un kopā ne ti-
kai radoši darboties, bet galvenais 
- mīļi sadarboties un kopā, drau-
dzīgi sarunājoties pavadīt laiku.

Liels paldies par iedrošinā-
jumu LSK Krāslavas, Dagdas un 
Aglonas novadu komitejas izpild-
direktorei Sandrai Molotokai!

Paldies viesmīlīgajam un 
jaunām idejām vienmēr atvērta-

jam veco ļaužu pansionāta “Prie-
des” darbinieku kolektīvam!

Paldies skolotājai Jeļenai Ja-
piņai par sadarbību!

Pasākums notika LSK Krās- 
lavas, Dagdas un Aglonas no-
vadu komitejas un Røde Kors 
Nord-Trøndelag atbalstītā projek-
ta “Tikai kopā sapņi kļūst krāsai-
ni” ietvaros. 

Velta DAŅIĻEVIČA, Krāslavas 
pamatskolas psiholoģe, bērnu pa-

šiniciatīvas kluba „Spicais” vadītāja

Radošā darbnīca veco ļaužu pansionātā “Priedes”

Ko francūži domā par Latviju un 4. maija svētkiem?
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Patīkamā maija dienā Krās- 
lavas Mūzikas skolas afiša aici-
nāja uz akordeonistu konkursu 
laureātu koncertu. Uzmanīgi lasī-
tāji, protams, ievēroja, ka vairāku 
gadu garumā mūsu jaunie muzi-
kanti aktīvi piedalās visprestižā-
kajos konkursos un starptautiska-
jos festivālos un gūst godalgotas 
vietas. Pēc apbalvojumu skaita 
uzvaras lauri pieder Krāslavas 
akordeonistiem.

…Tas nebija vienkāršs kon-
certs, bet veltījums jubilāram, 
pedagogam Anatolijam Livčam, 
kurš apbrīnojami viegli izpildīja 
šī pasākuma konferansjē lomu. 
Nebija nekādas lielīšanās, tikai 
lepnums par saviem audzēk-
ņiem. Viņi sagatavoja visdārgāko 
dāvanu savam iemīļotajam sko-
lotājam: šī gada maijā reģionā-
lajā akordeonistu konkursā, kas 
notika Daugavpilī, trīs ansambļi 
no Krāslavas kļuva par zelta lau-
reātiem!

…Bērnu apgarotās sejas, 
pilnīga iedziļināšanās brīnu-
mainajā skaņu pasaulē. Vārdi, 
kas ir pazīstami ne tikai Latvijas 
muzikālajos plašumos - Artēmijs 
un Anna Kozačuki, Ēriks Luka-
ševičs, Daniels Dukaļskis un Ar-
mands Rabkevičs. Tas bija nevis 
koncerts, bet īsta meistarklase. 
Zālē aplaudēja jaunie mūziķi, ve-

cāki, pedagogi un viesi no galvas-
pilsētas – solisti Žoržs Siksna un 
Anna Zaiceva. Tādu pārsteigumu 
jubilejā savam tēvam sagatavoja 
dēls Anatolijs Livča, profesionāls 
pianists, kurš akomponē Latvi-
jas estrādes zvaigznēm. Rīgas 
slavenības arī bija patīkami pār-
steigtas par laureātu koncerta 
augsto māksliniecisko līmeni! 
Šajā dienā Anatolijam Livčam 
bija pasniegts Kultūras ministri-
jas Atzinības raksts, un tas ir viņa 
pašaizliedzīgā darba likumsaka-
rīgs rezultāts.

Mūsu pilsētai vienmēr veicās 
ar talantīgiem akordeona spēles 

pedagogiem – Geronims Pitrāns, 
Vitolds Kekļa. Viņi bija pirmie Toļi-
ka Livčas, zēna no Pārdaugavas, 
skolotāji. Jau pie svētku galda ju-
bilārs atzinās, ka daudz ko iemā-
cījās no sava kolēģa Romualda 
Ragiņa. Radošā aura Krāslavas 
Mūzikas skolā - tas ir kolektīva 
daudzu gadu darba rezultāts un 
talantīgo pedagogu - Olgas un 
Jāņa Grecku - nopelns. Koncer-
tā, kas bija veltīts jubilāram, uz-
stājās ansamblis „Krāslaviņa” un 
saksofonistu trio, kas ir zināmi 
visā Latvijā.

Sarunā ar korespondentu 
jubilārs neslēpa, ka gadi, kas 
pavadīti Krāslavā, ir vislaimīgā-
kie, tas ir 37 gadu pedagoģiskā 
darba stāžs! Astoņgadīgā skola 
Vec- bornē, Krāslavas 2. vidus-
skola, dienests gaisa desanta 
karaspēkā, 37 lēcieni ar izpletni. 
Pēc demobilizācijas Anatolijs tur-
pināja mācības Rēzeknes Mū-
zikas vidusskolā, kur viņš satika 

savu likteni - Rutu. Vecāki pe-
dagogi pamatoti var lepoties ar 
saviem bērniem. Meitām ir divas 
augstākās izglītības. Maija strādā 
Galvenajā muitas pārvaldē, Vija - 
tulks prestižā Latvijas-Vācijas fir-
mā. Bet Anatolijs Livča jaunākais 
ir profesionāls mūziķis un kom-
ponists. Četri mazbērni ir Rutas 
un Anatolija galvenā bagātība, 
viņu dēļ Livčas uztur lauku mājas 

Kalniešu pagastā, 
kur saimnieki pie-
ņem arī slavenos 
māksliniekus – 
Kasparu Antesu, 
brāļus Ričus. Krie-
vu pirts ar somu 
piesitienu, dīķis ar 
atvēsinošu ūde-
ni, šašliki, delika-
teses no pašu au-
dzētām karpām un 
amūriem. Un obli-
gāti tēja ar medu. 
Znots saņēmis 
mantojumā no 
sievastēva dažus 

bišu stropus, Anatolijs aizrāvās ar 
biškopību un palielināja bišu mā-
jiņu skaitu līdz sešpadsmit. Saim-
niekam patiešām ir zelta rokas: 

viņš ir gan namdaris, gan 
metinātājs, bet, ja vajag, 
arī krāsni samūrēs.

Es apsolīju jubilāram 
nelielu rakstu, taču uzrak-
stīju vairāk nekā bija iece-
rēts. Ludzu, piedod, mans 
senais paziņa! Un pēdējā 
portreta iezīme: jau 35 ga-
dus akordeonists Anatolijs 
Livča ir arī kāzu muzikants. 
Viņa kolēģi no jautrajiem 
muzikantu kolektīviem – 
Edmunds Gekišs un Jānis 
Greckis - arī skandināja to-
stus. Sešdesmit gadi – tas 
vēl nav vecums. Viss tikai 
sākas! Un skan mūzika. 
Anatolija audzēkne Baiba 
Stivriņa māca mūziku Lī-
vānos un spēlē Daugav-
pils akordeonistu orķestrī, 
Raimonds Ungurs ir pro-
fesionāls mūziķis, pašlaik 
strādā Viļņā.

Mākslas diženums visspilg-
tāk izpaužas mūzikā!

Aleksejs GONČAROVS    

Atkal mūzika, mūzika plūst...

Pie svētku galda

Tas bija nesen, tas bija sen...

No visas sirds

Kultūras ministrijas goda raksta pasniegšanaZelta duets - Anna un Artēmijs Kozačuki 

      

15. maijā visā pasaulē tika atzīmē-
ta Starptautiskā Ģimenes diena, tādēļ 
gribam šo akciju veltīt sabiedrības pa-
matam - ģimenēm, lai  padarīt  viņu  ik-
dienu krāšņāku, bagātāku, priecīgāku!

Pāvests Francisks 2014.g bīskapu 
ārkārtas sinodē ģimenei veltīja pastip-
rinātu uzmanību  un norādīja, ka ģi-
menē  bērns iemācās būt sociāla būt-
ne un veidot attiecības ar apkārtējiem. 
Ģimene ir pirmā vērtību, ētisko un 
reliģisko pamatu skola. Ģimene ir vie-
ta, kurā bērns iemācās mīlēt, dalīties, 
atteikties, strādāt, kalpot un palīdzēt.

Ģimenes tēma ir īpaši svarīga Lat-
vijas tautai un nācijai. Ir vērts iepazīties 
ar dažiem skaitļiem, kuri atspoguļo ģi-
meņu situāciju šobrīd  Latvijā. Pēc Cen-
trālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, 
pērn Latvijā 53% pirmo bērnu un 44 % 
no visiem jaundzimušajiem bija dzimu-
ši ārpus laulības, 33,6% bija vientuļo 
māšu ģimenes, bet 5,3% - vientuļo tēvu 
ģimenes. Latvijā, salīdzinot ar pārējām 
Eiropas valstīm, ir vislielākais šķirto lau-
lību skaits uz 1000 iedzīvotājiem. Zīmīgi, 
ka 2014. gada pirmajā semestrī mirušo 
skaits pārsniedza jaundzimušo skai-
tu.2011.gadā 45% ģimeņu bija precēti 
pāri, 15,3% - pāri, kas dzīvoja kopā.

Latvijā daudzām ģimenēm klājas 
grūti - sevišķi nepilnām, daudzbērnu, 
tām, kurās abi vecāki vai viens  ir bez-
darbnieks; kur  bērns vai cits ģimenes lo-
ceklis  ir  ar invaliditāti; kuras saskārušās 
ar atkarību, vardarbību  vai citu problē-
mu un kuras, neskatoties uz grūtībām, 
dod savu ieguldījumu mūsu  sabiedrībai.

Sniedzot palīdzību  Krīzes centrā 
Krāslavas novada ģimenēm, cietu-
šām no vardarbības, saskārāmies ar 
situācijām, ka dažas ģimenes ar bēr-
niem  saskaras ar milzu problēmām 
un  spēj izdzīvot ar ienākumiem kriet-
ni  mazākiem par izdzīvošanas līmeni, 
pie tam šie ienākumi ir ļoti neregulāri. 
Piemēram, vienā gadījumā nepilna 
ģimene - māte  bezdarbniece  un dēls 
pusaudzis  ilgstoši izdzīvo ar nepilniem 
100 eiro, māte regulāri strādā gadījumu 
darbos, kas situāciju īpaši nemaina un 
rezultātā  viņa  nonāk  izmisuma stā-
voklī, jo vēlas  bērnam palīdzēt iegūt 
izglītību, attīstīt  viņa spējas, taču zemo 
ienākumu dēļ to  nespēj.   Cita situācija, 
māte ar invaliditāti un diviem nepilnga-
dīgiem bērniem, kura saņem invalidi-
tātes pabalstu tiek uzskatīta par “labi 
nodrošinātu” ģimeni , jo no viņas citi 
iedzīvotāji  var aizņemties naudu. Vai-
rākos gadījumos ģimenēm ar bērniem 
nebija  piemērotu  dzīves apstākļu. Vai-
rākos gadījumos  visa ģimene – vairāk 
nekā 3 cilvēki dzīvoja vienā istabā, daži 
no bērniem nekad nav apmeklējuši ba-
seinu, zoodārzu, kafejnīcu utt.

Mazpilsētu un lauku teritorijā pa-
stāv pat zināms uzskats, ka šodien no-
drošinātākie cilvēki valstī ir pensionāri 
un cilvēki ar invaliditāti, jo viņiem ir re-
gulāri ienākumi. Daudzas ģimenes ar 
bērniem  atrodas bēdīgākā  situācijā.

Zinot to, ka mūsdienās  ģimene  ne-
saņem pienācīgu uzmanību un atbal-
stu  ne no valdības, ne politiķu,  ne  citu 
institūciju puses, aicinām sabiedrību savu 
iespēju robežās sniegt tām  atbalstu. 

Tādēļ visus labas  gribas cilvē-
kus aicinām iesaistīties akcijā  un  
sniegt atbalstu Krāslavas novada 
ģimenēm  -  sniedzot  atbalstu  ar 
lietotiem  un   jauniem apģērbiem, 
rotaļlietām, mācību piederumiem, sa-
dzīves priekšmetiem un citu, vai citādi, 
piemēram,  sarīkojot svētkus ģimenei - 
aizvedot viņus  vai bērnus  uz koncertu, 
baseinu, kafejnīcu, vai palīdzot sakārtot 
istabu, labiekārtot  piemājas teritoriju, 
vai sniedzot  finansiālu atbalstu kādas 
konkrētas lieta siegādei u.c.

No savas  puses varam uzņemties 
atbildību un, saskaņojot ar ģimenēm, 
sniegt vismaz 20 Krāslavas novada ģi-
meņu kontaktus, kurām   būtu nepie-
ciešams  atbalsts   un palīdzība.  Varam 
palīdzēt organizēt to  sniegšanu tiešā 
vai  netiešā veidā, organizējot palīdzī-
bas piegādi vai atbalsta pasākumus.

Raisa VAGALE, Biedrības  Ģimenes   
atbalsta centrs “ Atvērtība”   valdes   

priekšsēdētāja  

Akcija “Laiks 
 labiem darbiem!”
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Ar pirmajiem dzeguzes saucie-
niem Andrupenes lauku sētā ti ka 
atklāta Ādama Kāposti ņa māla podu 
izstāde “Māls caur uguni uz podu”. 
Izstādes atklāšana noti ka kopā ar tri-
ju pazīstamu keramiķu Aivara Ušpe-
ļa, Staņislava Viļuma, Ilmāra Veceļa 
centi eniem izmēģināt Andrupenes 
lauku sētas māla cepli. Lielā cepļa 
ofi ciālā kurināšana noti ks 22. mai-
jā, bet svinīga podu izņemšana - 23. 
maijā plkst.13:00. 

Ādama Kāposti ņa izstāde nebū-
tu iespējama bez viņa meitas Helē-
nas Zundas (no Pušas) atbalsta, kura 
labprāt uzti cēja sava tēva darbus iz-
stādīt Andrupenes lauku sētā.

20.gs sākumā Puša piederē-
ja pie Andrupenes pagasta, tāpēc 
kādu brīdi ti ka teikts - Andrupenes 
podniecība, taču tas bija uz ļoti  īsu 
brīdi, jo Andrupenē savu podnieku 
nebija, līdz ar to noturēt un ieviest 
Andrupenes podniecības jēdzienu 
neizdevās.

Ādams Kāposti ņš par podnie-
ku strādāja kopš 1919. gada, kad 

viņam apritēja 14 gadi. Podniecības 
tradīcijas viņa ģimenē bija jau tre-
šajā paaudzē. Viņa tēvs un vectēvs 
bija podnieki, tāpēc arī Ādamam šis 
arods ti ka ierādīts jau agrā jaunībā.

Taču Ādams podiem centās uz-
likt savu kvalitātes un atpazīstamī-
bas zīmi. Podiem zem glazūrās viņš 
lika raksti sku vēstī jumu. Tie ir aprak-
stī ti  ar tautasdziesmu rindām, pan-

ti ņiem, kas nav raksturīgs nevienam 
podniekam u.c.    

Ā. Kāposti ņš bija pirmais no 
podniekiem, kurš 1980. gadā pieda-
lījās izstādē Maskavā, Latgales kera-
miķu dienās. Sirmā vecumā viņš ti ka 
arī pagodināts un saņēma apbalvo-
jumus.  

Izstādes apmeklētāji varēja ie-
pazīti es ar dažāda veida māla trau-
kiem, viens pods, kurš bija notī ts 
ar bērza tāsīm, daudziem pievērsa 
īpašu uzmanību. Kā pavēstī ja kera-
miķi un Andrupenes sētas vadītāja 
Skaidrīte Pauliņa, podi bijuši ļoti  dār-
gi, tāpēc katrs centās to funkcijas sa-
glabāt ilgāk, tāpēc ti e bieži vien ti ka 
notī ti  ar tāsīm, lai ilgāk kalpotu.

 Viena poda cena tālajos laikos 

bijusi 1 Ls, kas liktos nieks vien ir, taču 
ja to salīdzina ar labas govs cenu, kas 
latgaliešiem bija turības rādītājs, tad 
pods mājās - tā bijusi greznība. La-
bas govs cena tajos laikos bija 5 Ls. 
Tas nozīmē, ka māla pods bija 1/5 no 
govs vērtī bas. Laikam sajūtas nebija 
labas, kad no rokām izslīdēja pods 
un saplīsa. Apziņa, ka izkrita un ne-
būtī bā aizgāja labs govs gurns...  

Kā jau mēdz noti kt, tad, kad iz-
stādes apmeklētāji nespēj izskaidrot 
kādu parādību, tad ņem palīgā savu 
fantāziju un, ja fantazē vairāki vien-
laikus, dzimst kuriozi gadījumi. 

Izstādē viens pods sti pri atšķī-
rās no citi em, tas bija daudz zemāks 
un labi vien platāks par pārējiem. 
Vienam tas šķita līdzīgs sievas krū-
zei, otram piena traukam, tāpēc abi 
fantazētāji devās pie speciālisti em - 
keramiķiem noskaidrot. 

Keramiķu atbilde, kas arī ir ti kai 
pieņēmuma formā, abiem fantazē-
tājiem uzdzina smieklus. Keramiķi 
nosprieda, ka tas varētu būt nakts 
podiņš. Kā lai nesmejas vēl jautrāk, 
ja viens no fantazētājiem šajā traukā 
ikdienā būtu pienu lējis, bet otrs dē-
vējis par sievas krūzi - trauku, kuram 
pat snīpīša nav.

No keramiķiem ti ka arī noskaid-
rots, kas tā sievas krūze tāda ir. Iz-
rādās, ka tā izgatavota, lai sievietei, 
kurai ir mazi bērni, būtu vieglāk un 
ērtāk veikt ikdienas soli. Podam bija 
īpaša osa, kas deva iespēju podu pa-
ņemt tā, lai trauka snīpis būtu vērsts 
uz viņu, nevis pret viņu, kā ierasts. 

Izstādes atklāšanas laikā noti ka 
arī Māmiņdienas svinēšana, atzīmē-
jot mātes dienu, ikviens bija aici-
nāts darboti es radošajās darbnīcās, 
tostarp māla darbnīcā, kuru vadīja 
Vēsma Ušpele.  Katram bija iespē-
ja pagatavot nelielu dāvaniņu savai 
māmiņai.

Pasākumā piedalījās arī Kroma 
kolna bruoliste, kas aicināja iesaistī -
ti es seno latgaļu akti vitātēs un spēlēs.

Par pasākuma citām norisēm la-
siet nākamajos numuros, bet 23. mai-
jā plkst. 13:00 esat aicināti  piedalīti es 
podu izņemšanas pasākumā un citās 
tās dienas akti vitātēs Andrupenes 
lauku sētā. 

Elizabete VIĻUMA, autores foto.

Ādama Kāpostiņa māla podu izstāde 
“Māls caur uguni uz podu” 

 Viena poda cena tālajos laikos 

Lasīšana ir milzīga vērtība, 
kas padara cilvēku bagātu. La-
sot cilvēks paplašina redzesloku, 
attīsta emocionālo pasauli, la-
sīšana aizkustina un iedvesmo. 
Katru gadu dažādos pētījumos 
tiek atklāts, ka bērni un jaunieši 
lasa aizvien mazāk un retāk, jo 
grāmatu un saturīgas lasāmvie-
las vietā viņi izvēlas televīzijas 
raidījumus un dažādas izklaides 
iespējas internetā.

Plānojot darbu 2014./2015. 
mācību gadam, Krāslavas nova-
da krievu valodas (svešvalodas) 
skolotāji nolēma organizēt Krās- 
lavas novada 6. klašu skolēnu 
lasītāju konferenci, lai attīstītu 
skolēnu lasīšanas interesi, tēlai-
no domāšanu un radošo pašiz-
pausmi, sekmētu skolēnu emo-
cionālo un intelektuālo attīstību. 
Un tā 30. aprīlī Krāslavas Valsts 
ģimnāzijā visus ciemiņus – Krās- 
lavas novada 6. klašu skolēnus 
- sagaidīja karalis, karaliene un 
princese, aicinot uz lasītāju kon-
ferenci “Latviešu un krievu tau-
tas pasakas”. Vairākus mēnešus 
skolēni gatavojās konferencei: la-

sīja pasakas, zīmēja ilustrācijas, 
veidoja pasaku tēlus, inscenēja 
pasakas. Atbildot uz viktorīnas 
jautājumiem, bija iespēja salīdzi-
nāt latviešu un krievu tautas pa-
saku varoņus un sižetus.

Konferencē skolēniem kopā 
ar Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
latviešu valodas un literatūras 
skolotājām Aiju Jakoveli, Ingrī-
du Grišāni, Ilgu Stikuti un Dainu 
Andžāni bija iespēja atcerēties 

pasaku sižetus un varoņus, pa-
šiem sacerēt pasakas, pārbaudīt, 
cik uzmanīgi un vērīgi lasītāji viņi 
ir, kā arī iejusties dažādu pasaku 
varoņu tēlos.

 Konferences 2.daļā 
skolēni piedāvāja klātesošajiem 
nelielus teatrālus uzvedumus:

Indras vidusskolas 6. klases 
skolēni ar skolotāju Ilonu Bunto 
parādīja pasaku “Teremok”, Izval-
tas pamatskolas skolēni ar skolo-

tāju Ligitu Stivriņu – pasaku “Vilks 
un septiņi kazlēni”, Robežnieku 
pamatskolas skolēni ar skolotāju 
Marinu Ignatjevu iepriecināja ar 
priekšnesumu un pastāstīja par 
pasākumiem, kas notika skolā, 
gatavojoties lasītāju konferencei.

 Noslēgumā skolēni, kuri 
piedalījās zīmēšanas konkursā, 
viktorīnā un radošo darbu kon-
kursā, saņēma balvas un diplo-
mus.

 Skolēni atzina, ka vi-
ņiem “patika piedalīties konferen-
cē, bija ļoti interesanti”, “sākumā 
bijām nedroši, kautrējāmies uz-
stāties, priecājāmies, ka visu pa-
veicām diezgan labi”, “patika at-
bildēt uz viktorīnas jautājumiem, 
uzzinājām daudz jauna”, “gata-
vojāmies ilgi, bija daudz jāpa-
veic, bet tagad priecājamies par 
paveikto”, “nebijām pārliecināti, 
vai patiks mūsu uzstāšanās, bet 
domājam, ka viss izdevās”, “pa-
tika lasīt pasakas”, “gatavojoties 
konferencei, izlasījām daudz pa-
saku”.

 Paldies visiem skolē-
niem un skolotājiem par aktīvu 
piedalīšanos Krāslavas novada 
6. klašu skolēnu lasītāju konfe-
rencē, Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas skolotājām un 7.a klases sko-
lēniem par palīdzību konferences 
organizēšanā, kā arī Izglītības un 
kultūras nodaļai par fi nansiālu at-
balstu balvu iegādei. 

Dina SKUDRA, Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas skolotāja, 

krievu  valodas (svešvalodas) 
 metodiskās apvienības vadītāja

Krāslavas novada 6. klašu skolēnu lasītāju konference

Māla pods mājās – tā bijusi 
greznība! To noskaidrojām 
Andrupenes lauku sētā māla 
podu izstādē.

Wild Detroit Gang - Latvijas 
mežonīgā roka grupa. Kāda tai 
saikne ar Krāslavu? Vistiešākā! 
Grupas līderi ir ne tikai Krāslavā, 
bet arī visā Latvijā pazīstamie 
roka puiši, kuri agrāk spēlējuši ci-
tās mūsu pilsētas grupās. 

Ar nosaukumu “Wild Detroit 
Gang” Latvijā sevi piesaka rok-
grupa, kuras saknes meklējamas 
te, Krāslavā. Grupas sastāvā ir 
krāslavieši Jānis Drēģeris (kla-
siskā roka vokāls, ritma ģitāra), 
Gunārs Cauņa (solo ģitāra, back 
vokāls, “multi” instrumentālists) 
un Kaupo (bungas), taču basa lē-
dija Tatjana Nizjuļko nāk no Dau-
gavpils.

Grupas nosaukums cēlies, 
iedvesmojoties no 70. - 80. gadu 
hārdroka leģendārās grupas 
“Kiss” dziesmas “Detroit rock 
city”. Dziesma kļuva tik populāra, 
ka Mičiganas štata pilsētu Detroi- 
tu sāka dēvēt par roka galvaspil-
sētu. Wild - tas liecina, ka koncer-

ti paiet trakā gaisotnē!
Gang tulkojumā nozīmē 

“banda”, kas būtībā tā arī ir - gru-
pas dalībnieki savā pieredzē un 
gaumē ir ļoti atšķirīgi. 

Grupa savā skanējumā ir 
iedvesmojusies no tādām pasau-
les slavenām grupām kā AC/DC, 
Led Zeppelin, Deep Purple, Pink 
Floyd, ZZ Top, Metallica u.c. 

Grupas ideja ir viena - “Mūzi-
kai jāskan no sirds. Pat tad, ja tā 
ir no dzelzs...”. 

Tuvākais koncerts, kurā va-
rēs dzirdēt roku Krāslavas puišu 
izpildījumā notiks jau piektdien, 
22. maijā plkst. 20.00 Rīgā, klubā 
“Melnā Piektdiena”. Tā būs festi-
vāla RUST WEEKEND 2015 kan-
didātu fi nāla atlases kārta. 

Grupa uzstājas naktsklubos 
A NICE PLACE (Riga), 1. Latvi-
jas Rokkafejnīca (Rīga), Artilēri-
jas pagrabi (Daugavpils), Nāriņas 
Sala (Rīga) u.c.

Inga PUDNIKA

“Mūzikai jāskan no sirds. 
Pat tad, ja tā ir no dzelzs...”
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Maijā tiek svinēti 
skaisti svētki - Mātes 
diena, tie ir vieni no 
labākajiem svētkiem, 
ko atzīmē mūsu val-
stī. Un šajās dienās 
gribas uzrakstīt dažas 
rindas, kas ir veltī-
tas mūsu mātēm un 
vecmāmiņām, kuras 
savā sirdī spēj sa-
glabāt vislielāko dār-
gumu – mīlestību un 
rūpes par bērniem. 
Gribu sveikt šajos 
svētkos Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas 
3.b klases skolnieku mammas 
un vecmāmiņas, kā arī skolotā-
jas un pateikties par aktīvu dalību 
vecāku klubā „VARAVĪKSNE”. 
Pagājušā gada beigās uz mūsu 
klases bāzes mēs izveidojām ve-
cāku klubu, kura galvenais mērķis 
ir labvēlīgas vides radīšana mūsu 
bērniem. Zināms, ka cilvēku veido 
tā vide, kurā viņš uzturas. Tāpēc 
mums nepieciešama praktiska 
mijiedarbība. Mūsu klubā tiek or-
ganizētas sarunas, kā arī prak-
tiskie semināri un pasākumi, un 
mēs cenšamies atrast atbildes uz 
dažādiem jautājumiem. Darbojo-
ties kopā, mēs, vecāki un skolo-
tāji, satuvinājāmies, iemācījāmies 
strādāt komandā, klausīties un 
dzirdēt cits citu. Aprīlī notika mūsu 

pirmā tikšanās par tēmu: „Kā pa-
sargāt mūsu bērnus no interneta 
un televīzijas kaitīgās ietekmes”. 
Tika organizēts seminārs – prak-
tikums, un draudzīgā atmosfērā 
mēs atradām kopējo „recepti”, 
kā atrisināt šo problēmu. Gribas 
izteikt komplimentu mūsu sievie-
tēm, kuras, neskatoties uz savu 
lielo aizņemtību, atrod laiku un 
velta to rūpēm par mūsu jaunāko 
paaudzi. Pašlaik, kad visi cenšas 
attālināties un norobežosies viens 
no otra, mūsu sievietes vēlas ap-
vienoties un sadarboties.  Mēs 
visi savas ģimenes ietvaros au-
dzinām bērnus atbilstoši saviem 
priekšstatiem par šo procesu. Ja 
apvienot mūsu prasmes un spē-
kus, tad mēs varēsim kopā izvē-

lēties vienotu virzienu un palīdzēt 
cits citam. 

Diezgan absurdi ir domāt, ka 
tikai skolai ir jānodarbojas ar bēr-
nu audzināšanu, panākumi šajā 
procesā ir iespējami tikai tad, 
kad ar to nodarbojas gan skola, 
gan vecāki. Protams, ir ļoti sva-
rīga vecāku aktīva līdzdalība. Ja 
kaut vienas paaudzes pārstāvji 
tiks audzināti labvēlīgā vidē, kurā 
liela uzmanība ir pievērsta pa-
reizajām vērtībām, mēs varēsim 
daudz ko mainīt šajā pasaulē uz 
labāko pusi. Paldies jums, mīļās 
sievietes, par pūlēm un pašaizlie-
dzību, jūs esat mūsu paraugmā-
miņas un paraugvecmāmiņas!!! 
Sveiciens Mātes dienā!

Konstantīns KOZAČUKS

Profesija - sieviete

Rūpējoties par mūsu jaunāko paaudzi 

Turpinājums. Sākums 1.lpp
Koncerts ilga jau pusotru 

stundu. Un tad kārtējo reizi uz 
skatuves izgāja vakara vadītā-
ja, sākumklašu skolotāja Marina 
Dilba, kura uzdeva jautājumu: 
„Vai jums patika mūsu koncerts?” 
Skatītāji draudzīgi atbildēja: „Jā!” 
taču viņu balsīs bija jūtamas 
skumjas, ka priekš-
nesumi jau beigušies. 
Taču koncerts turpi-
nājās! „Mums ir pār-
steigums! Ir beigusies 
koncerta pirmā daļa. 
Tagad sākas otrā!” tika 
paziņots no skatuves. 

Kalniešu pamat-
skola izsludināja pro-
jektu, kas ir veltīts ģi-
menēm, un cer, ka tas 
kļūs par tradicionālu 
pasākumu. Uz skatu-
ves sapulcējās dzie-
došie bērni, kuri veltīja 
savus priekšnesumus 
vistuvākajiem ģime-
nes locekļiem - māmi-
ņām, tētiem, vecmā-
miņām un vectētiņiem. 
Daudzi uzstājās duetā 
ar mammu. Aizkusti-
nāja dziesma „Māte 
un meita”, ko izpildīja 
desmitgadīgā Santa 
Rukmane ar māmiņu Nadeždu. 
Kājas pašas metās dejā, kad 
Gailišu ģimene - dēls Māris un 
mamma Ināra – dziedāja dzies-
miņu par mājas gariņu. Samanta 
Rukmane veltīja sirsnīgus vārdus 
savam mīļotajam vectētiņam...

Visus koncerta dalībniekus 
minēt nav iespējams, talantīgu 
dziedātāju Kalniešos ir daudz! 
Skolēni un viņu ģimenes locek-
ļi saņēma diplomus un skaistas 

medaļas.  
Visi skolas audzēkņi dāvāja 

siltus vārdus un nelielas dāvanas 
saviem vecākiem. Bērni sirsnīgi 
pateicās saviem ģimenes locek-
ļiem! „Paldies mammai par to, 
ka audzināja”, „Paldies tētim par 
to, ka mīl”, „Paldies vecmāmiņai 
par to, ka garšīgi gatavo”. Skolēni 

sacīja paldies arī par to, ka māmi-
ņas mācīja rakstīt, lasīt, gatavot, 
dejot, zīmēt, par to, ka tētis vizina 
ar mašīnu, un pateicās vecmā-
miņām par to, ka iemācīja ravēt 
bietes!  

Koncerta noslēgumā skanē-
ja skolēnu, vecāku un skolotāju 
kopēja dziesma. Paldies jums, 
Kalnieši, par labvēlīgu un sirsnī-
gu atmosfēru!

Natālija ZDANOVSKA

Ģimenes diena Kalniešos
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Persijā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.35, 13.55 Top-Shop 
10.50 Lai top!
12.55 Mia un es
13.25 Kas te? Es te! 
14.10 Maklauda meitas
17.00, 23.45 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Kremļa miglā
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
23.15 Iebrauc kino
0.40 1:1
1.35 Mafijas klans
5.00 Drosmīgās pārmaiņas
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas
9.30 Maklauda meitas
10.20, 23.20 Mūsu Čārlijs
11.15 De facto
11.50 Province
12.20 Citādi latviskais 
12.50 Aculiecinieks
13.05 Sporta studijas diskusija
14.05 LTV - 60
15.45, 1.30 Eiropa fokusā
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Punkti virs i
19.30 Latvijas Kausa fināls 
futbolā
21.30 Kā darbojas Visums
22.20 Sporta studijas diskusija
0.10 Pēdējais liecinieks
1.00 Kaut kur uz zemes
5.00 Saules garša

LNT

6.20, 2.55 Šodien novados
6.30, 3.05 900 sekundes
8.45, 1.05 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mf. Ceļš uz Sanhosē
12.00 Ekstrasensi – detektīvi
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Tāda ir dzīve
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.25 Fatmagula
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Mf. Rūdīts ugunī
4.45 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 1.35, 5.40 Tētuka mei-
tiņas
6.40 Aģents Dadlijs 
7.10, 13.05 Pūķi
7.40, 13.40 Finiass un Fērbs 
8.00, 18.00 Dzīves krustcelēs 
9.00, 2.05 Komisārs Reksis 
10.05 Skaistule un briesmonis 

11.05, 0.45 Kāsla metode 
12.05 Ūsainā aukle
14.10 Bakugani
14.30 Viņas melo labāk 
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 3.00 Rozenheimas 
detektīvi 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas 
22.50 Izdzīvojušie
23.50 Reiz sensenos laikos 
5.00 Likums un kārtība 

TV3+
6.50, 17.35, 3.05 Māja 2
7.50 Lavrovas metode
8.50 Mf. Bada spēles
9.55, 14.20 Comedy Club
12.10, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.20, 19.55 Pēdējais no 
Magikjaniem
18.40, 1.35 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.45 Mf. Kliedziens kopmītnēs

TV5
8.00, 14.25 Lamatas
9.00, 23.30 Zirnekļtīkls
10.00, 13.00 Top-shop
10.15 Ģimenes izmērs
11.25, 18.30 Nemelo man!
12.30, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.15 Māte un dēls
15.25, 19.50 Maskava. Trīs 
stacijas
17.35 Ģimenes izmērs
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.05 Saulains. Bez nokrišņiem
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Gatavojam 
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Viss būs labi!

15.30 Ārkārtējs notikums
16.20 Brīnumtehnika
17.00 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.40 Mežsargs
21.40 Mentu kaujas
23.40 Dienas anatomija
0.30 Brāļi
2.25 Taigas saimniece
4.25 Dzīvokļa jautājums
5.30 Hazanovs. Reiz dzīvoju Es

RTR
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55, 3.20 Īpašs gadījums
15.05, 5.10 Pēdējais janičārs
16.00 Likteņa noslēpums
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Papardes zieds
22.50 Speciālais korespon-
dents
0.35 Varšavas pakts

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 20. maijs

Pola Pota dzimšanas diena
Šī politiķa vārds vēl pirms divdesmit 

gadiem bija zināms visai pasaulei. Var 
teikt, ka viņš bija tikpat asiņains un ne-
žēlīgs tirāns kā mongoļu karavadonis un 
valdnieks Čingizhans. Pola Pota biogrāfijā 
ir daudz balto plankumu, bet vēl vairāk asi-
ņaini sarkano. Uz šī cilvēka sirdsapziņas 
ir trīs miljoni cilvēku upuru. Desmit gadu 
laikā viņš plānveidīgi iznīcināja 
savu tautu, lai padarītu to laimī-
gu. Tas gan ir politiskais para-
dokss...

Salots Sars, tieši tā skan 
Kambodžas diktatora īstais 
vārds, ir dzimis zemnieku ģime-
nē. Vismaz tā bija rakstīts visās 
mācību grāmatās šajā valstī, 
kamēr Sars bija pie varas. Taču 
jau no pirmās rindiņas tie ir tīrie 
meli. 

Sara radinieki patiešām 
kādreiz apstrādāja zemi un novāca ražu, 
bet tas bija ļoti sen. Kad ģimenē piedzima 
astotais bērns - nākamais tirāns - Saru tu-
vinieki strādāja visdažādākos amatos ka-
raļa galmā. Tādi, lūk, zemnieki... Bērnības 
gados Salotu aizsūtīja uz budistu klosteri, 
kur viņš mācījās dzimto valodu un ticības 
pamatus. Pēc tam bija mācības presti-
žā franču skolā, tad koledžā... Starp citu, 
karaliskajā skolā Sars netika, jo nevarēja 
nokārtot eksāmenus. Neskatoties uz šo 
neveiksmi, „zemnieku” dēls saņēma valsts 
stipendiju studijām Parīzes Universitātē. 
Tur, mīlētāju un dzejnieku pilsētā, Salots 
sāka aizrauties ar marksismu...

Viņa nenobriedušajā apziņā sāka vei-
doties ideoloģiskas formulas, kuras pavi-
sam drīz izraisīs veselas tautas traģēdiju. 

Par pilsoņu kara peripetijām un cīņu 
ar franču koloniālo varu šoreiz neko nemi-
nēsim. Tas ir atsevišķs temats. Bija izvei-
dojusies situācija, kad pie varas nonāca 
Salota partija ar pašu Salotu priekšgalā, 
protams...

Galvaspilsētas Pnompeņas iedzīvo-
tāji izgājuši ielās, lai sveiktu savus „atbrī-
votājus”. Nelaimīgie, viņi nezināja, ka šis 
prieks drīz vien pārvērtīsies par briesmī-
gām ciešanām un izmisumu. Jau nākama-
jā dienā „atbrīvotāji” uzsāka pilsētas iemīt-
nieku izsūtīšanu...

Tas bija saistīts ar to, ka Salots Sars 
uzskatīja, ka pilsēta ir izvirtības un eks-
pluatācijas iemiesojums. Nācijas glābiņš 
– pārvietošanās uz komūnām, kur visi ir 
absolūti vienādi, kur visi strādā fiziski un 
dzīvo pēc morālās tīrības principiem. Visu 
tautu viņš sadalīja trijās grupās: „galvenā 
tauta” - zemnieki, „jaunā tauta” – ieceļotāji 
un „aizdomīgie” - ticīgie, inteliģence, pre-
tēji domājošie. Nogalināja visu grupu pār-
stāvjus. Piemēram, galvaspilsētas iedzī-
votāju (trīs miljoni cilvēku) pārvietošana uz 
kolonijām beidzās ar vairāk nekā 50 000 
kambodžiešu nāvi. To vidū bija sirmgalvji, 
bērni, slimi cilvēki. Tos, kas atteicās pār-
celties, līdz nāvei sita ar kapļiem, jo šaut 

bija aizliegts - pārāk dārgi.
Pola Pota (tādu pseidonīmu izvēlējās 

Salots Sars) vadībā tika izstrādāts spe-
ciāls metodiskais materiāls spīdzināšanas 
organizēšanai. Ir grūti noticēt tam, ka šī 
„izstrādne” tika publicēta 20. gadsimta 70. 
gadu vidū...

Pols Pots ir cilvēks, kurš praktiski 
vienpersoniski pārvērta Kam-
bodžu par elli zemes virsū. 
Ar visnežēlīgākajiem paņē-
mieniem no cilvēkiem panā-
ca nepatiesas liecības, pēc 
tam viņus tik un tā nogalināja. 
Līķi tika aprakti masu kapos. 
Daudzi cilvēki mira no bada 
un pārstrādāšanās darba no-
metnēs. Tūkstošiem diktato-
ra ienaidnieku tika nogalināti 
kādā skolā, kas tika pārvērsta 
par spīdzināšanas māju. Cil-

vēkus nogalināja par dažādiem pārkāpu-
miem: smaidīja, nokavēja darbu, nēsāja 
brilles, deva bērnam ābolu. Visu traktēja 
kā pretestību revolūcijas idejām. Citādi 
domājošos dzīvus sadedzināja stadionos, 
nobaroja krokodiliem, izcepa uz režģiem... 
Austrumi ir smalka lieta...

Pola Pota režīms noturējās neilgi, dik-
tators sastrīdējās ar visiem saviem „drau-
giem”, izņemot Čaušesku un Kadāfi, un 
sāka uztraukties par to, ka viņa spēcīgie 
kaimiņi var ievest Kambodžā savus kara-
pulkus... Citiem vārdiem sakot, diktatoram 
nācās bēgt no savas valsts... 

Pēc Pola Pota nāves 1998. gadā no-
skaidrojās, ka Kambodžas valdniekam nav 
neviena konta ārzemju bankās. Bet viņa 
īpašums ir daži krekli, ceļa spieķis staigā-
šanai, pusotrs desmits burtnīcu ar viņa pie-
rakstiem. Tas ir viss, ko Pols Pots atstāja 
mantojumā savai sievai un četrām meitām. 
Īstenībā nekāda personības kulta Kambo-
džā nebija. Piemēram, tad, kad kareivju 
kazarmās parādījās Pola Pota portrets, kas 
bija uzzīmēts ar zīmuli, diktators pavēlēja 
atrast šo mākslinieku un nobarot krokodi-
liem. Šīs militārās daļas virsniekus cepinā-
ja uz režģiem. Vairs nekad un nekur Pola 
Pota portreti neparādijās. Visa Kambodžas 
administratīvā vadība tika sadalīta pa nu-
muriem. Turklāt diktators nekad nav bijis 
„biedrs numur viens”. Visus dokumentus 
viņš parakstīja kā persona ar numuru 87.

Pols Pots mira miegā, kā mirst cilvēki 
ar tīru sirdsapziņu. Viņš patiešām bija pār-
liecināts, ka viņam atņēma iespēju padarīt 
viņa tautu laimīgu. Savā vienīgajā inter-
vijā rietumu žurnālistiem īsi pirms nāves 
Salots Sars paziņoja, ka viņš neko dzīvē 
nenožēlo. 

Diktatora vecākā meita nesen appre-
cējās. Viņa dzīvo netālu no Vjetnamas 
robežas un bauda bezrūpīgu, bohēmisku 
dzīvesveidu. Viņa to var atļauties. Mūsdie-
nās Kambodžā cilvēkus krokodiliem neno-
baro.

Andrejs JAKUBOVSKIS

19. maijā Ir iemesls! Katoļu Baznīcā Latvijā

Lūgsimies par 
 aicinājumiem uz 

priesterību
Vispasaules lūgšanu dienā par aici-

nājumiem uz priesterību, 25. aprīlī - Labā 
Gana svētdienā, katoļu dievnamos ticīgie 
lūdzas par to, lai vairāk jauniešu sadzirdē-
tu Dieva aicinājumu kļūt par priesteriem. 
Jēzus ir teicis: “Lūdziet Pļaujas Kungu, 
lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Mt 
9,38). Bet pāvests Francisks atgādina: 
“Aicinājumi dzimst lūgšanā un pateicoties 
lūgšanai.”

Konsekrētās dzīves gadā, kas sasau-
cas ar mūsu zemes - Terra Mariana - 800 
gadu jubileju, iniciatoru grupa aicina ticī-
gos pasniegt Dievmātei īpašu dāvanu - 
800 cilvēku lūgšanas par aicinājumiem uz 
priesterību un konsekrēto dzīvi. Mums va-
jadzīgs, lai katrai Latvijas katoļu draudzei 
būtu savs priesteris, lai tajās kalpotu vairāk 
klostermāsu un klosterbrāļu.

Tiem, kas vēlas atsaukties šim aicinā-
jumam, katru dienu jālūdzas lūgšana par 
paaicinājumiem vai kādas citas lūgšanas 
šajā nodomā. Iniciatori arī lūdz paziņot par 
savu apņemšanos lūgties pa e-pastu kon-
sekretie@gmail.com vai mājaslapā www.
konsekretie.lv, vai arī pa pastu - Enkura 
iela 9, Rīga, LV - 1048.

Bīskapam Boļeslavam 
Sloskānam veltītā 

konference
Tā notika 18. aprīlī Baltkrievijā, Mins-

kā, jo Mogiļevas un Minskas diecēze bija 
pirmā vieta, kur latviešu bīskaps B. Slo-
skāns sāka kalpot pēc viņa slepenās ie-
svētīšanas Maskavā 1926. gadā un no 
kurienes viņš tika izsūtīts trimdā. Starp-
tautiskajā konferencē piedalījās viesi no 
Šveices, Beļģijas, Polijas un Latvijas. 

Latvijas delegācijas locekle Baiba 
Kušķe publikācijā “Katoļu Baznīcas Vēst-
nesī” atzīmē, ka viņai viens no visaizkus-
tinošākajiem brīžiem konferences laikā 
bija Krāslavas vikāra Rodiona Doļas per-
soniskā liecība. To viņš sāka ar pateicību 
B. Sloskānam, kurš palīdzējis piepildīt 
aicinājumu uz priesterību. Sirdī Rodions 
vienmēr jutis šo aicinājumu, bet īstenot 
to dzīvē viņam palīdzējušas lūgšanas pie 
Sloskāna kapa Aglonā pirms septiņiem 
gadiem. Kad studiju laikā garīgajā semi-
nārā viņš piedzīvojis lielu sarūgtinājumu 
un sirds vilšanos, sācis vainu meklēt ci-
tos. Un atkal viņš vērsies pie bīskapa 
Sloskāna, kurš bija cilvēks, kas piedeva 
visiem bez izņēmuma. Caur lūgšanām pie 
bīskapa kapa Rodions saņēmis skaisto 
piedošanas dāvanu, sajutis pilnīgu paļā-
vību uz Dievu. 

Izgājis šo bīskapa Sloskāna žēlsir-
dības un piedošanas skolu, R. Doļa pa-
gājušā gada jūnijā iesvētīts par priesteri. 
Pateicībā par šo aizbildniecību, viņš sa-
ņēmis iedvesmu doties uz Solovku salām, 
kas bija bīskapa pirmā ieslodzījuma vieta, 
no kuras sākās moku ceļš sešu gadu ga-

rumā 17 padomju sistēmas cietumos. 
Šajā konferencē pēc baltkrievu ak-

trises Gaļinas Dzjagiļevas ierosmes 
nolemts veidot kopīgu Latvijas un Balt-
krievijas teātra projektu par Boļeslavu 
Sloskānu. No Latvijas puses par atbildīgo 
projekta īstenošanā tika izvirzīts priesteris 
R. Doļa, kurš sevi atklājis arī kā māksli-
nieciski radošu personību - muzicē, spēlē 
kokli, raksta dzeju. 

Rožukroņa pulciņu 
salidojums

Skaistais Dievmātes godināšanas 
mēnesis Rēzeknes - Aglonas diecēzē sā-
kās ar Rožukroņa pulciņu salidojumu Ag-
lonā. 2. maijā Aglonas baziliku piepildīja 
bērni, jaunieši, vecāka gadagājuma ticīgie 
no daudzām Latvijas draudzēm. Pasā-
kums sākās ar kopējo Rožukroņa lūgša-
nu, ko vadīja Rēzeknes katoļu vidussko-
las audzēkņi. Pēc tam vairāki klātesošie 
liecināja par savu pieredzi Dievmātes go-
dināšanā. 

Bīskaps Jānis Bulis kopā ar diecēzes 
priesteriem celebrēja Svēto Misi Rožukro-
ņa lūdzēju nodomā. Savā sprediķī, ievada 
un noslēguma uzrunās diecēzes augstā-
kais garīgais vadītājs runāja par Rožukro-
ņa lūgšanas lielo spēku, par iepriekšējo 
paaudžu iedzīvinātajām maija tradīcijām, 
par dziedājumiem pie sādžu un ceļmalu 
krustiem, par Dzīvā Rožukroņa vēstu-
ri Latvijā. Bīskaps atgādināja, ka lūgties 
Rožukroni aicinājusi pati Dievmāte. Viņa 
šo lūgšanu XII gs iemācīja Sv. Domini-
kam. Bet Lurdā Bernadetei, Fatimā trim 
ganiņiem - Lūcijai, Jacintai un Franciskam 
vēlreiz norādīja uz nepieciešamību lūgties 
Rožukroni.

Salidojuma noslēgumā bīskaps no-
vēlēja klātesošajiem un tiem, kuri pievie-
nojās kopējai lūgšanai ar Latgales radio 
starpniecību, Dieva svētību un Dievmātes 
palīdzību, izturību ticībā līdz galam.

Lūdzās par mātēm 
Kaut gan Starptautiskā mātes diena 

nav Baznīcas atzīmējamā diena, 10. mai-
jā mūsu zemes daudzu konfesiju kristieši 
dievnamos lūdzās par mātēm - dzīvajām 
un mirušajām, pateicās par to, ko Dievs 
caur viņām devis pasaulei.

Aglonas bazilikas prāvests Daumants 
Abrickis un Krāslavas draudzes prāvests 
Eduards Voroņeckis runāja arī par mūsu 
Debesu Māti Mariju kā visu māšu parau-
gu un aizbildni pie Dieva, kuru īpašā veidā 
godinām maija mēnesī, atgādināja par Vi-
ņas aicinājumu nest mīlestību savās ģime-
nēs. Sv. Misē izskanēja lūgums Dievam un 
Dievmātei pēc žēlastības visām pasaules 
mātēm, kā arī bērniem, īpaši tiem, kuri nav 
piedzīvojuši mātes mīlestību un rūpes. 

Prāvests D. Abrickis aicināja ticīgos 
pie Rožukroņa Dievmātes altāra nolikt zī-
mītes ar saviem lūgumiem Jaunavai Ma-
rijai, par kuriem nākamajā svētdienā visi 
lūgsies dievkalpojuma laikā.

Genovefa KALVIŠA
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Persijā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis
9.35, 16.15 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
12.55 Negantais Henrijs
13.20 Zili brīnumi! 
13.50 Luijs
14.20 Maklauda meitas
17.10, 0.20 100 g kultūras
18.00, 0.05 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Ekspedīcija Sumatrā
20.00 Laikmeta varoņi toreiz 
un tagad
20.30 Panorāma
21.05 Latvijas novadu cīņas
22.00 Starptautiskais Eirovīzi-
jas dziesmu konkurss
1.05 Sastrēgumstunda
5.00 Drosmīgās pārmaiņas
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas
9.30 Maklauda meitas
10.20, 22.15 Mūsu Čārlijs
11.15 Sastrēgumstunda
12.25 Es - savai zemītei
12.55 Latvija var! 
13.10 Vides fakti
13.40 Plūstošais zelts
14.45 LTV - 60
15.45, 1.40 Projekts Nākotne
16.15 SOKO Vismāra

18.35 Bez apvainošanos
19.05 Zemei līdzīga planēta
19.15 Spilgtie ekrāni
19.30 LBL
21.45 Iebrauc kino
23.05 Kā darbojas Visums
23.55 Sporta studija
0.40 Zebra
0.55 100 g kultūras
5.00 Saules garša

LNT
6.20, 2.40 Šodien novados
6.30, 2.50 900 sekundes
8.45, 0.35 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs
10.00 Mf. Saldi rūgtā mīlestība
12.00 NCIS. Losandželosa
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Tāda ir dzīve
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.55 Fatmagula
21.10 Mf. Viss ir sarežģīti
23.30 Čikāgas sardzē
4.30 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 5.40 Tētuka meitiņas
6.40 Aģents Dadlijs 
7.10, 13.05 Pūķi
7.40, 13.40 Finiass un Fērbs 
8.00, 18.00 Dzīves krustcelēs 
9.00, 2.10 Komisārs Reksis 
10.05 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
11.05, 21.00 Kāsla metode 
12.05 Ūsainā aukle
14.10 Bakugani
14.35 Īstās mājsaimnieces

1.25 Inspektors Losevs

PBK
6.05, 0.25 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00, 
0.55 Ziņas
6.45 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.45 Vīriešu/Sieviešu
13.50, 15.25 Laiks parādīs
15.55, 3.45 Moderns sprie-
dums
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 22.00 Latvijas 
Laiks
18.55 Lai runā!

20.00 Laiks
21.15, 22.05 Slava. Seriāls
23.40 Vakars ar I.Urgantu
1.10 Politika
2.00 Mf. Pēc sērkociņiem
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Dzīvā tēma
6.50, 12.55 Multfilmas
7.09, 0.54 Laika prognoze
7.10 Zaldāti 
8.10, 12.15 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20 Sieviete nelaimē
13.15 Skūpsts

14.20, 17.35, 23.05 Nemelo 
man!
15.25, 0.05 Ģimenes drāmas
20.50 Ekstrasensu cīņas. 
Apokalipse
0.55 Dokumentālais projekts

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 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu

14.10 Divatā ar visiem
15.05, 16.20 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Mašīnu karš Р-5
21.40 Slava
23.35 Eņģelis un dēmons
0.35 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.40 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Zona X

9.10 Mf. Klusais priekšpostenis
10.55, 20.00 Viktorija
11.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Maša likumā!
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Labais vārds
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.20 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Tuvplāns
22.15 Pēdas
0.55 Sports
1.10 Atlaidiet jostas

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Freida metode
10.15 Baltkrievu virtuve
10.50, 21.40 Kauli
12.45 Saprast un neitralizēt
13.20 Augstāk par jumtu
13.50, 18.55 Interni
14.55, 20.00 Nepiedzimsti 
skaista
15.50 Reportieris
17.55, 1.10 Nāve paradīzē
20.55 Cilvēka ķermenis
21.35 Sportloto 5 no 36, KENO
23.40 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
0.05 Būt cilvēkam

CETURTDIENA, 21. maijs 15.40, 20.20 UgunsGrēks
17.00, 3.05 Rozenheimas 
detektīvi 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
22.00 Mf. Zvaigžņu ceļš
0.35 Kinomānija 
1.10 Overtime TV
5.00 Likums un kārtība 

TV3+
6.50, 17.35, 2.10 Māja 2
7.50 Lavrovas metode
8.55 Mf. Bada spēles
10.00, 14.20 Comedy Club
12.10, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.10, 19.55 Pēdējais no 
Magikjaniem
18.40, 0.30 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni
22.05 Mf. Medijas liecinieku 
aizstāvības programma

TV5
8.00, 14.25 Lamatas
9.00, 23.30 Zirnekļtīkls
10.00, 13.00 Top-shop
10.15, 17.30 Ģimenes izmērs
11.25, 18.30 Nemelo man!
12.30, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.15 Māte un dēls
15.25, 19.50 Maskava. Trīs 
stacijas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.05 Saulains. Bez nokrišņiem
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Ēdam mājās!

12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Viss būs labi!
15.30 Ārkārtējs notikums
16.20 Braucam un ēdam!
17.00 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.40 Mežsargs
21.40 Mentu kaujas
23.40 Dienas anatomija
0.30 Brāļi
2.30 Taigas saimniece
4.25 Vasarnīca
5.30 Hazanovs. Reiz dzīvoju Es

RTR
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55, 3.20 Īpašs gadījums
15.05, 5.10 Pēdējais janičārs
16.00 Likteņa noslēpums
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Papardes zieds
22.50 Vakars
0.35 Leģenda par zelta šūpuļ-
dziesmu
1.25 Uzmanību! Visiem ama-
tiem...

PBK
6.05, 0.50 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00, 
1.20 Ziņas
6.45 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.50 Vīriešu/Sieviešu
13.55, 15.20 Laiks parādīs
15.50 Moderns spriedums
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 22.00 Latvijas 
Laiks
18.55 Lai runā!

20.00 Laiks
21.15, 22.05 Slava
23.45 Svetlana Svetļičnaja. 
Spīdēt vienmēr
1.35 Pirms tumsas iestāšanās
2.20 Mf. Tiesa slazdā
4.15 Mākslas filma
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Dzīvā tēma
6.45, 12.45 Multfilmas
7.09, 0.49 Laika prognoze
7.10 Zaldāti 
8.05 Skatīties visiem!
9.00 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20 Ekstrasensu cīņas. 
Apokalipse
13.10 Skūpsts
14.15, 17.30, 23.00 Nemelo 
man!
15.20, 0.00 Ģimenes drāmas
20.50 Kara noslēpums 
0.50 Dokumentālais projekts

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.15 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.05, 16.20 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Vajag tikt skaidrībā
21.40 Slava
23.25 Eņģelis un dēmons

0.25 Pirms tumsas iestāšanās

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Zona X
8.50 Vārds mācītājam
9.10 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.05, 20.00 Viktorija
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Maša likumā!
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Labais vārds
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.20 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.40 Speciālā reportāža
22.00 Eirovīzija 2015 
0.55 Sports
1.05 Atlaidiet jostas

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Freida metode
10.20 Baltkrievu virtuve
10.50, 21.40 Kauli
12.45 Tūrists
13.50, 18.55 Interni
14.55, 20.00 Nepiedzimsti 
skaista
15.55 Pārlādēšana
17.55, 1.10 Nāve paradīzē
20.55 Cilvēka ķermenis
21.35 Sportloto 6 no 49, KENO
23.40 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
0.10 Būt cilvēkam

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Persijā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50, 0.10 Mūsu Čārlijs
12.55 Negantais Henrijs
13.20 Zeme, kurā viss ir 
iespējams
13.50 Luijs
14.20 Maklauda meitas
15.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
18.00, 23.00 Ziņas
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Vera
23.15 Latvijas šlāgeraptauja 
1.50 Kora Kamēr. 20 gadu 
jubilejas koncerts
3.50 Sporta studija
4.35 Aizliegtais paņēmiens
5.30 Province

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35 Muhtars atgriežas
9.30 Maklauda meitas
10.20, 0.30 Mūsu Čārlijs
11.10 1:1
12.10 100 g kultūras
13.50 LTV - 60
15.45, 4.30 Pie stūres
16.15 SOKO Vismāra
17.05 Muhtars atgriežas
18.35 Personīgas lietas
19.05 Kulta ēdieni
19.30 Pārbaudes spēle basket-

bolā sievietēm
21.30 Leģendārie albumi
22.30 Mf. Kasandras sapnis
1.20 Eiropa koncertos
2.10 Krodziņā pie Paula
3.30 Imanta - Babīte pietur...
5.00 Saules garša

LNT
6.20, 3.00 Šodien novados
6.30, 3.10 900 sekundes
8.45, 1.10 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs
10.00 Mf. Viss ir sarežģīti
12.25 Karamba!
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Tāda ir dzīve
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.30 Fatmagula
21.10 Glābiet mūsu ģimeni
23.10 Greizais spogulis
4.50 Bernards
5.45 Vilfreds

TV3
6.10, 5.40 Tētuka meitiņas
6.40 Aģents Dadlijs 
7.10, 13.40 Finiass un Fērbs 
8.00 Dzīves krustcelēs 
9.00, 1.30 Komisārs Reksis 
10.05 Kāsla metode 
12.05 Ūsainā aukle
13.05 Pūķi
14.10 Bakugani
14.30 Īstās mājsaimnieces
15.35 Betija Vaita un vecie 
ērmi 
16.35, 3.10 Rozenheimas 
detektīvi 
17.35 Dullās sacensības 

19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.25 Dzīves smalkumi 
20.50 Mf. Mistera Bīna brīv-
dienas
22.35 Mf. Ērmotie ļaudis
5.00 Likums un kārtība 

TV3+
6.50, 17.35, 3.25 Māja 2
7.50 Lavrovas metode 
8.50 Mf. Bada spēles
10.00, 14.20 Comedy Club
12.10, 16.35 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.10 Pēdējais no Magikja-
niem
18.40, 2.00 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Šreks 2
21.50 Mf. Mans īstais un 
vienīgais
0.05 Mēness otra puse

TV5
8.00, 14.25 Lamatas
9.00 Zirnekļtīkls
10.00, 13.00 Top-shop
10.15, 17.25 Ģimenes izmērs
11.25, 18.30 Nemelo man!
12.30, 22.25 Kriminal+
13.15 Māte un dēls
15.25 Maskava. Trīs stacijas
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Brālis 2
1.20 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.05 Saulains. Bez nokrišņiem
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Izmeklēšanas noslēpumi
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa

14.30 Viss būs labi!
15.30 Ārkārtējs notikums
16.20 Pirmais ātrums
17.00 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.40 Svešais
23.20 Mana pēdējā pirmā 
mīlestība
1.05 Tu - superzvaigzne
4.10 Versija

RTR
6.00 Krievijas rīts
10.00 Kirila kods. Civilizācijas 
dzimšana
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
12.00 Par pašu galveno
12.55, 3.15 Īpašs gadījums
15.05, 5.05 Pēdējais janičārs
16.00 Likteņa noslēpums
18.15, 4.00 Tiešais ēteris
21.00 Humora šovs
23.00 Asinis ar pienu
1.00 Sieva aizgāja
5.50 Likteņa skūpsts

PBK
6.05, 1.40 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00 
Ziņas
6.45 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.50 Vīriešu/Sieviešu
13.50, 15.25 Laiks parādīs
15.50 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.40 Latvijas Laiks
19.00 Šamane. Seriāls
20.00 Laiks
21.10 Brīnumu lauks
22.25 JAK
0.55 Vakars ar I.Urgantu

2.10 1inCity
3.10 Nežēlīgā romanse
5.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Jaunības eleksīrs
6.50, 12.50 Multfilmas
7.09, 0.44 Laika prognoze
7.10 Zaldāti 
8.10, 12.35, 23.55 Skatīties 
visiem!
9.00 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20, 0.45 Dokumentālais 
projekts
13.10 Skūpsts
14.15 Senatnes varenie 
noslēpumi
17.30 Darvina kods. Nolādētie 
pērtiķi
19.45 Saviesīgas vakariņas
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
22.55 Slepenās teritorijas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.40 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.05 Mācīties dzīvot
14.35 Laiks parādīs
16.20 Mf. Mīlestības formula.
18.20 Gaidi mani Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 JAK
23.20 Kas? Kur? Kad? Balt-
krievijā
0.50 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.10 Mf. Mamm, es precos
11.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.05, 19.55 Viktorija
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Maša likumā!
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Labais vārds
17.30 Nezināmā Baltkrievija
17.55, 21.45 Mūsējie
18.10 Izmeklēšanas noslēpumi
21.00 Panorāma
21.55 Konkursa Televitrīna 
uzvarētāju apbalvošana
0.45 Sports
0.55 Atlaidiet jostas

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.35 Freida metode
10.15 Kapeika kapeikā
10.50 Kauli
12.45 Mf. Es gribu to redzēt!
13.20 Ķīna. Izpētes instrukcija
13.55 Interni
15.00 Nepiedzimsti skaista
15.55 Ir nu gan!
17.50 Nāve paradīzē
18.50 Karsts ūdens
19.10 Mf. Solta
21.00 Cilvēka ķermenis
21.35 Sportloto 5 no 36, KENO
21.40 Ekstrasensu cīņas. Konti-
nentu cīņa
23.45 Reportieris
0.30 Bafija pret vampīriem

PIEKTDIENA, 22. maijs
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Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
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26065838
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Reklāma un sludinājumi

Izsaku patiesu līdzjūtību 
Annas Moisejas tuvinie-
kiem  sakarā ar viņas nāvi.

Regīna Maksimoviča 
(Krāslavā)

SIA „RENEM ” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
26393921.

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.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

Piektdien , 22. 
maijā, pārdoša-
nā būs jaunas 
dējīgas vistiņas 
(4 - 5 mēn.), dē-

jējvistas (12-14 mēn.) un 
gailīši. Pēc pasūtījuma dien-
nakts un paaugušies broile-
ri, cāļi, zoslēni, pīlēni, pērļu 
vistiņas, tītarēni un paipalas. 
Tālr. 29142247.

Aglona - 7.40, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Kombuļi 
- 8.35, Izvalta - 8.55, Borovka 
- 9.10, Krāslava (Ostas iela) 
- 9.25, Skaista - 10.15, st. 
Skaista - 10.30, Kalnieši 
- 10.45, Piedruja - 11.00, 
Lupandi - 11.15, Indra - 11.35, 
Skuki - 11.55, Robežnieki - 
12.05, Nauļāni - 12.20, Apoļi 
- 12.35, Neikšāni - 12.45, 
Asūne - 13.00, Dagda - 13.25, 
Ezernieki - 13.50, Andzeļi - 
14.05, Andrupene - 14.20, 
Jaunokra - 14.40, Priežmale 
- 14.55.

Krāslavas novads - radošu cilvēku un mākslas meistaru 
šūpulis.                                               Alekseja GONČAROVA foto

Ražots Latgalē

SIA „LAUKU MIESNIEKS” 
Iepērk mājlopus. Augstas 

cenas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, ai-

tas, zirgus, cūkas. Samaksa uz 
vietas. Svari. Tālr. 26563019

PVC logi un durvis.
- Mēbeles, virtuves pēc pasū-
tījuma.
- Pontonu laipu izgatavošana.

Daugavpils iela 8,  Dagda.
www.ligaisi.lv 

Tālr. 28348751, 29135092

IEPĒRK

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

SIA “SENLEJAS” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491;
teļus, aitas, liellopus. Tālr. 
26260786;
liellopus, teļus, aitas. Tālr. 
22456110.

IEPĒRKAM vīngliemežus. 
Tālr. 29158702

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
Atlaides līdz 35 %. 
METĀLA DURVIS.

Tālr. 27878088

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrādā-
šanas pakalpojumi. Mežizstrā-
des pakalpojumi, meža izve-
dēja, forvardera pakalpojumi. 

Pārdodam malku (3 m). T. 
26677812

Rokam dīķus, tīrām melio-
rācijas grāvjus ar hidraulisko 
ekskavatoru “Komatsu”. 

Tālr. 28778770, 26338822

Izsakām patiesu pateicī-
bu visiem, kuri izrādīja līdz-
jūtību, izpalīdzību, dalīja 
ar mums kopā zaudējuma 
smagumu, izvadot mūžībā 
mūsu dārgo Annu Moise-
ju. Lai Dievs sargā Jūs un 
Jūsu ģimenes!

Piederīgie 

Trešdien, 2015. gada 20. 
maijā, plkst. 17:30 Krāslavas 
Valsts ģimnāzija rīko Atvērto 
durvju dienu Krāslavas no-
vada pamatskolu 6. klašu 
skolēniem, viņu vecākiem un 
skolotājiem. 

Aicinām piedalīties! 

Uzziņas pa tālruni: 
65622095, 65622096.

Santehnikas darbu veikšana.
Mini ekskavatora pakalpojumi.
Apkures sistēmu montāža.

Tālr. 28106074

māju (Jaunatnes 6). T. 29736453;
2-istabu privat. dzīvokli Baznī-
cas ielā (ar kosmētisku remon-
tu). Tālr. 20391153;
1-istabas dzīvokli. LĒTI! Tālr. 
26711054;
“VW Polo” - TA līdz 03.2016, ap-
drošināšana līdz 03.2016. LĒTI! 
Tālr. 25159050;
“AUDI 80 B4” – 1,9 TD, 1992., 
jaunā TA. Tālr. 22323936;
 “AUDI A6” - 1994. Cena pēc 
vienošanās. Tālr. 26260786;
“VW Passat” - 1.9 TD, 1994., 
500 €. Tālr. 26740674;
“VW Passat” - 1.6 TD, 1991., 
sedans. Tālr. 27077340;
“Passat B3” - 1.9 D, jauna TA, 
900 €. Tālr. 26221826;
piekabi “2PTS-4”, TA, kā jauna. 
1300 €. Tālr. 29562219;
jaunu piekabi (2015.) 2050 mm 
x 1100 mm x 320 mm. Cinkota 
virsbūve un rāmis. Tents - 80 
cm. 540 €. Tālr. 27878088;
mucas (100 l, kubveida) ar krānu. 
Iespējama piegāde. T. 29498229;
govi un divas grūsnas teles. Tālr. 
28744433;
grūsnu teli. Tālr. 29766910;
kartupeļus. Piegāde. T. 29134527;
pārtikas, sēklas kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 27131681;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29134527;
malku. Tālr. 29189194.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
investori Latgalē - zemi ar mežu, 
lauksaimniecības zemi sākot 
ar 5 ha (var bez ZG), kā arī 
lietaskoku. Tālr. 29888098;
mežus ar zemi, cirsmas, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688; 
SIA “Zelve” pērk cirsmas, zemes 
īpašumus ar mežu. Sniedz meža 
izstrādes pakalpojumus. Korekta 
attieksme. Samaksa līguma 
slēgšanas brīdī. PĀRDOD Ozolu 
stādus. Tālr. 26498249;
stiepli (4-5 mm). Tālr. 26202829;
traktorus T-40, MTZ - 50, -52, 
-80, -82, JUmz, DT -74, -75, 
T-150, traktoru piekabes jebkā-
dā stāvoklī. Tālr. 26211577.

VAJADZĪGA aukle slimam cilvē-
kam. Tālr. 27169046.
IZĪRĒ 2-istabu dzīvokli pilsētas 
centrā. Tālr. 20334028.
IZĪRĒ istabas privātmājā. Tālr. 
29615751.
IZĪRĒ istabu mājā. Lēti nopirk-
sim kazu. Tālr. 25274016.
Trimera pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
Rokam dīķus. Tālr. 29295258.
IK “Lija L” sniedz transporta pa-
kalpojumus (zeme, grants, grau-
di). Līdz 25 tonnām. No 25 līdz 
35m3. Auto pacēlāja pakalpoju-
mi – 18m. Pašizgāzējs ar mani-
pulatoru. Tālr. 29455509.

 Tirdzniecības paviljonā 
(Ostas ielā 1) izpārdošana!!!

Piedāvājumā - dabīgās un 
mākslīgās ādas apavi, somas, 
šalles, veļa, kleitas, džinsi.

No 20. līdz 24. maijam vi-
sām precēm atlaides 30 %!

Žurnāli maijā-junijā
Ilustrētā Pasaules Vēsture

Gatavs iekarot pasauli. 327. gadā pr. Kr. Maķe-
donijas Aleksandrs ir pakļāvis milzīgo Persijas impēri-
ju, taču viņš nav apturams.

Slakti ņš paradīzē. 1952. gadā Kenijas pamati e-
dzīvotāji sāk sacelšanos pret britu koloniālo varu...

Melnā zelta varā. 19. gadsimta beigās Džons D. 
Rokfellers monopolizē ASV naft as industriju... 

Neparasts ceļojums. Pirms 200 gadiem divas 
literātes no Jelgavas dodas piedzīvojumu pilnā brau-
cienā uz Vāciju... 

Jakobīņu asiņainais terors. 1793. gadā jakobīņi masveidā slepkavo Fran-
ču revolūcijas preti niekus.

Apsviedīgais podnieks. Kāds britu fabrikants jau pirms 200 gadiem zina, 
kā pārdot savu preci. Viņš rada savu logo un izmanto slēpto reklāmu... 

Birst ziedos asaras kā 
zvaigznes,

Jo tavā takā skujas smagi 
krīt.

Cik grūti iedegt baltu sveci
Un ziedus klāt pār tavu 

kapu, māt.
Kad egļu smarža atver 

durvis mūžībai un atnākušo 
sāpi izraud sveces, izsakām 
visdziļāko līdzjūtību Innai 
Spalvei, māmiņu kapu kal-
nā guldot.

Indras vidusskolas kolektīvs.

Š. g. 22. - 23. maijā Daugav-
pilī, DITTON NAMS veikalā 
(Cietokšņa iela 60) 930-1700 
notiks 
optisko briļļu izpārdošana

 (tonētās, hameleoni, stikls 
izgatavotas laboratorijā, 2 
gadi garantija,15-25 EUR). 
Jauna kolekcija. Iespēja pa-
sūtīt brilles pēc receptēm.

Tālr. 29576954.

Krimināls, notikumi 
Laika periodā no 08.05.2015. līdz 15.05.2015. Krāslavas iecir-

knī tika reģistrēti 63 notikumi. 
Būtiskākie:

• 8. maijā Krāslavā, Studentu ielā, no kādas privātmājas, iespējams 
pielāgojot atslēgu, dienas laikā tika nozagta nauda. Tika uzsākts kri-
minālprocess, notiek izmeklēšana.

• 12. maijā Krāslavas iecirknī tika uzsākts kriminālprocess par to, ka 
nenoskaidrotas personas izsita stiklus nedzīvojamā mājā un garāžā 
stāvošai automašīnai Krāslavas pagasta Balticā, kā arī mēģināja 
nozagt motobloku. Notiek kriminālmeklēšanas pasākumi, vērsti uz 
noziedzīgā nodarījuma atklāšanu.

• 14. maijā Krāslavā, Rīgas ielā 112, novēršot pensionāru uzmanību 
no dzīvokļa tika nozagtas sudraba latu monētas un laulības gre-
dzens, notiek vainīgo personu noskaidrošana.

• 14.maijā Kārtības policijas darbinieku uzmanību pievērsa aizdo-
mīgs pārītis, kuri atradās Podnieku ielā ar nelielu kravu. Pārbaudes 
gaitā tika noskaidrots, ka tiek pārvietotas kontrafakta cigaretes, kā 
rezultātā no nelikumīgas apgrozības tika izņemti 36799 cigaretes ar 
BR akcīzes markām. B., dzimusi 1998.g. paskaidroja, ka cigaretes 
atrada nedzīvojamā ēkā Sporta ielā. Notiek izmeklēšana.

LAIKA ZIŅAS
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 +11...+22  +13...+25 +13... +18

D     4 m/s  DR 3 m/s ZA    3 m/s


	Ezerzeme_lat-001gray_2015-05-19
	Ezerzeme_lat-002gray_2015-05-19
	Ezerzeme_lat-003gray_2015-05-19
	Ezerzeme_lat-004gray_2015-05-19
	Ezerzeme_lat-005gray_2015-05-19
	Ezerzeme_lat-006gray_2015-05-19
	Ezerzeme_lat-007gray_2015-05-19
	Ezerzeme_lat-008gray_2015-05-19

