
•	 Svētdien oficiāli noslēgusies 
kandidātu izvirzīšana Valsts 
prezidenta vēlēšanām, kas no-
tiks 3. jūnijā. Uz augsto ama-
tu partijas izvirzījušas četrus 
kandidātus - Mārtiņu Bonda-
ru (LRA), Raimondu Vējoni 
(ZZS), Sergeju Dolgopolovu 
(Saskaņa) un Egīlu Levitu. 
Ja 3.jūnijā nevienam no čet-
riem kandidātiem neizdosies 
iegūt 51 deputāta atbalstu, 
partijām būs jāmeklē jauni kan-
didāti.

•	 Tieslietu ministra Dzintara 
Rasnača uzdevumā ministrija 
ir izstrādājusi jaunu kārtības 
projektu, kas atvieglos uzturlī-
dzekļu izmaksu no Uzturlīdzek-
ļu garantiju fonda bez tiesas un 
tiesu izpildītāja starpniecības. 
Piedāvātais risinājums vairāk 
nekā trīs reizes saīsinātu mi-
nimālo uzturlīdzekļu izmaksas 
sākuma laiku – aptuveni no 9 

mēnešiem šobrīd līdz 3 mēne-
šiem pēc izmaiņu ieviešanas, 
tādējādi efektīvāk īstenojot 
bērnu tiesības. Vienlaikus tiks 
samazināts administratīvais 
slogs uzturlīdzekļu pieprasī-
tājam, kā arī tiesu noslogo-
jums, neizskatot lietas, kurās 
nepastāv strīds pēc būtības. 
Aprīlī Uzturlīdzekļu garantijas 
fonda (UGF) administrācija 
izmaksājusi uzturlīdzekļus 2 
665 130 eiro apmērā par 29 
326 parādniekiem. Izmaksāto 
uzturlīdzekļu apmērs aprīlī, sa-
līdzinot ar martu, pieaudzis par 
19 134 eiro, bet parādnieku 
skaits pieaudzis par 260 cilvē-
kiem.

•	 Ministru kabinets (MK) šodien 
lems par militārajām mācībām 
“Saber Strike 2015”, kurās 
piedalīsies vairāk nekā 1000 
ārvalstu militārpersonu. MK 
rīkojuma projektā teikts, ka no 

1. līdz 26.jūnijam Igaunijā, Lat-
vijā, Lietuvā un Polijā norisinā-
sies militārās mācības “Saber 
Strike 2015”. Šogad militārās 
mācības uzņemošā valsts ir 
Lietuva.

•	 Aizvadītajā gadā Latvijā veik-
tas divas valsts apmaksātas 
sirds transplantācijas, kā arī 
notikusi 51 valsts apmaksāta 
nieres transplantācija. Tāpat 
2014. gadā valsts apmaksāju-
si deviņas acs radzenes trans-
plantācijas un 59 autologa un 
alogēna perifēro cilmes šūnu 
transplantācijas.

•	 Valdība skatīs izmaiņas no-
teikumos par ambulatorajai 
ārstēšanai paredzēto zāļu un 
medicīnisko ierīču iegādes 
izdevumu kompensācijas kār-
tību. 2015. gadam piešķirtais 
finansējums kompensējamām 
zālēm ir 118 526 969 eiro.

•	 Latvijā tikai 7% pedagogu ir 

vecumā līdz 30 gadiem. 43% 
pedagogu ir vecāki par 50 
gadiem, un tuvāko piecu līdz 
desmit gadu laikā tiks izjusts 
izteikts jauno pedagogu trū-
kums. Pētījuma dati parāda 
- lai atjaunotu pedagogu paau-
džu nomaiņu, ik gadu darbam 
izglītības iestādēs būtu jāpie-
saista 500 jauno speciālistu, 
taču pēdējos gados darba 
gaitas reāli sāk vidēji vien 150 
pedagogu.

•	 Ūdens temperatūra Latvijas 
lielākajās upēs paaugstinā-
jusies līdz +12..+17 grādiem, 
liecina Latvijas Vides, ģeolo-
ģijas un meteoroloģijas centra 
dati. Ūdens temperatūra lie-
lajos ezeros pakāpusies līdz 
aptuveni +13 grādiem. Jūras 
piekrastē ūdens iesilis līdz 
+8..+13 grādiem.
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PLASTIKĀTA LOGI un DURVIS.
METĀLA DURVIS.

Pilns serviss. 
Aizslēdzami logi. 

Tālr. 28675525, 28230237, 
65621730

Latvijā

Pagājušajā piektdienā Pied-
rujā par godu Sv. Nikolaja pareiz-
ticīgo baznīcas 130. gadadienai 

notika svinīgs dievkalpojums ar 
Krustaceļu. Tajā piedalījās ticī-
gie no Daugavpils un Krāslavas. 

Skanēja svētku uzrunas un no-
vēlējumi - lai pēc iespējas ātrāk 
izdodas atjaunot seno dievnamu, 

kam nepieciešams pamatīgs re-
monts. 

Alekseja GONČAROVA foto

Pareizticīgo senā svētnīca

Parasti es cenšos neaizrau-
ties ar dažādu statistikas datu un 
ciparu publicēšanu mūsu avīzes 
lappusēs – zinu, ka lasītājiem ir 
antipātijas pret to pārmērīgo iz-
mantošanu. Taču ir gadījumi, kad 
konkrēti skaitļi dod iespēju iedzi-
ļināties situācijas būtībā, kuru 
vieglāk analizēt salīdzinājumā. 

Mūsu mazajai, bet lepnajai 
Latvijai patīk padižoties ar sa-
sniegumiem. Zināms, ka Lietuvai 
prezidentūra ES Padomē 2013. 
gadā pusgada laikā izmaksāja 
60 miljonus eiro, mēs gan nolē-
mām pārspēt savus kaimiņus, 
ieplānojot tam pašam mērķim 
izdevumus 120 miljonu apmērā. 
Mūsējie labākie! 

Šķiet, ka tas ir nozīmīgs 
arguments, kas liecina par pla-
ši izreklamētā veiksmes stāsta 
esamību, bet... Vai jūs, cienī-
jamie lasītāji, zināt, ka Latvijas 
centrālās valdības ārējais parāds 
šī gada februāra beigās sastādīja 
8 100 000 000 eiro. Nedrīkst aiz-
mirst arī par to, ka ir vēl Latvijas 
Valsts iekšējais parāds (līdzekļi, 
ko valsts aizņēmusies no saviem 
pilsoņiem), un tas ir vēl 1 miljards 
384 miljoni eiro, lūdz ar to no vi-
siem panākumiem paliek vien 
„čiks”. Analītiķi izrēķināja, ka ik-
viens oficiāli reģistrētais Latvijas 

iedzīvotājs (ieskaitot zīdaiņus un 
sirmgalvjus) ārzemju kreditoriem 
ir parādā četrus tūkstošus eiro. 
Par vieglprātīgajiem Grieķijas 
iedzīvotājiem mums visiem vēl 
piecu gadu garumā ir jāmaksā pa 
910 eiro.  

Visbēdīgākais šajā situācijā 
ir tas fakts, ka mūsu valsts turpi-
na zaudēt savus labākos darba 
resursus, piemēram, šogad, pēc 
aptuvenām aplēsēm, no Latvijas 
aizbrauks vidēji 30 000 - 35 000 
cilvēku. 

Atvērto robežu apstākļos ie-
dzīvotāju ekonomiskā migrācija 
ir normāla parādība, taču mas-
veida izceļošana uzskatāma par 
satraucošu simptomu, bet precī-
zāk – tā parāda, ka valstī neek-
sistē efektīva pārvaldes sistēma. 
Par to liecina ievērojamu valsts 
naudas līdzekļu izšķērdēšana. 
Piemēram, tagad Ekonomikas 
ministrija komandītsabiedrībai 
„Expo 2015” pieprasa atdot aptu-
veni 800 000 eiro, kas izmaksāti 
saistībā ar gatavošanos dalībai 
starptautiskajā izstādē „World 
Expo 201” Milānā, kurā Latvija tā 
arī nepiedalās, taču acīmredzot 
„vilciens jau aizgājis”. Bet pen-
sionāri, skolotāji, policisti, mediķi 
var uzgaidīt. 

Aleksejs GONČAROVS

Informācija pārdomām

Atgādinām, ka laikrak- 
stu ”Ezerzeme” var abonēt 
jebkurā pasta nodaļā, pie 
sava pastnieka, internetā 
(abone.pasts.lv), kā arī re-
dakcijā (Lāčplēša ielā 20, 
Krāslavā, bez komisijas 
maksas)! 

Izmanto iespēju 
abonēt “Ezerzemi” 
arī elektroniskā 

versijā!

E-pasts: 
ezerzeme@ezerzeme.lv. 

Tālr. 65681464, 65681475.

30. maijā, sestdien
11.00 - mirušo piemiņas aizlūgums 

(Panihida) Krāslavas pareizticīgo kap-
sētas Jāņa Zeltamutes dievnamā (8.30 
- liturģijas sākums Jāņa Zeltamutes 
kapličā)

16.00 - Meža kapos
31. maijs, svētdiena
15.00 - Krāslavas pilsētas kapos

1. jūnijs, pirmdiena
11.00 - Piedrujā (liturģijas sākums 

dievnamā 8.30);
12.00 - Lupandos;
13.30 - Dvorčanos;
15.00 - Patarniekos.
Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska 

baznīcas priesteris Rostislavs Terehovs, 
tālr. 26783660

Vasarsvētku aizlūgumi par mirušajiem 
Krāslavas novada pareizticīgo kapsētās

Atlikta marķētās 
dīzeļdegvielas 

piegāde 

Saeimas deputāti nolēmuši 
par 4 mēnešiem atlikt marķētās dī-
zeļdegvielas piegādi lauksaimnie-
kiem. Pārējas laikā politiķi solās 
izstrādāt noteikumus, lai zemnieki 
neciestu finansiālus zaudējumus. 

Labojumi akcīzes nodokļa li-
kumā paredz Latvijā, tāpat kā vēl 
12 ES dalībvalstīs, ieviest marķēto 
dīzeļdegvielu. Liela daļa zemnieku 
paredz, ka jaunā norma radīs fi-
nansiālos zaudējumus. Viena spe-
ciālā tvertne degvielas uzglabāša-
nai maksā vismaz 3000 eiro. Taču 
ir arī tādi lauksaimnieki, kuri atbal-
sta dīzeļdegvielas iekrāsošanu. 
Tādējādi būšot iespējams novērst 
krāpšanos ar lētāko dīzeļdegvielu, 
kura paredzēta tikai lauku darbiem.

Saeimas deputāti nolēma 
līdz 30. oktobrim atlikt marķētās 
dīzeļdegvielas piegādi lauksaim-
niekiem.
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Pasaulē

Polijas prezidents - 
Andžejs Duda

Polijas prezidenta vēlēša-
nās svētdien uzvarējis opozīcijā 
esošās konservatīvās partijas 
“Likums un taisnīgums” (PiS) 
kandidāts Andžejs Duda. Līdzši-
nējais valsts galva Broņislavs Ko-
morovskis paziņojis, ka respektē 
šos rezultātus un jau novēlējis 
veiksmi savam sekotājam pre-
zidenta amatā. Saskaņā ar no-
balsojušo vēlētāju aptauju rezul-
tātiem Duda izcīnījis 53% balsu, 
bet Komorovskis - 47%. 

Grieķija nespēj 
nomaksāt parādu
Grieķijas iekšlietu ministrs 

Niks Vutsis izteicies, ka Atēnas 
nespēs veikt kārtējo parāda mak-
sājumu Starptautiskajam Valūtas 
fondam (SVF). Vienlaikus ministrs 
sacīja, ka starp Atēnām un starp-
tautiskajiem kreditoriem notiek sa-
runas, radot piesardzīgu optimis-
mu, ka tiks panākta vienošanās. 
Grieķijas radikāli kreisā valdība un 
starptautiskie aizdevēji jau vairā-
kus mēnešus ir iestrēguši sarunās 
par reformām, kas jāveic Grieķijai, 
lai tiktu izmaksāti pēdējie 7,2 mil-
jardi eiro palīdzības finansējuma 
Atēnām, tādējādi novēršot Grieķi-
jas maksātnespēju un iespējamo 
izstāšanos no eirozonas. Vieno-
šanās novilcināšana rada bažas, 
ka Atēnām sāk izsīkt naudas lī-
dzekļi un ka tās drīzumā vairs ne-
spēs apkalpot savus parādus. Tas 
varētu novest pie Grieķijas stihis-
kas aiziešanas no eirozonas.

Neaizmirstama diena...

Reiz maijā...

Alekseja GONČAROVA foto

Medusmēnesis ir cilvēka lai-
mes virsotne, bet reizēm ar medu 
ir saistīta visa dzīve... Vai tas ir 
iespējams?.. Visiem ir zināms, 
ka ne jau vieta rotā cilvēku, bet 
ko lai dara, ja mans draugs izvē-
lējies par savu dzīvesvietu Lielo 
Muļķu ciemu. 

Grūti noticēt, taču drīz būs 
pagājuši jau četrdesmit gadi, 
kopš mēs ar Pjotru draudzējā-
mies. Atceros, kā ciemojos viņa 
jaunajā dzīvoklī Tartakā. Ar kādu 
lepnumu viņš rādīja man ģime-
nes dārgumu – Alfrēda Brēma 
piecsējumu izdevumu „Dzīvnieku 
valsts”, kas tika izdots Sanktpē-
terburgā 1909. gadā. Par šo reto 
grāmatu, ko viņš iegādājās buki-
nistu veikalā, mednieks un zvē-
raudzētājs atdeva veselu mēne-

ša darba algu. Bet tālskati  Pjotrs 
izmantoja fotošautenes izgatavo-
šanai, un viņa unikālās fotogrā-
fijas, kurās bija redzami dažādi 
zvēri un putni, astoņdesmitajos 
gados tika publicētas arī rajona 
avīzē. Tā mēs sadraudzējāmies.  

Babinu ģimene ir ideāls in-
tegrācijas piemērs. Latgales 
vecticībnieks un latviete no Lim-
bažiem izveidoja noturīgas ģime-
nes saites. Liktenis saveda viņus 
Krāslavā, kur mākslinieks, kurš 
apguva šīs prasmes pašmācības 
ceļa, harmoniski iekļāvās vietējo 
gleznotāju saimē. Viņš sāka glez-
not ainavas, klusās dabas, bet 
tagad sašaurināja specializāciju 
līdz vietējo mežu iemītniekiem. 
Tad Pjotrs uzbūvēja viensētu da-
bas parkā „Daugavas loki”. Žēl, 
ka mūsdienās izmirst apkārtējie 
lauki, toties putni un zvēri dzīvo 
brīvāk. Var paņemt audeklu, otu 
un gleznot brīvā dabā. Pateico-
ties Pjotram, ciemu ar amizanto 
nosaukumu, kur muļķi nekad nav 
dzīvojuši, pašlaik bieži apmeklē 
tūristi, Babinu dziednieciskā me-
dus cienītāji un arī tie, kam tāpat 
kā medniekam-jubilāram patīk 
gleznot skaistas ainavas un dzīv-
niekus. 

Babinu ģimenes dzīve sākās 
veiksmīgi. Dzīvesbiedrus it kā 
pats liktenis saveda kopā. Inta, 
šūšanas ražošanas tehnoloģe, 
ieradās pēc nosūtījuma jaunajā 
Krāslavas fabrikā. Pjotrs, Maska-
vas tehnikuma absolvents, strā-
dāja zootehniķa amatā Krāslavas 
zvērsaimniecībā. Pjotrs stažējās 
Tālajos Austrumos, taigā. Viņu 
savaldzināja to vietu dabas skais-
tums, tāpēc viņš arī tagad turpina 
gleznot ainas, kas ir redzētas jau-
nības gados. Viņa iemīļoto sižetu 
un tēlu vidū ir vilki, lāči, medņi un 
rubeņi. Bet irbes izbāzni viņš at-
ceras visu mūžu, kopš mācībām 
tehnikumā...

Pjotrs un Inta iepazinās deju 
vakarā Krāslavā, sarakstījās 
Daugavpils rajona Dzimtsaraks-
tu nodaļā, kāzas svinēja vecāku 

viensētā. Tas bija ziemā, un līdz 
svinību vietai viņiem bija jābrauc 
ar zirgiem.  

Īsta ģimene nav iedomājama 
bez bērniem! Babiniem ir trīs at-
vases, jau trīsreiz viņi kļuvuši par 
vecvecākiem. Vislielākais prieks 
viņiem ir tad, kad mājās ir daudz 
viesu. Vecākais dēls Leonīds tur-
pina meklēt laimi ārzemēs, vis-
pirms Šveicē, bet tagad - Skandi-
nāvijā. Meita Ilze ar ģimeni dzīvo 
Anglijā, bet jaunākais dēls Pāvils 
mācās Rīgas Valsts tehnikumā. 
Babini ir pārliecināti, ka īsta laime 
ir iespējama tikai mājās.

Smagus pārbaudījumus ģi-
menei nācās izturēt pagājušā 
gadsimta deviņdesmitajos ga-
dos, kad ekonomikā sākās sa-
brukums. Pēc daudzajām naudas 
reformām cilvēki zaudēja savus 
naudas iekrājumus, bet atjautīga-

jiem Babiniem izdevās veiksmīgi 
izmantot gan rubļus, gan „repši-
kus”, gan latus – visa nauda tika 
ieguldīta viņu jaunbūvē. Un, kad 
zvēraudzētāju kolektīvs sāka iz-
klīst, bet viņu dzīvokļos Tartakā 
atslēdza apkuri, Babini jau dzī-
voja savā jaunajā mājā. Kā ģi-
mene var izdzīvot laukos?  Pjotrs 
nolēma nodarboties ar dravnie-
cību. Viņa tēvs, Antons Babins, 
arī turēja stropus un bija kolhoza 
biškopis. Sava tēva mantojumu 
Pjotrs pakāpeniski pārvērta par 
lielu dravu - simts bišu mājiņu! 
Kad mēs sākām runāt par viņa 
pensijas lielumu, saimnieks tikai 
smaidīja, bet Inta, kurai darba 
stāžs ir 34 gadi, vēl dzīvo nemier-
pilnās gaidās. Kaut gan daudz 
drošāk ir paļauties uz sevi un sa-
vām rokām. 

Taču ne viss ir tik vienkārši, 
kā sākumā šķiet. Mans draugs 
izskatījās norūpējies, un drīz vien 
viņa bēdu cēlonis noskaidrojās. 
Jau trešo gadu pēc kārtas biško-
pis uztraucas par nenoturīgiem 
laika apstākļiem, bet tagadējais 
pavasaris ir ļoti neveiksmīgs 
dravniekiem, un tik nelabvēlīgus 
laika apstākļus Pjotrs neatceras 
pat visas savas medus prakses 
gados. Ja ārā ir auksti, nektārs 

neveidojas. Bites ir spiestas ie-
vākt putekšņus savam uzturam. 
Biškopjiem tas ir liels posts. Pro-
tams, līdz badam jau nenonāks – 
palīdzēs tas, kas iestādīts sakņu 
dārzā.  Taču gribas arī nopelnīt, 
lai palutinātu savus bērnus un 
mazbērnus. Ilze Anglijā jau pie-
radusi, ka vecāki cenšas atsūtīt 
spaini ar medu. Arī vietējā Tūris-
ma informācijas centrā kvalitatī-
vajai Babinu produkcijai ir nemai-
nīgs pieprasījums. Es novēlēju 
Babiniem labus laika apstākļus, 
jo šogad viņiem tie ir vajadzīgi kā 
nekad iepriekš. 

Smagi nopūšoties, Inta pa-
ziņo: “No dziesmām vien nebūsi 
paēdis.” Nesen viņa sākusi dzie-
dāt folkloras ansamblī „Rudzuta-
ka”, tāpēc ar viņu mēs tagad tie-
kamies pat biežāk nekā ar Pjotru. 
Sarunas noslēgumā nolēmām 
nofotografēt saimnieku krievu 
tautas kreklā, bet ģimenes pavar-
da glabātāju - latviešu tautas tēr-
pā. Jau uz sliekšņa Inta atzinās, 
ka viņai, kas nāk no Vidzemes, 
nav viegli apgūt latgaliešu valo-
du. Un, strādājot lauku darbus, 
ne vienmēr var atļauties doties 
uz vieskoncertiem. 

Taču “Cīruļu” īpašnieki nesū-
dzas par savu likteni. Galvenais, 
lai būtu veselība un labi laika aps-
tākļi. 

Aleksejs GONČAROVS

Medainais liktenis 

Ģimenes portrets interjerā

Medību sižeti

Atpūtas stūrītis tūristiem, ko ierīkoja lauku mājas „Cīruļi” 
īpašnieki. 

Likumdošanas 
aktualitātes

Ģimenei ar trīs vai 
vairāk bērniem — 
mazāks ceļa nodoklis

Turpmāk personai, kurai pašai vai 
kopā ar laulāto vai kuras laulātajam 
apgādībā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi 
bērni, ceļa nodoklis par attiecīgo kalen-
dāro gadu būs jāmaksā 50 % apmērā. 
To nosaka Saeimā galīgajā lasījumā 
pieņemtie grozījumi Transportlīdzekļa 
ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu 
vieglo transportlīdzekļu nodokļa liku-
mā. Līdz šim šādai ģimenei nodoklis 
bija 80 % apmērā. 

Savukārt transportlīdzekļa eks-
pluatācijas nodoklis turpmāk nebūs 
jāmaksā personai, kuras apgādībā ir 
bērns ar invaliditāti, kas nav saistīta ar 
pārvietošanās traucējumiem. Līdz šim 
no ceļa nodokļa nomaksas bija atbrīvota 
ģimene, ja tajā ir bērns ar invaliditāti, ku-
ram ir kustību traucējumi. Tāpat no ceļa 
nodokļa būs atbrīvotas arī personas ar III 
invaliditātes grupu, kurām īpašumā, val-
dījumā vai turējumā ir viens vieglais au-
tomobilis, motocikls, tricikls vai kvadra-
cikls. Lai saņemtu nodokļa atbrīvojumu, 
šīm personām vairs nevajadzēs savu 
automašīnu īpaši pielāgot vai aprīkot ar 
automātisko pārnesumkārbu. 

Grozījumi arī noteic, ka no nodokļa 
nomaksas uz laiku varēs atbrīvot perso-
nu, kuras automašīna bijusi nozagta ār-
zemēs, un tas būs jāapliecina ar ārvalsts 
kompetentās iestādes izdotu dokumen-
tu par transportlīdzekļa zādzības faktu. 

Izmaiņas Transportlīdzekļa eks-
pluatācijas nodokļa un uzņēmumu 
vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā 
stāsies spēkā nākamā gada 1. janvārī.

Ar Norvēģijas finanšu ins-
trumenta atbalstu, visiem ak-
tīvajiem un aizrautīgajiem Lat-
vijas iedzīvotājiem būs lieliska 
iespēja – piedalīties ideju kon-
kursā Biznesa ekspresis, kura 
mērķis ir uzrunāt potenciālos 
biznesa ideju autorus, iedro-

šināt tos īstenot savas idejas, 
sniedzot nepieciešamās zināša-
nas un kontaktus to realizācijai, 
kā arī konkursa uzvarētājiem 
tiks sniegts finansiālais atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Konkursā aicināti piedalīties 
visi biznesa ideju autori, kuri sa-

snieguši 18 gadu vecumu. Kon-
kursa ietvaros katra reģiona labā-
kajām biznesa idejām būs iespēja 
saņemt naudas balvas 5000, 3000 
un 2000 EUR apmērā. Detalizēta 
informācija -- www.biznesaekspre-
sis.lv. Iesniegt pieteikumus kon-
kursam varēs līdz 28. jūnijam. 

Startē ideju konkurss Biznesa ekspresis 
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 Šajā maija dienā Dagdas par-
kā triju valstu - Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas sadraudzību un radošu-
mu nespēja šķirt nedz lietus gāzes, 
nedz vēja brāzmas, nedz krusas svē-

tī ba, taču saule tāpat kā draudzība 
izrādījās sti prāka. 

Ja pērn, 1. Starptauti skajā bēr-
nu un jauniešu mūzikas, deju un 
modes teātra festi vāla laikā “Apskauj 
mani māmuliņa” nācās slēpti es no 
saules stariem un ti kai retajam bija 
tī kams maija karstums, tad šogad 
daba parūpējās izdabāt katram klāt-
esošajam. 

Ar Dagdas pilsētas lietus svētī -
bu gājiena laikā ti ka svētī ti  gan fes-
ti vāla rīkotāji, gan dalībnieki, gan 
festi vāla goda viesi - Baltkrievijas 
ģenerālkonsulāta Daugavpilī konsuls 
Antoņina Struņevska, kura Dagdas 
novadā viesojās pirmo reizi un Izglī-
tī bas un Zinātnes ministrijas, Valsts 
izglītī bas un eksaminācijas centra 
vadītāja vietniece Agra Bērziņa, kura 
ir XI Latvijas skolu jaunatnes deju un 
dziesmu svētku direktore.

Laika apstākļi mainījās ti kpat 
krasi kā noti kumi uz skatuves, kas šo 
festi vāla noti kumu virpuli bagāti nāja 
ar papildus emocijām gan skatī tāju 
rindās, gan arī pašos dalībniekos.

Lai gan Dagdas novada vadība 
asāku acu skati enu vērsa KN vadības 
virzienā, kas pasākumu nepārcēla 
uz KN telpām, diez vai daudziem 
tas šķistu saprotami, jo pašdarbnie-
kiem - dejotājiem, dziedātājiem, kuri 
ti k naski cenšas ti kt uz Dziesmu un 
deju svētkiem - lietus gāzes un svel-
mainā saule ir kā Dziesmu svētku ne-
atņemama sastāvdaļa. Labāk, lai šo 
izmirkšanas pieredzi gūst tepat savā 
dzimtajā pusē, kur mājas tuvāk un 
mātes siltais apskāviens pieejamāks, 

un pašmājās gūtās kļūdas apģērba 
izvēlē kalpo kā mācība, gatavojoti es 
svētkiem tālu prom no mājām. 

Pasākuma laikā skatī tāji varēja 
izkustēti es, verot vaļā un ciet lietus-

sargus, un ik pa laikam saulītē kaltē-
joti es, bet dalībnieki, ik pa briti ņam, 
paslēpjoti es savos transportlīdzek-
ļos, varēja logos vērot šo skaisto, da-
bas mātes režisēto lietussargu etī des 
iestudējumu. 

Koncerta sākumā, pasākuma 
programmas vadītāji Ineta Ivanova 
(Dagdas vidusskola) un Kurts Asaris 
(Ezernieku vidusskola), iznākot uz 
skatuves pieteikt nākamo priekšne-
suma numuru, skatī tājiem sufl ēja 
lietussarga etī des darbības, norādot, 
vai lietussargiem jābūt vaļā vai ciet, 
taču drīz vien skatī tāji lietussargu 
etī des iestudējumā tā iekarsa, ka 
vadītāji, iznākot uz skatuves, vēroja 
skatī tāju kustī bas, lai lemtu - vai uz 
skatuves nākt diviem vien, vai tomēr 
paķert līdzi savus lietussargus. 

Festi vālu atklāja Dagdas no-
vada domes priekšsēdētāja Sandra 
Viškure, apsveicot visus klātesošos 
skaistajos svētkos.  Izsakot prieku 
par ciemiņu ierašanos Dagdas no-
vadā un rūpējoti es par ciemiņu un 
savu novadnieku drošību, domes 
priekšsēdētāja aicināja būt piesar-
dzīgiem, kāpjot uz slapjās skatuves.  

Dalībnieki šo ieteikumu ņēma 
vērā un nevienu ķibele uz skatuves 
nepiemeklēja.

Kā jau Starptauti skajos festi vā-
los ierasts, festi vāla programmu at-
klāja mājinieki - Dagdas vidusskolas 
vokālais ansamblis “Kvartets”, savā 
dziesmiņā aicinot saulīti  dancot. Pēc 
diezgan draudīgi dziedātā piedziedā-
juma “danco saule margodama, zel-
ta kurpes kājiņā”- saule, kā iestudētā 

teātra izrādē, izlīda no mākoņiem un 
sāka sildīt izlijušos dziedātājus, taču 
saules mirdzums bija ne uz ilgu laiku.

Kad ar dziesmu neti ka līdzēts, 
palīgā nāca Dagdas pirmsskolas izglī-
tī bas iestādes “Saulīte” apvienotais 
deju kolektī vs, rokās nesot paši sa-
vas saulītes, taču tas debesu saulei 
nebija īsti  pa  prātam un uzpūtusi 
vaigus tā pazuda uz ilgāku laiku, at-
stājot mazos ķiparus vienus pašus, 
cīnoti es ar lielajām lietus lāsēm.

Mazie dejotāji kopā ar pasaku 
lieluma bitēm, drosmīgi izcīnīja visas 
cīņas un pašiem par brīnumu kaujas 
lauku atstāja ar prieka un uzvaras 
gavilēm.

Mazos, nosalušos ķiparus prie-
cēja uz skatuves peļķēs ieraudzīti e 
pašu radīti e atspulgi, un katrs varēja 
justi es daudz drošāk, jo uz skatuves 
bija katra mazā ķipara otrais “es”.

Andrupenes pagasta PII “Avo-
ti ņš” sitamo instrumentu ansamb-
lim ar burvīgajām skaņām un burvju 
vārdiem par mēnesti ņu, kurš dodas 
saulīti  meklēt - izdevās izkliedēt mā-
koņus un skatī tājiem bija iespēja, 
neslēpjoti es zem lielajiem lietussar-
giem, kārtī gi izbaudīt un aplūkot fes-
ti vāla ciemiņus.

Salīdzinājumā ar pagājušā gada 
festi vālu, šogad 2. Starptauti sko bēr-
nu un jauniešu mūzikas, deju un mo-

des teātra festi vāla “Apskauj mani 
māmuliņa” ciemiņu kolektī vu skaits 
bija kuplāks. 

No Latvijas puses festi vāla 
programmu kuplināja Dagdas no-
vada kaimiņi - Krāslavas BJC, Ezer-
nieku vidusskolas  “Ežezers” un 1. 
- 3.kl. deju  kolektī vs, kā arī Dagdas 
novada pagastu pašdarbības kolek-
tī vi: Andzeļu pamatskolas dejotāji, 
Andrupenes  pamatskolas 1.-3.kl.de-
ju kolektī vs,  Aleksandrovas internāt-
pamatskolas kolektī vs, Ezernieku PII, 
Konstanti novas sākumsk. PII grupa, 
Andrupenes pagasta PII “Avoti ņš”, 
PII “Saulīte”  kolektī vs, PIKC Daugav-
pils Būvniecības tehnikuma vok. an-
samblis “Celtnieks”, Dagdas mūzikas 

un mākslas skola, Dagdas  vsk. deju 
kolektī vi “Avoti ņš” un “Ritenīti s”, 
Dagdas  vsk.  KVARTETS, Dagdas  vsk. 
“Atspolīte” un  “Ritums”. 

Kā jau meitenes no Baltkrie-
vijas pieminēja, Dagda festi vālam 
gatavojās jau iepriekš un par godu 
svētkiem ti ka izdots Dagdas novada 
izglītī bas, kultūras un sporta nodaļas 
informatī vais speciālizdevums  “Ap-
skauj mani māmuliņa”, kurā ikvie-
nam festi vāla kolektī vam ti ka  veltī ta 
īpaša uzmanība. Avīzes veidotāji ir 
Irēna Malķeviča un Marija Micķevi-
ča. Šajā avīzē novadnieki un ciemiņi 
varēja iepazīti es arī ar Dagdas skolē-
nu viedokli, kas viņuprāt ir ģimene. 
Visvairāk iepriecināja Dagdas vidus-
skolas  6.b klases skolnieces Karīnas 
Kuzmenko viedoklis:

“Ģimene ir kā ziediņš šajā pa-
saulē. Tajā katrs cilvēks ir ziedlapiņa, 
bet vecāki ir zieda stumbrs. Puķe ir 
skaista, bet arī ļoti  trausla, tāpēc tā 
jāsargā. Ja nesargāsi, kāda no ziedla-
piņām nokaltī s vai arī nokritī s. Cen-
ti eti es sargāt savus ziediņus – ģime-
nes!”

Festi vāla laikā par atbalstu, rū-
pēm un līdzdzīvošanu Dagdas nova-
da ģimenēm ti ka pasniegtas pateicī-
bas “Gada ģimene 2015”, jo vecāku 
un ģimenes atbalsts ikvienam bēr-
nam ir ļoti  svarīgs un nepieciešams:

Asūnes pamatskolas “Gada ģi-
mene 2015” - Oksanas un Jāņa Zeizu 
ģimene,

Dagdas vidusskolas “Gada ģi-

mene 2015” - Andžānu ģimene,
Ezernieku PII “Gada ģimene 

2015” - Olgas un Valērija Lovči-
novsku ģimene,

Andzeļu pamatskolas “Gada 
ģimene 2015” - Aļonas un Genādija 
Ļebedevu ģimene,

Konstanti novas sākumskolas 
“Gada vecāki 2015” - Melānijas Bon-
darevskas mamma Tatjana Sitnika,

Šķaunes pamatskolas “Gada ģi-
mene 2015” - Lilitas un Aivara Kašu 
ģimene,

Aleksandrovas internāt-
pamatskolas “Gada vecāki 2015”-  
Agneses tēti s Andris Beitāns,

Andrupenes pamatskolas 
“Gada ģimene 2015” - Valentī nas un 
Edgara Zvidriņu ģimene,

Ezernieku vidusskolas “Gada 
ģimene 2015” - Olgas un Česlava 
Rižonoku ģimene,

Dagdas pilsētas pirmsskolas 
izglītī bas iestādes “Saulīte” “Gada 
vecāki 2015” - audzēkņa Mārti ņa Ko-
kara vecāki, audzēkņa Ivana Ivano-
va vecāki, audzēkņu Irinas un Kirila 
Smoļaņinovu vecāki.

Pasākumā piedalījās arī ko-
lektīvi no Lietuvas un Baltkrievi-
jas: Dubrovnas  Mākslas skola - 
“Zabava”, Verhņedvinskas  Bērnu 
mākslas skola - “Obraz” un „ Etuļ”, 
Bigosovas vokālā grupa “Zvjozdnij 
doždj”, Panevežis folkloras kopa 
“Grandinele”, Visaginas deju kolek-
tīvs “Rodničok”.

Turpinājums 4. lpp.

”Apskauj mani māmuliņa”
Dagdā izskanēja 2.starptautiskais bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes teātra festivāls

Lietus lāsēm slapināti, baltiem krusas graudiem svētīti un 
saules silto staru glāstiem sildīti 400 festivāla dalībnieki 16. 
maijā priecēja Dagdas novada iedzīvotājus, ciemiņus un pa-
sākuma apmeklētājus ar skanīgām dziesmām, raitām dejām, 
izsmalcinātām modes teātra parādēm.
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Turpinājums. Sākums 3. lpp.
Baltkrievijas ciemiņus aicinājām 

uz interviju. 
Kā jums patī k Dagdā?
Mēs Dagdā esam jau otro reizi 

un mums, tāpat kā pagājušajā gadā, 
ļoti  patī k. Šogad mazliet lietaināks un 
drēgnāks, bet vai tad mēs no cukura, 
gan jau neizšķīdīsim. Kamēr vieni uz-
stājas, otri gatavojas un pārģērbjas 
siltajā autobusā. 

Cik ilgi jūs gatavojāti es šim fes-
ti vālam?

Teiksim atklāti . Ikdienā daudz 
dziedam un dejojam, taču braukt uz 
Latviju ti kai ar to, ko dziedājām un 
dejojām savos pasākumos Baltkrie-
vijā, negribējām. Pirms nepilniem  2 
mēnešiem tapa kolektī vs lēmums, 
iestudēt un apgūt jaunas dejas, kuru 
pirmizrāde būs ti eši uz Latvijas skatu-
ves, Dagdā.

Tas ir kā ciema kukulis Latvijai 
no Baltkrievijas. Pēdējos mēnešus 
ļoti  intensīvi gatavojāmies, sacerējām 
dejas, šuvām tērpus modes skatei, 
mēģinājām. Un mūs priecē, ka re-
kordīsā laikā mēs to paguvām.  Tagad 
paši jūtamies lepni par savu paveikto.

Kurš jums palīdzēja šūt ti k oriģi-
nālus tērpus modes skatei?

Skices mēs zīmējām pašas. Šūt 
mēs arī visas protam ātri un kvalita-
tī vi.  Mēs strādājam pēc principa, šuj 
to, ko pats vēlies nēsāt.  Tāpēc jau 
skices līmenī domājam, vai to pats 
vēlētos apģērbt. Audumus izvēlējā-
mies košākus, jo mēs taču visas esam 
jaunas un dzīvespriecīgas.

Bigosovas vokālās grupas “Zv-
jozdnij doždj” solistes - divas Anasta-
sijas, Liza, Ksenija, Alīna stāsta:  “Bi-

gosova ir maziņa pilsēti ņa. Mazāka 
par Dagdu. Taču tā ir slavena ar savu 
plasti kāta izstrādājumu ražotni “In-
vet”, kuras produkcija droši vien ir sa-
stopama un pieejama arī Latvijā.

Mūsu pilsēti ņā ir KN, kurā mēs 
ļoti  aktī vi piedalāmies dažāda veida 
pašdarbības kolektī vos. Mūsu vokā-
lās grupas vadītāja ir Lilija Barisovna, 
kopā mēs esam jau piekto gadu. Šo-
gad ti ks svinēta pirmā  “Zvjozdnij do-
ždj” jubileja.

Mēs dziedam gan kopā, gan 
solo. Vakar daudziem Dagdas nova-
da iedzīvotājiem bija iespēja dzirdēt 
mūsu solo uzstāšanos festi vāla iesil-
dīšanās pasākumā, kurš noti ka mazā 
ciemati ņā, ja nemaldos, Bērziņu tau-
tas namā. Mūs tur ļoti  silti  sagaidīja.

Kādu dziesmu jūs šodien visas 
kopā dziedājāt? Tā bija baltkrievu 
nacionālās estrādes dziesma vai no 
folkloras repertuāra?

Šodien dziedājām estrādes 
dziesmu. Baltkrievijā ir jauns dziedā-
tājs no Minskas, kurš piedalījās Eirovī-
zijā - Andrejs Kunecs, mēs dziedājām 
viņa dziesmu. Šī dziesma pašlaik ir 
Baltkrievijā hīts, tāpēc nospriedām uz 
Latviju atvest pašu aktuālāko dzies-
mu mūsu valstī . Šo dziesmu cenšas 
savā repertuārā iekļaut visas vokālās 
grupas, mēs neesam izņēmums.

Varbūt kādreiz ir izdevies šo 
dziesmu dziedāt kopā ar tās autoru 
Andreju Kunecu?

Diemžēl, nē! Kaut gan blakus 
viņam esam stāvējušas, jo pāris ga-
dus atpakaļ viņam bija koncertt ūre 
pa Baltkrieviju. Ciemojās arī mūsu 
pilsēti ņā. 

Kā noti ek repertuāra izvēle?

Savā vokālajā kolektī vā cenšamies 
dziedāt tādas dziesmas, kas mums, jau-
niešiem, un mūsu tuviniekiem ir aktuā-
las un pazīstamas. Mums baltkrieviem 
patī k dziedāt līdzi. Ja dziesma visiem 
pazīstama, tad zālē visi dzied līdzi.

Pašlaik jūs mācati es skolā, 9. un 
11. klasē, kas Baltkrievijā ir pēdējais 
vidusskolas mācību gads. Kādi ir jūsu 
turpmākie plāni?

Šogad mēs pabeidzam 9. klasi 
un turpināsim mācības vidusskolā. 
Bet mēs abas, kuras beidzam 11. kla-
si dosimies uz Minskas Kultūras un 
Mākslas Universitātes sociālās kul-
turoloģijas fakultāti .  Sapnis kļūt par 
pasākumu organizatorēm.

Tas nozīmē, ka pašlaik gūstat 
starptauti ska līmeņa pieredzi? Vai šī 
pieredze jūs iedvesmo?

Es sapņoju, ka pēc pieciem ga-
diem uz Dagdu varēšu atbraukt ar 
savu kolektī vu, nevis kā izpildītāja, 
bet gan kā vadītāja un starptauti sku 
pasākumu organizatore. Tāpēc Dagdai 
jāturpina šī iesāktā sadraudzība, citādi 
mans sapnis nekļūs par realitāti .

Kā jūs skatāti es uz šī gada festi -
vālu ar savu topošā pasākumu orga-
nizatora kriti sko aci? 

Ja par laika apstākļiem nerunā, 
tad viss bija augstākajā līmenī. Esam 
mīļi sagaidīti , izguldīti , pabaroti . 
Pirms festi vāla ti ka dota iespēja sevi 
parādīt arī citur. Pabijām arī pēdējā 
zvana pasākumā, kurš mūs ļoti  šokē-
ja, jo Baltkrievijā pēdējais zvans ir vi-
sai skolai kopā maija pēdējā dienā un 
tad 9. klases un 11. klases skolēni sāk 
gatavoti es eksāmeniem. Bijām šokēti  
par apsveikumu radošumu. Kaut ko 
paņemsim līdzi kā idejas. 

Iepazināmies ar svētku tradīci-
jām Latvijā. Mūs pārsteidza, ka Latvi-
jā māmiņu diena ti ek svinēta maijā, 
Baltkrievijā to svin 14. oktobrī. 

Bijām ļoti  izbrīnītas, ka Latvijā 
tāpat kā Baltkrievijā krievu valodas 
eksāmens ir izvēles.

Ikdienā mēs daudz laika veltām 
papildus nodarbībām KN, tā kā šogad 
jākārto eksāmeni, tas ir diezgan grūti . 
Visam trūkst laika, bieži jāizvēlas un 
jāizvērtē prioritātes.

Ja vērtē pasākuma organizāciju, 
tad priecē tas, ka pirms svētkiem ti ka 
izdota arī ļoti  kvalitatī va avīze (brošū-
ra), kura mūs sagaidīja Dagdā pirms 
pasākumiem un mēs katrs varēsim to 
aizvest uz mājām piemiņai. 

Kāds ir nākamais pasākums, kurā 
jums ir jāpiedalās? Vai ar šo festi vālu 
Latvijā jūs šī pavasara sezonu noslēg-
siet un gatavosieti es eksāmeniem?

Nākamais pasākums ir jau 23. 
maijā Baltkrievijā “Dvina, Dvina” 
(Daugava). Pēc šī pasākuma gan sāk-
sim gatavoti es eksāmeniem.

Paldies par jūsu enerģisko uz-
stāšanos uz skatuves un interviju. Lai 
jums veicas eksāmenos un gaidīsim 

ar jauniem priekšnesumiem nākam-
gad. Lai jūsu sapņi piepildās! 

Festi vāla noslēgumā, skatī tāju, 
vadītāju un festi vāla dalībnieku mijie-
darbību un sadraudzību kopējā dejā, 
dziesmā, un modes teātra skatē - sau-
līte apbalvoja ar saviem zeltī tajiem 
saules staru apskāvieniem. 

Un katrs varēja justi es kā mīļas, 
gādīgas māmiņas apskauts. Mātes 
pieskāriena maiguma izjūtas katra 
sejā radīja mirdzumu, prieku un smai-
du, ko viens otram dāvāja atvadoti es.

Paldies visiem festi vāla dalīb-
niekiem, par jauko un neaizmirstamo 
pasākumu. Tie, kuri vēlas ieskatī ti es 
pasākuma norisē video variantā, var 
apmeklēt Dagdas novada mājas lapu, 
kurā ir atspoguļots pasākuma video 
kopsavilkums, kā arī mājas lapā www.
aglona.net. rakstā “Dagdā izskanējis 
2.starptauti skais festi vāls “Apskauj 
mani, māmuliņa!”. 

Uz ti kšanos 3.Starptauti skajā 
bērnu un jauniešu mūzikas, dejas 
un modes teātra festi vālā “Apskauj 
mani māmuliņa”.

Elizabete VIĻUMA, autores foto.

”Apskauj mani māmuliņa”

Aprīļa sākumā laikraksta lasītājiem 
tika dota iespēja iepazīsties ar Aglonas 
vidusskolas skolēna Daniela Krimana pa-
gājušā mācību gada sasniegumiem Valsts 
mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī par 
sudraba medaļas iegūšanu 25. Starptau-
tiskajā bioloģijas olimpiādē Indonēzijā. Par 
savu ieguldīto darbu un spožajiem panā-
kumiem skolēns šī gada pavasarī tika ap-
balvots ar Ministru kabineta diplomu. 

D. Krimana pagājušā mācību gada 
sasniegumu kopsumma Valsts olimpiādēs 
(trīs zelta medaļas - ekonomikā, bioloģijā, 
matemātikā un divas bronzas medaļas fi -
zikā un atklātajā matemātikas olimpiādē), 
kā arī sudraba medaļa Pasaules līmeņa 
olimpiādē bioloģijā deva iespēju Aglonas 
vidusskolai ierindoties 1. vietā Latvijas 
“Mazo skolu” reitingā, kā arī skolai tika 
piešķirta ceļojošā balva “Lielā pūce”.

2014./2015.mācību gadā Daniels 
Krimans turpināja pārsteigt ar uzvarām 
Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs.  
Tika izcīnīta sudraba medaļa Valsts Bio-
loģijas olimpiādē, Sudraba medaļa tika 

izcīnīta arī Valsts Matemātikas olimpiādē. 
Bronzas medaļa tika izcīnīta Latvijā maz 
pazīstamajā Lingvistikas olimpiādē.

Taču lielākais Daniela sapnis bija izcīnīt 
ceļa zīmi uz Pasaules olimpiādi fi zikā, kas 
šogad norisināsies Indijā. Lai sapnis kļūtu 
par īstenību, Daniels visa gada garumā vis-
lielāko uzmanību veltīja tieši fi zikas apguvei. 
Dažādās valodās studēja zinātnisko litera-
tūru, apmeklēja papildus nodarbības Valsts 
Universitātē, uz kurām tika uzaicināts pēc 
pagājušā gada bronzas medaļas iegūšanas 
fi zikas olimpiādē. Šogad starpnovadu fi zi-

kas olimpiādē D. Krimana rezultāti liecināja 
par to, ka viņš ir labākais teorētiķis fi zikā. 

Piedaloties Valsts fi zikas olimpiādē, 
šogad godalgotā vieta netika iegūta, taču 
D. Krimans savu sapni par piedalīšanos 
Pasaules olimpiādē Indijā neatmeta, zinot, 
ka Pasaules olimpiādei tiek izvirzīti kan-
didāti arī no Atklātās Fizikas olimpiādes, 
pielika visas pūles, lai sapnis par Indiju 
kļūtu realitāte. 

Ieguldītais darbs gada garumā vaina-
gojās ar uzvaru un ceļa zīmi uz Pasaules 
fi zikas olimpiādi Indijā, kas norisināsies no 
šī gada 5. - 12. jūlijam Mumbajā. 

Tieši no Indijas, neiegriežoties mā-
jās – Latvijā - D. Krimans turpinās savu 
ceļu uz Dāniju, kurā pārstāvēs Latviju 26. 
Starptautiskajā Bioloģijas olimpiādē, kas 
norisināsies no 12. - 19. jūlijam Orhūsā.

Trīskārtēju zelta medaļu, divkārtēju 
sudraba medaļu un divkārtēju bronzas 
medaļu ieguvēju Valsts mācību priekš-
metu olimpiādēs, kā arī bronzas medaļas 
ieguvēju Lingvistikas olimpiādē un sudra-
ba medaļas ieguvēju Pasaules bioloģijas 
olimpiādē un 2015. gadā izvirzīto kandidā-
tu pārstāvēt Latviju divās pasaules olimpi-
ādēs, Dānijā un Indijā, Danielu Krimanu, 
aicinājām uz plašāku sarunu.

Par ko tika diskutēts, lasiet nākamajā 
avīzes “Ezerzeme” numurā.

Elizabete VIĻUMA

Daniels Krimans 
turpina pārsteigt

Lai atbalstu saņemtu visas jaunās 
daudzbērnu ģimenes, arī tad, ja tre-
šais bērniņš ģimenē ienāks maijā vai 
līdz gada beigām, Latvenergo aicina 
pieteikties atbalsta saņemšanai. Bēr-
nam piedzimstot, lūdzam aizpildīt pie-
teikuma formu www.e-latvenergo.lv 
vai arī klātienē pieteikties Latvenergo 
klientu apkalpošanas centrā.  

Valsts atbalsts norēķiniem par elek-
trību aprīlī  kopumā piešķirts  vairāk nekā 
71 tūkstotim  daudzbērnu ģimeņu un trū-
cīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību.  
Apkopotie dati parāda, ka valsts atbalsta 
saņēmēju skaits ik mēnesi pieaug. Tas no-
rāda, ka programma veiksmīgi un efektīvi 
turpina darboties, procesi visām iesaistīta-
jām pusēm kļūst arvien skaidrāki. 

Kopš janvāra būtiski palielinājies maz-
nodrošināto un trūcīgo personu skaits, 
kuras saņem atbalstu, tikmēr daudzbērnu 
ģimeņu skaits visus mēnešus ir ļoti līdzīgs 
– aptuveni 17 tūkstoši, līdzīgi kā arī iepriek-
šējos gados, kad atbalstu daudzbērnu ģi-
menēm sniedza AS „Latvenergo”. 

Atgādinām, ka valsts atbalsta prog-
rammas ietvaros daudzbērnu ģimenes 
katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām 
kilovatstundām (kWh) var norēķināties par 
cenu, kas atbilst pērnā gada Starta tarifam, 
bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam 
Elektrum produktam. Savukārt maznodro-
šinātas un trūcīgas mājsaimniecības katru 
mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām simts 
patērētajām kilovatstundām. Ja daudzbēr-
nu ģimene atbilst arī trūcīgas vai mazno-
drošinātas mājsaimniecības statusam, tad 
katru mēnesi atbalsts tiek piemērots par 
pirmajām 400 kWh. 

AS „Latvenergo” aicina ģimenes, ku-
ras atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, 
taču vēl nav pieteikušās, izmantot iespēju 
un aizpildīt pieteikuma formu www.e-latve-
nergo.lv vai arī klātienē Latvenergo klientu 
apkalpošanas centrā. Arī gadījumos, kad 
trešais bērniņš ģimenē ienāk maijā vai līdz 
gada beigām, uzņēmums aicina pieteikties, 
un līdz pat 2015. gada beigām atbalsts 

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Reiz jaunā Laura Mežiņa uzvarēja 
literatūras konkursā savā dzimtajā Sau-
leskalna pamatskolā. Tam sekoja publi-

elektrības norēķiniem tiks piemērots.
Savukārt datus par maznodrošinātām 

un trūcīgām personām AS „Latvenergo” 
katru mēnesi saņem no pašvaldību so-
ciālajiem dienestiem. Arī aprīlī  datu ap-
maiņa notikusi veiksmīgi. 

AS „Latvenergo” aicina cilvēkus, kuri 
noformē trūcīgā vai maznodrošinātā sta-
tusu, sociālajā dienestā norādīt tā līguma 
numuru, uz kuru attiecināt atbalstu norē-
ķiniem par elektrību. AS „Latvenergo” at-
gādina, ka valsts atbalstu elektrības norē-
ķiniem aizsargātie lietotāji var saņemt arī 
tad, ja ģimene dzīvo īrētā īpašumā vai par 
elektroenerģiju norēķinās ar apsaimnieko-
tāju. Jebkurā gadījumā klientam ir jānorā-
da tā Latvenergo līguma numurs, uz kuru 
nepieciešams attiecināt atbalstu. 

Maija  beigās AS „Latvenergo” klien-
tiem, kuriem valsts  atbalsts piemērots pir-
mo mēnesi,  nosūtīs vēstuli ar informāciju 
par piešķirto atbalstu un tālāko norēķinu 
kārtību. 

Saņemot valsts atbalstu norēķiniem 
par patērēto elektroenerģiju, šiem klien-
tiem katru mēnesi Latvenergo izrakstīs un 
nosūtīs rēķinu par ikmēneša maksājumu, 
kurā būs iekļauts atbalsts.

Latvenergo aicina 

Apsveicam!

kācija „Mana vecvec-
māmiņa” ar autores 
fotogrāfi ju, tas cetur-
tās klases audzēknei 
laikraksta „Ezerzeme” 
konkursā „Profesija – 
sieviete” nesa uzvaru 
jaunākajā grupā. Ta-
lantīgās meitenes foto 
laikraksta slejas rotā 
ne pirmo reizi.

Alekseja 
 GONČAROVA foto

Šogad viņš Latviju pārstāvēs divās Pasaules olimpiādēs 
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-	 Vispirms	 pastāstiet	
nedaudz	par	grupas	sastāvu.

-	 Mūsu	 svētceļojuma	 or-
ganizatore	 un	 gide	 bija	 līvāniete	
Vija	Vaivode,	kura	organizē	svēt-
ceļojumus	kopš	2007.	gada.	Gru-
pā	 bija	 dažāda	 vecuma	 cilvēki	
no	 Rīgas,	 Rēzeknes,	 Līvāniem,	
Viļāniem,	Daugavpils...	Mūsu	ga-
rīgais	 vadītājs	 bija	 Andrupenes	
draudzes	 prāvests	 Jānis	 Vove-
rovs.	Ceļojām	ar	autobusu.	Mūsu	
galamērķis	bija	Fatima	Portugālē.	
Svētceļojums	 sākās	Rēzeknē	 ar	
iegriešanos	 vietās,	 no	 kurienes	
bija	 visvairāk	 svētceļotāju.	 Dau-
gavpils	 Vs.	 Jaunavas	 Marijas	
baznīcā	 priesteris	 J.	 Voverovs	
noturēja	 Sv.	Misi,	 pēc	 tās	 devā-
mies	ceļā.	

-	 Kāds	bija	jūsu	svētce-
ļojuma	maršruts?

-	 12.	 aprīlī,	 Žēlsirdības	
svētdienā,	 iebraucām	 Krakovā,	
pēc	 tam	 netālajos	 Lagevnikos,	
vietā,	 kur	 apbedīta	 svētā	 māsa	
Fautīna,	 ko	 Jēzus	 bija	 izvēlējies	
par	savas	žēlsirdības	apustuli.

Faustīna Kovaļska (1905-
1938) bija Vissvētākās Dieva 
žēlsirdības Mātes kongregācijas 
māsa Polockas klosterī, kad viņai 
pirmo reizi 1931.g. 22.02. parā-
dījās Jēzus. Šo vienkāršo, paze-
mīgo, pilnīgi Dievam un saviem 
pienākumiem atdevušos dvēseli 
Kristus izraudzījās par savas žēl-
sirdības apustuli un deva viņai 
divus uzdevumus: izgatavot žēl-
sirdīgā Pestītāja gleznu un ieviest 
Dieva žēlsirdības svētkus pirmajā 
svētdienā pēc Lieldienām. Pēc 
Jēzus norādījuma citās vīzijās 
māsa Faustīna sastādīja arī Die-
va žēlsirdības kronīti, Dieva žēl-
sirdības novennu un litāniju. Vī-
zijās Jēzus darīja zināmus savus 
apsolījumus dvēselēm, kuras lūg-
sies un godinās Žēlsirdīgā Pes-
tītāja gleznu. Māsa Faustīna jau 
iepriekš zināja, ka viņa virs ze-
mes dzīvos tikpat daudz gadu, cik 
dzīvoja Kristus. Pēc tuberkulozes 
slimības viņa patiešām mira 33 

gadu vecumā – 1938. 
gada 5. oktobrī. Apbe-
dīta Lagevnikos, Polijā, 
netālu no Krakovas.

-	 L a g e v n i k o s	
Dieva	 žēlsirdības	 svēt-
dienā	 ir	 lieli	 svētki.	 Tur	
bija	 cilvēku	 jūra	 –	 gan	
vietējie,	 gan	 svētceļo-
tāji.	 Viss	 bija	 ļoti	 labi	
organizēts.	 Mums	 kat-
ram	 izdalīja	 zīmītes	 ar	
autobusa	 stāvvietas	
numuru,	 lai	 vieglāk	 va-
rētu	atrast	savu	autobu-
su.	Teica:	 ja	nomaldīsi-
mies,	lai	parādām	zīmīti	
jebkuram	 policistam	 –	
palīdzēs	atrast.

Piedalījāmies	 Sv.	
Misē	 jaunuzceltajā	baz-
nīcā.	 Vēlāk	 palūdzā-
mies	 pie	 Sv.	 Faustīnas	
kapa.	Pēc	 tam	vārējām	
brīvi	 izvēlēties,	 kur	 ko	
apskatīt.	 Mēs	 ar	 Ritu	
aizgājām	 uz	 celli,	 kurā	
dzīvoja	māsa	 Faustīna.	
Tāda	 neliela,	 ļoti	 pie-

ticīga	 telpa.	 Gultiņa,	 vienkāršas	
drēbes,	 viņas	 mētelis,	 kleitiņas,	
mazgājamā	bļoda.	Rita	man	saka:	
„Cik	maz	cilvēkam	vajag!	Bet	mēs	
skrienam,	skrienam,	kaut	ko	mek-
lējam,	meklējam...”

Pulksten	15.00	bija	kopējais	
Žēlsirdības	kronītis,	ar	ievadu	un	
meditācijām,	 kas	 ilga	 apmēram	
40	 minūtes.	 Vēlu	 vakarā	 vēl	 lū-
dzāmies	 Rožukroni.	 Nakšņojām	
Kalvārijas	Zebžidovskā,	klosterī.

Nākamajā	rītā	pēc	Sv.	Mises	
palūdzāmies	 Žēlsirdības	 kape-
lā,	 pagodinājām	Sv.	 Jāņa	Pāvila	
II	 sirds	 relikvijas.	 Īsumā	 mums	
pastāstīja	 par	 skaistās	 baznīcas	
vēsturi,	un	vajadzēja	doties	tālāk	
ceļā.	Tur	ir	brīnišķīgas	Krustace-
ļa	stacijas,	bet	mēs	nepaspējām	
palūgties.	Rīdzinieki	no	kādas	ci-
tas	grupas	 teica,	ka	viņi	braucot	
uz	šejieni	uz	4-5	dienām,	 lai	va-

rētu	visu	pamatīgāk	apskatīt	un,	
galvenais,	 palūgties.	 Piemēram,	
Krustaceļu	te	lūdzas	3-4	stundas.

Vācijā,	 Trīrā,	 apmeklējām	
baznīcu,	 kur	 atrodas	 Sv.	 apus-
tuļa	un	evaņģēlista	Mateja	atdu-
sas	 vieta.	 Vienkāršajā	 kriptā	 pie	
Sv.	Mateja	kapa,	uz	kura	 redza-
ma	 viņa	 guļoša	 skulptūra,	mūsu	
priesteris	noturēja	Sv.	Misi.	Man	
ļoti	 iepatikās	sakoptā,	kārtīgi	sa-
plānotā	kapsēta,	kas	atrodas	bla-
kus	baznīcai.

Tālākais	ceļš	veda	mūs	cauri	
Vācijai,	 Luksemburgai,	 Francijai.	
Pēc	 nakšņošanas	 Parīzē,	 devā-
mies	uz	baznīcu,	kur	atdusas	Sv.	
Katrīna	Laburē,	palūdzāmies	pie	
svētās	kapa,	piedalījāmies	kopē-
jā	 dievkalpojumā.	 Bija	 izdevība	
arī	 apmeklēt	 Parīzes	 Dievmātes	
katedrāli,	kas	man	šķita	neparasti	
tumša,	jo	logi	atrodas	ļoti	augstu.	
Apskates	autobusā	izbraucām	pa	
ievērojamākām	 Parīzes	 vietām,	
pabijām	pie	Eifeļa	torņa,	Triumfa	
arkas...

15.	aprīļa	vakarā	 iebraucām	
Lurdā,	 kur	mums	 bija	 paredzēta	
nakšņošana.

Lurda ir mazpilsēta Pireneju 
grēdas pakājē Francijā, kur 1858. 
gadā 14 gadus vecai 
meitenei Bernadetei 18 
reizes parādījās Jauna-
va Marija. Kā pierādī-
jumu par vīziju īstumu 
Dievmāte veica vairākus 
brīnumus. Viens no tiem 
ir tuksnešainā apvidū 
radītais avots, kur arī šo-
dien tūkstošiem svētce-
ļotāju pieņem peldes un 
caur lūgšanām simtiem 
cilvēku tiek pārdabiski 
dziedināti.

-	 Daži	mūsējie	vēl	
paspēja	 piedalīties	 vaka-
ra	 procesijā	 ar	 svecēm.	
Es	 aizgāju	 uz	 peldēm	
avota	 vannās.	 Ūdens	 tur	
ir	 ļoti	auksts,	3	–	4	grādi,	
tāpēc	 iedrošinājos	 tikai	
iebrist	 ūdenī	 ar	 kājām.	
Nākamajā	 dienā	 izgājām	
apmēram	vienu	kilometru	
garo	krustaceļu,	kura	sta-
ciju	 skaistās	 skulptūras	 izvietotas	
lielā	augstumā.	Meditācijas	 latvie-

šu	un	krievu	valodā	vadīja	
mūsu	priesteris	Jānis.

Brīvajā	 laikā	 es	 at-
kal	 devos	 uz	 avotiņu,	
šoreiz	 iegremdējos	 ūde-
nī	 līdz	 jostas	 vietai.	 Die-
nu	 pavadījām	 lūgšanās,	
ko	 noslēdzām	 vakarā	 ar	
Rožukroņa	 lūgšanu	 pro-
cesijas	ar	svecītēm	laikā.	
To	 lūdzāmies	 dažādās	
valodās,	 arī	 poļu	 valodā,	
jo	bija	daudz	šīs	tautības	
svētceļotāju.	Lurdā	pava-
dījām	vēl	vienu	nakti.

Nākamā	 mūsu	 pie-
turas	 vieta	 bija	Santjago	
de	Kampastellla	Spānijā.	
Apmeklējām	Sv.	Apustu-
ļa	 Jēkaba	 baznīcu,	 kur	
lūdzāmies	 arī	 pie	 svētā	
kapa,	 pagodinājām	 viņa	
relikvijas.

Emocionāls	 brīdis	
bija	 brauciens	 uz	 At-
lantijas	 okeānu.	 Mūs	
brīdināja	 par	 lielo	 viļņu	
bīstamību.	 Par	 to	 nācās	
pārliecināties	 arī	 dažiem	
mūsējiem,	 kad	 lielais	

vilnis	 vienu	 nogāza	 no	 kājām,	
diviem	 samērcēja	 fotoaparātus.	
Bet	 iespaids	bija	neaizmirstams.	
Pateicība	Dievam	par	radītās	da-
bas	daudzveidību	un	skaistumu!

Beidzot,	tieši	manas	jubilejas	
dienā,	20.	aprīlī,	sasniedzām	ga-
lamērķi	–	Fatimu.

Fatima - pilsēta Portugālē, 
kur 1917. gada 13. Maijā Vissvē-
tākā Jaunava Marija parādījās 
trim bērniem – Lūcijai, Francis-
kam un Jacintai. Kundze, stā-
vēdama uz mākoņa virs neliela 
ozoliņa, bija spožāka par sauli. 
Tam sekoja vēl piecas vīzijas. 13. 
oktobrī skaistā Parādība paskaid-
roja, ka Viņa ir Rožukroņa Kara-
liene, ieteica skaitīt Rožukroni un 
uzcelt baznīcu. Pēc Viņas iepriek-
šējā apsolījuma, daudzkrāsaina 
saule rotājās pie debesīm, tā 
trīcēja un krita. 50 tūkstoši cilvē-
ku to novēroja un apliecināja šo 
brīnumu. Dievmāte aicināja cilvē-
kus gandarīt par grēkiem, skaitīt 
Rožukroni, lūgties par prieste-
riem, godināt Jaunavas Marijas 
Bezvainīgo Sirdi un izlīdzināšanai 
upurēt Svēto Euharistiju katra 
mēneša pirmajā sestdienā. Tas 
izglābtu neskaitāmas dvēseles, 

novērstu drausmīgo pasaules 
karu. Fatima ir kļuvusi par ievēro-
jamu svētceļnieku centru.

-	 Lielākais	 svētceļotāju	
pieplūdums	 te	 esot	 katra	mēne-
ša	 13.datumā.	 bet	 arī	 citās	 die-
nās	 cilvēku	 ir	 daudz.	 Sv.	 Mises	
notiek	 viena	 pēc	 otras	 dažādās	
valodās.	Bazilika	pašlaik	ir	slēgta	
uz	 restaurāciju.	 Ozols,	 virs	 kura	
Dievmāte	 parādījās	 ganiņiem,	 ir	
izaudzis	liels.	Blakus	tam	atrodas	
pirmā	 nelielā	 kapela	 un	 arī	 jau-
nā,	 lielākā,	 kur	 pastāvīgi	 notiek	
dievkalpojumi.	 Tur	 atrodas	 arī	
Lūcijas,	 Jacintas	 un	 Franciska	
apbedījumi.	 Tālāk	 kalnā	 uzcelta	
jauna,	skaista	baznīca.	No	vecās	
bazilikas	 līdz	 jaunajai	ved	gājēju	
celiņš,	 kuru	 svētceļnieki	 parasti	
noiet	uz	ceļiem.	Man	uz	sāpoša-
jiem	 ceļiem	 bija	 grūti	 to	 izdarīt,	
tāpēc	 devos	 četrrāpus.	 Redzēju	
kādu	sievieti,	kura	mēroja	šo	ceļu	
uz	vēdera	–	„po	plastunski”.

Jaunajā	baznīcā	ir	daudz	ka-
pelu.	Kādā	no	 tām	vakarā	un	no	
rīta	mūsu	grupai	bija	Sv.	Mise.	Va-
rējām	 piedalīties	 arī	 kopējās	 Mi-
sēs.	Fatimā	gulējām	divas	naktis.

Genovefa KALVIŠA
Turpinājums  - nākošajā numurā.

Svētceļojums bija saviļņojošu  
iespaidu pārbagāts

Ticības lietas

Lurda

Faustīna	 Kovaļska	 un	 Žēlsirdīgā	 Jēzus	
glezna

Fatima

Veiksmes stāsta vietā 
– atkal konsolidācija

Pavisam	nesen	Ministru	pre-
zidente	 un	 finanšu	 ministrs	 pār-
liecināja	 mūs,	 naivus	 vēlētājus,	
ka	 pēc	 ekonomikas	 izaugsmes	
tempiem	Latvija	ir	absolūta	līdere	
Eiropas	Savienībā.	Ļoti	 žēl,	pro-
tams,	bet	svētki	ar	fanfarām	nav	
izdevušies,	 un	 gaidāmā	 labklājī-
bas	pieauguma	vietā	 -	ekonomi-
kas	 attīstības	 palēninājums.	 Un	
loģiskas	sekas	–	mums	paziņots	
par	 budžeta	 konsolidāciju	 2016.	
gadā.

Kārtējo	 reizi	pārsteidz	mūsu	
varas	 pārstāvju	 vārdiskā	 ekvilib-
ristika.	 Gan	 premjere	 Laimdota	
Straujuma,	 gan	 finanšu	 ministrs	
Jānis	 Reirs	mēģina	mūs	 nomie-
rināt,	 ka	 šī	 konsolidācija	 nebūs	
tik	 sāpīga	 kā	 krīzes	 gados	 un	
ka	 tā	 nebūs	 saistīta	 ar	 budžeta	
izdevumu	 samazināšanu,	 bet	
tikai	 ar	 papildus	 izdevumu	 iero-
bežošanu.	Tas	nozīmē,	ka	mūsu	
ministrijas	gan	gribētu	nākamgad	
tērēt	vairāk	finanšu	līdzekļu,	taču	
valdība	neļaus.	

Tas	 ir	 teorētiski,	 bet	praktis-
ki	 tiks	 turpināta	 Latvijas	 tradīcija	
risināt	visas	finanšu	un	ekonomi-
kas	problēmas	uz	 tautas	 rēķina,	
kas	 burtiski	 grimst	 nabadzībā.	
Kā	piemēru	var	minēt	situāciju	ar	
pensijām.	No	2009.	līdz	2011.	ga-
dam	tika	piemēroti	zemāki	pensi-
ju	 aprēķināšanas	 koeficenti,	 un	
tie,	kas	devās	pelnītā	atpūtā	tajā	
laikā,	 saņēma	 par	 50-150	 eiro	
mazāk	 nekā	 viņu	 priekšgājēji.	
Tā	ir	kliedzoša	netaisnība,	tāpēc	
Labklājības	 ministrija	 solīja	 jau	
no	2016.	gada	paredzēt	līdzekļus	
to	 pensiju	 pārrēķinam,	 kas	 tika	
piešķirtas	krīzes	gados.	Taču	ne-
sen	 Finanšu	 ministrijas	 Fiskālās	
politikas	 departamenta	 direktors	
Nils	 Sakss	 stingri	 brīdināja	 par	
to,	 ka	 grozījumi	 pensiju	 likumā	
2016.	gadā	radīs	vēl	papildus	iz-
devumus	-	0,1%	no	IKP.	Kārtējais	
apmāns	var	izraisīt	apkrāpto	pen-
sionāru	 masveida	 protestus,	 jo	
divas	 trešdaļas	 no	 viņiem	 dzīvo	
diezgan	nožēlojamu	dzīvi.		

Visdrīzāk	 „uzkārsies”	 gaisā	
solījumi	paaugstināt	darba	algas	
skolotājiem	 un	 medicīnas	 darbi-
niekiem.	Toties	 par	 aizsardzības	
sfēru	var	neuztraukties:	militārais	
resors	 obligāti	 saņems	 papildus	
divsimt	 -	 trīssimt	 miljonus	 eiro.	
Eiropas	 Komisijas	 pārstāvniecī-
ba	 Latvijā	 nesen	 paziņoja,	 ka	 ir	
jādomā	par	nodokļu	celšanu.	Vai	
tad	var	ticēt	varas	pārstāvju	solī-
jumam	samazināt	 iedzīvotāju	 ie-
nākuma	nodokļa	likmi	2016.	gadā	
līdz	22%?	

Ir	 vērts	 atcerēties	 vienu	 no	
mūsu	politiķu	spārnotajiem	teicie-
niem	–	„Kā	varēja	nesolīt?”	Kārtē-
jā	politiķu	attālināšanās	no	tautas	
pēc	vēlēšanām...

Aleksejs GONČAROVS

Žurnāli maijā

•	 Dauzos	 pa	 putekļaino	 dzīvi	
ar	smaidu.

•	 Slimību	cēlonis	–	stress.	
•	 10	 būtiski	 pieturas	 punkti	
alerģijas	laikmetā.

•	 Hormonālā	kontracepcija.	Ar	
ko	tu	riskē?	

•	 Klupšanas	akmeņi	tievējot.	
•	 Stingrs	ķermenis	un	tvirta	āda.	

VESELĪBA

Dievam	patīk	zināmās	svētvietās	piešķirt	ticīgajiem	sevišķas	
žēlastības.	Pa	ievērojamākajām	Eiropas	svētvietām	11.	aprīlī	
devās	grupa	no	Latvijas,	kuras	sastāvā	bija	arī	divas	krāsla-
vietes	–	Irēna	Zambere	un	Rita	Sauleviča.	Pēc	19	dienu	ilgā	
svētceļojuma	 tikos	ar	 Irēnu	Zamberi	un	 lūdzu	padalīties	ar	
šajā	braucienā	gūtajiem	iespaidiem.



6 2015. gada 26. maijs

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Gruzijā
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
17.00 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Jukonas skartie
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Kurš nākamais?
23.20 Zebra
23.35 Momentuzņēmums
23.50 Iebrauc kino
0.20 Apple viltus solījumi
1.20 Mafijas klans 
5.00 Nekurienes iemītnieki
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.35 Mūsu Čārlijs 
11.15 De facto
11.50 Province
12.20, 22.00 Citādi latviskais 
12.50 Aculiecinieks
13.05 Plūstošais zelts
14.10, 23.50 LTV - 60
15.45, 1.30 Eiropa fokusā
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Punkti virs i
20.25 Kā darbojas Visums 
21.15 100 g kultūras
22.30 Pēdējais liecinieks
23.20 Kaut kur uz zemes
1.30 Eiropa fokusā
5.00 Melns. Sarkans. Zelts

LNT
6.20, 2.40 Šodien novados

6.30, 2.50 900 sekundes
8.45, 0.50 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mf. Labākais vecums
12.00 Noziegumam pa pēdām
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, 1.10 Fatmagula
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.10 Mf. Savējais
4.35 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.05, 5.40 Ūsainā aukle
6.40 Aģents Dadlijs 
7.10, 13.05 Pūķi
7.40, 13.40 Finiass un Fērbs 
8.00, 0.50 Tētuka meitiņas 
9.00, 2.05 Komisārs Reksis 
10.05 Skaistule un briesmonis 
11.05, 1.20 Kāsla metode 
14.10 Bakugani

14.30 Īstās mājsaimnieces
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.00 Rozenheimas 
detektīvi 
17.55 Gandrīz ideālas vaka-
riņas 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas 
22.50 Izdzīvojušie
23.50 Apokalipses vēstneši
5.00 Likums un kārtība 

TV3+
6.50, 17.35, 2.40 Māja 2
7.50 Lavrovas metode
8.55 Mf. Bada spēles
10.00, 14.20 Comedy Club
12.05, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.10 Pēdējais no Magikja-
niem
18.40, 1.15 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Virtuve. Seriāls
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.35 Atkusnis

TV5
8.00, 14.25 Lamatas
9.00, 23.30 Zirnekļtīkls
10.00, 13.00 Top-shop
10.15, 17.25 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 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, 2.30 Runājam un rādām
19.40, 3.30 Mežsargs
21.40 Mentu kaujas
23.35 Burves skūpsts
0.30 Brāļi
4.25 Dzīvokļa jautājums
5.30 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 Mf. Plus mīlestība
22.50 Speciālais korespon-
dents
0.35 Ģenerālis Kindžals, vai 
maršala Rokosovska zvaigžņu 
stundas

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 27. maijs

Savvas Morozova piemiņas diena 
Cilvēka dvēsele ir noslēpums. Bieži 

vien kādas personas īstie rīcības iemesli 
apkārtējiem ir liela mīkla. Īpaši tad, ja šis 
cilvēks ir neordināri domājošs, neparasts, 
citādāks nekā pārējie. Nereti tādi ļaudis no 
dzīves aiziet negaidīti, pāragri un noslē-
pumainos apstākļos. It kā noslēdzot kādu 
misiju, kas ir zināma tikai viņiem... 

Savva Morozovs nāk no vecticībnie-
ku tirgotāja ģimenes, kas bija slavena visā 
Krievijā. Viņa vectēvs bija 
dzimtcilvēks. Pats izpirka sevi 
un savu brāli par pasakainu 
summu - 17 000 rubļu. Naudu 
nopelnīja, nodibinot manufak-
tūru, kas nodrošināja ievēro-
jamu ienākumu. Savvas tēvs 
piedzima, jau būdams brīvs 
cilvēks, un dinastijas dibinā-
tājs savas ģimenes biznesu 
novēlēja tieši viņam.  

Savva Morozovs izauga 
bagāta tirgotāja mājās, kurā 
senlaiku tradīcijas tika nodo-
tas no paaudzes paaudzē un kurā valdī-
ja liela cieņa pret izglītību. Zēns mācījās 
vienā no prestižākajām Maskavas ģimnā-
zijām, bet pirms tam viņš bija ieguvis labu 
pirmizglītību mājas apstākļos. Pēc ģim-
nāzijas Savva iestājās universitātē, Fizi-
kas un matemātikas fakultātē. Pēc ķīmiķa 
diploma saņemšanas (Morozova tekstila 
manufaktūrai bija nepieciešams inženie-
ris-ķīmiķis, lai pilnveidotu manufaktūras 
krāsošanas cehu) Savvu Morozovu sla-
vēja pats Dmitrijs Mendeļejevs. Pēc izcila 
ķīmiķa rekomendācijas Savva devās uz 
Kembridžu, lai turpinātu savu izglītību.  

Anglijā Morozovs ar lielu interesi ie-
pazina tekstilrūpniecības jomas organizā-
ciju. Zinātnei viņš atmeta ar roku un visu 
savu laiku veltīja angļu rūpnieku pieredzes 
pētīšanai. Kad Savva atgriezās mājās, uz-
ņēmuma „Morozovs, dēli un kompānija” 
akcionāri ievēlēja viņu par Nikolas manu-
faktūras biedrības rīkotājdirektoru. Un tad 
sākās brīnumi.  

Manufaktūras produkcija ieguva zelta 
godalgas starptautiskajās izstādēs, Krievi-
jā Morozova audumi bija ārpus konkuren-
ces. Ražošanas apjomi pastāvīgi papla-
šinājās. Savva iegādājās savā īpašumā 
vairākus kokvilnas laukus Turkestānā, lai 
nodrošinātu manufaktūrai izejvielu un lai 
kontrolētu tās kvalitāti. Krievijas impērijas 
vislielākajā rūpniecības gadatirgū Ņiž-
ņijnovgorodā Savvu Morozovu ievēlēja 
par gadatirgus komitejas priekšsēdētāju. 
Toties Krievijas liberāļi pastāvīgi kritizēja 
Morozovu, apsūdzēja viņu populismā, bet 
viņš turpināja strādāt...

Fabrikants ne tikai pašaizliedzīgi strā-
dāja un ieviesa progresīvu sociālo prog-
rammu (viņa uzņēmumā tika apmaksāti 
„dekrēta atvaļinājumi” grūtniecēm, pastā-
vēja „slimības lapu” sistēma, norisinājās 
nesaudzīga cīņa pret žūpību, tika atbalstī-
ta strādnieku izglītība), Morozovs dāsni 

sponsorēja dažādas mākslas izstādes. 
Pateicoties viņa centieniem, tika atvērts 
Maskavas Akadēmiskais Dailes teātris, 
Savva nesavtīgi ziedoja finanšu līdzekļus 
mākslinieku grupām, palīdzēja jauniem 
dzejniekiem un rakstniekiem. Viņa labda-
rība un sociālie „eksperimenti” radīja lielu 
neizpratni radinieku vidū. Vairāki tēvoči un 
tantes uzskatīja Savvu par „svētlaimīgo”, 
bijuši arī mēģinājumi atstādināt viņu no ģi-

menes kapitāliem...   
Drīz vien Savvas Mo-

rozova uzvedība sāka mai-
nīties... Viņš arvien biežāk 
sniedza palīdzību nelegālām 
organizācijām. Finansēja avī-
zes „Iskra” un „Borjba”. Viņš 
slēpa boļševiku Baumani, 
draudzējās ar Maksimu Gor-
kiju un ar Leonīdu Krasinu... 
Nonāca līdz tam, ka Savva 
Morozovs personīgi atveda 
aizliegto literatūru savu rūp-
nīcu strādniekiem. Radi bija 

panikā, rūpnīcās sākās streiki. Morozovs 
konfliktēja ar akcionāru sapulci un iestājās 
pret masveida atlaišanām. Bet... Mainīt 
kaut ko vairs nebija viņa spēkos... Hiper- 
aktivitātes periodu, kad norisinājās rosīga 
sadarbība ar sociāldemokrātiem, nomainī-
ja apātija, depresija, grūtsirdība... 

1905. gadā Krievijas impērijas labāko 
ārstu konsilijs uzstādījis diagnozi - nervu 
sabrukums. Savvas māte darīja visu ie-
spējamo, lai pierunātu dēlu doties uz Ei-
ropu un atpūsties no darba. Un Morozovs 
aizbrauca uz Franciju.

1905. gada 26. maijā Savvu Morozo-
vu atrada viesnīcas numurā ar cauršautu 
brūci krūšu kurvī. Uz galda bija nesaprota-
mā rokrakstā rakstīta zīmīte: „Manā nāvē 
lūdzu nevienu nevainot”. Francijas policija 
atbalstīja pašnāvības versiju, taču Krie-
vijas policija tai nepiekrita. Izmeklēšana 
iegāja strupceļā, bet izdevās pierādīt, ka 
Savva Morozovs nav pašnāvnieks un viņu 
var apglabāt saskaņā ar kristīgās baznī-
cas tradīcijām... 

Pastāv vairākas Savvas Morozova 
slepkavības versijas, neviena no tām ne-
tiek atzīta par pierādītu. Viņa nāvē nebija 
ieinteresēti ne melnsimtnieki, ne „drau-
gi-boļševiki”. Viens no lieciniekiem apgal-
voja, ka slepkavības dienā redzējis pazīs-
tamo revolucionāru Krasinu tajā viesnīcā, 
kur dzīvoja Morozovs, taču Krasinam bija 
alibi... Noslēpumaina lieta... Impērijas ba-
gātākā rūpnieka bērēs tika saņemts sēru 
vainags arī no cara ģimenes. Savva Moro-
zovs ir apglabāts Maskavas vecticībnieku 
kapsētā... 

Morozova pēcnācēji līdz šim laikam 
dzīvo Maskavā. Viņu vidū ir daudz vēstur-
nieku, kas nodarbojas ar savas dzimtas 
pagātnes pētījumiem, jo Morozoviem Krie-
vijas vēsturē ir nozīmīga loma. 

Andrejs JAKUBOVSKIS

26. maijā Ir iemesls! Profesija - sieviete

Ludmila dzīvo Svariņu pagastā, tur 
arī strādā par ciemata bibliotekāri jau 26 
gadus. Šī sieviete ir ļoti interesants cilvēks, 
ar kuru var aprunāties, prasīt padomu un 
palīdzību. Vienmēr laipna un pretimnākoša. 
Skaista, mūsdienīga, stilīgi  ģērbjas. Ir ļoti 
aktīva, iesaistās dažādos pasākumos un 
aktivitātēs, dejo Svariņu pagasta tautas 
nama deju kolektīvā ‘’LORETTA’’.

Labi pārzina bibliotēkas grāmatu 
klāstu, vienā mirklī atrod tev vajadzīgo 
grāmatu. Ja nezini, ko tieši gribētu palasīt, 
palīdz atrast grāmatu, kas varētu patikt, 
un vienmēr trāpa, jo labi pazīst bibliotēkas 
apmeklētājus un to literārās  intereses. 
Viņa rūpējas par katru grāmatu, kas ir 
plauktā, lai tā nebūtu sabojāta. Bibliotēka 
vienmēr ir skaisti noformēta atbilstoši 
gadalaikam vai svētkiem.  

Ludmila labi pārvalda informācijas 
tehnoloģijas, viņai var lūgt palīdzību, un 
viņa arī labprāt palīdz.   Viņa bieži pati 
organizē  dažādas aktivitātes un konkursus 
pagasta bērniem, un visi labprāt tajās 
piedalās. Daudzveidīgos pasākumos ir 
iespēja iegūt  nelielas balvas. Viņa katru 
gadu rīko Bērnu žūrijas grāmatu lasīšanu 

un vada  noslēguma pasākumu.
Ludmila ir unikāla sieviete, kam piemīt 

labestība, optimisms, radošums, kurai ir 
savi uzskati un daudzveidīgas intereses.

Aleksandra MAZŅEVA

Ludmila Paskačima — bibliotekāre

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 15.05.2015. līdz 
22.05.2015. Krāslavas iecirknī tika reģis-
trēti 60 notikumi. Būtiskākie:
•	 19. maijā Krāslavas iecirknī tika uzsākts 

kriminālprocess pēc KL 323.p.1.d. par to, 
ka Krāslavas pagasta iedzīvotājs O., dzim. 
1966. g., par administratīvā protokola ne-
sastādīšanu (transportlīdzekļa vadīšana 
alkoholisko dzērienu iespaidā bez trans-
portlīdzekļu vadīšanas tiesībām) Valsts po-
licijas darbiniekiem piedāvāja kukuli 30 eiro 
apmērā.

•	 Naktī uz 19. maiju Andrupenes pagastā, 
no zemnieku saimniecības teritorijā stāvo-
šām automašīnām tika nozagta degviela, 
automagnetola un remonta atslēgas. Vei-
cot operatīvi-meklēšanas pasākumu kom-
pleksu tika noskaidrotas vainīgās personas 
- Daugavpils iedzīvotāji: K., dzim.1990. g., 
un K, dzim. 1997. g., nozagto mantu daļu 
izdevās atgūt.

•	 Naktī uz 20. maiju Krāslavā, Ezera ielā 16, 
no mājas pagalmā stāvošās automašīnas 
tika nozagta piepūšamā laiva “HOLIDAY”, 
laivas dzinējs “MERCURY”, makšķeres un 
citas mantas. Notiek kriminālmeklēšanas 
pasākumi, vērsti uz nozieguma atklāšanu. 

•	 Aizvadītajā nedēļā palielinājies divriteņu 
zādzību skaits, par kuriem tika uzsākti kri-
minālprocesi, notiek meklēšanas pasākumi.

•	 19. maijā Krāslavā, no kādas privātmājas 
pagalma Rēzeknes ielā pazuda velosipēds 
EVEREST CIMBER, tumši zilā krāsā.

•	 Naktī uz 21. maiju Krāslavā no mājas kāpņu-
telpas, Jaunā ielā nr. 3, tika nozagts velosi-
pēds “NAKXUS NX300”.

 Šāvēji no Dobeles atved 
trīs Latvijas izcīņas kausus

9.-10. maijā Dobelē notika Latvijas 
kauss pieaugušajiem - stāsta šaušanas 
treneris Sergejs Šveds. 

Mūsu šāvēji uzrādīja labus rezultātus 
un sīvā cīņā ierindojās uz godalgoto pje-
destāla.

Piekāpjoties vien pieredzējušai un 
vairākkārtējai šī vingrinājuma Latvijas 
čempionei, aizputietei Ilzei Frīdenbergai, 
Diāna Bulavska pārveda kausu par 2. 
vietu. Vingrinājumā 60 šāvieni guļus viņa 
uzrādīja rezultātu, kas atbilst pirmajai 
sporta klasei. Šajā vingrinājumā Karīnai 
Krilovai 7. vieta, Rihardam Misjunam 7. 
vieta un Denisam Solimam 12. vieta.

Otrajā sacensību dienā sacensības 
norisinājās MŠ 3x20 vingrinājumā (šau-
šanā no 3 stāvokļiem - no ceļa, guļus un 
stāvus) Rihards Misjuns, apsteidzot vi-
sus savus sāncenšus - sporta meistarus, 
Latvijas čempionus, daži no kuriem ir pat 
trīsreiz vecāki par mūsu mājinieku, ierin-
dojās 1. vietā. Jāpiebilst, ka šis ir pirmais 
godalgotais pjedestāls Riharda sporta 
karjerā pieaugušo vidū, un uzreiz uzvarē-
tāja godā. 

Ne mazāk nervus kutinoša cīņa iz-
vērtās šajā pašā vingrinājumā sieviešu 
konkurencē. Jāsaka, ka šoreiz piedalījās 
sen neredzēti liels dalībnieču skaits. Starp 
18 sportistēm Karīna Krilova, ar sporta 
meistara kandidāta rezultātu, ierindojās 2. 
vietā. Diānai Bulavskai 11 vieta.

Maija beigās mūsu šāvēji Latvijas iz-
lases sastāvā piedalīsies Baltijas kausa 
izcīņas sacensībās. Novēlēsim viņiem 
veiksmi, drosmi un labus rezultātus.
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Gruzijā
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, 23.30 100 g kultūras
18.00, 23.15 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Ekspedīcija Sumatrā
20.00 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.15 Latvijas novadu cīņas
22.10 Miranda
0.15 Kurš nākamais?
1.50 Aculiecinieks
5.00 Nekurienes iemītnieki
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Ķīnā
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 Kurš nākamais?
12.50 Ielas garumā
13.20 Latvija var! 
13.40 Vides fakti
14.10 LTV - 60
15.45, 1.40 Projekts Nākotne
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Bez apvainošanos
19.05 Latviešu skvoteri

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 Melns. Sarkans. Zelts

LNT
6.20, 2.55 Šodien novados
6.30, 3.05 900 sekundes
8.45, 0.10 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs
10.00 Mf. Nančerova
12.00 NCIS. Losandželosa 
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.30 Fatmagula
21.10 Mediķi
23.15 Čikāgas sardzē
4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.05, 5.40 Ūsainā aukle
6.40 Aģents Dadlijs 
7.10, 13.05 Pūķi
7.40, 13.40 Finiass un Fērbs 
8.00, 0.45 Tētuka meitiņas
9.00, 2.05 Komisārs Reksis 
10.05 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S 
11.05, 21.00, 1.15 Kāsla 
metode 
14.10 Bakugani
14.35 Īstās mājsaimnieces
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.00 Rozenheimas 
detektīvi 

1.30 Privātpersona

PBK
6.05, 0.30 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00, 
1.00 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, 4.05 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 Pieaugušās mei-
tas. Seriāls
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.15 Politika
2.05 Mf. Klusais Dons
5.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Seno skaistuļu noslēpumi
6.45 Multfilmas
7.09, 0.54 Laika prognoze
7.10 Zaldāti 
8.10, 12.35 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20, 0.55 Dokumentālais 

projekts
13.15 Skūpsts
14.20, 17.35, 23.05 Nemelo 
man!
15.25, 0.00 Ģimenes drāmas
20.50 Ekstrasensu cīņas. 
Apokalipse

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.05 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 Pieaugušās meitas
23.00 Eņģelis un dēmons
0.00 Mašīnu karš
0.30 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, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas

7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Zona X
9.10, 22.05 Pēdas
10.55 Viktorija
11.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Svešā seja
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Labais vārds
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.05 Interešu sfēra
20.00 Ideālā laulība
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.40 Sports
0.50 Atlaidiet jostas

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Freida metode
10.15 Baltkrievu virtuve
10.45 Kauli
12.40 Saprast un neitralizēt
13.10 Augstāk par jumtu
13.45, 18.55 Interni
14.50, 20.00 Nepiedzimsti skaista
15.50 Reportieris
17.55 Nāve paradīzē
21.00 Reālā pasaule
21.35 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Futbols
0.15 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
0.40 Būt cilvēkam

CETURTDIENA, 28. maijs 17.55 Gandrīz ideālas vaka-
riņas 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
22.00 Mf. Lielisko džentlmeņu 
līga
0.10 Kinomānija 
5.00 Likums un kārtība 

TV3+
6.50, 17.35, 2.05 Māja 2
7.50 Lavrovas metode
8.55 Mf. Bada spēles
10.00, 14.25 Comedy Club
12.05, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.10, 19.55 Virtuve
18.40, 0.30 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni
22.05 Mf. Vēsā mierā

TV5
8.00, 14.25 Lamatas
9.00, 23.30 Zirnekļtīkls
10.00, 13.00 Top-shop
10.15, 17.25 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, 2.15 Runājam un rādām
19.40, 3.15 Mežsargs
21.40 Mentu kaujas
23.40 Dienas anatomija
0.20 Brāļi
4.15 Vasarnīca
5.20 Reiz dzīvoju Es
5.50 Vai krievi zin krievu 
valodu?

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 Mf. Plus mīlestība
22.50 Vakars
0.35 Volina-43
1.30 Mf. Granīta salas

PBK
6.05, 0.30 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00, 
1.00 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 Pieaugušās 
meitas
23.45 Vakars ar I.Urgantu

1.15 Pirms tumsas iestāšanās
2.00 Mf. Uzmanību, bruņuru-
pucis!
4.15 Mf. Trokšņainā diena
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Seno skaistuļu noslēpumi
6.50, 12.40 Multfilmas
7.09, 0.49 Laika prognoze
7.10 Zaldāti 
8.10 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, 22.55 Nemelo 
man!
15.20 Ģimenes drāmas
20.50 Kara noslēpums 
23.55, 0.50 Dokumentālais 
projekts

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.05 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
21.30 Pieaugušās meitas
23.25 Eņģelis un dēmons
0.15 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, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Zona X
9.10, 22.05 Pēdas
10.55, 20.00 Ideālā laulība
11.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Svešā seja
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.50 Bijusī sieva
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.05 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālā reportāža
0.40 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05 Freida metode 
10.10 Baltkrievu virtuve
10.45 Tūrists
11.40 Gladiators
13.50 Interni
15.00, 20.00 Nepiedzimsti 
skaista
16.00 Pārlādēšana
16.45 Freida metode
17.55, 1.00 Nāve paradīzē
18.55 Universitāte Jaunās 
kopmītnes
21.00 Reālā pasaule
21.35 Sportloto 6 no 49, KENO
21.40 Kauli
23.30 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
23.55 Būt cilvēkam

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Gruzijā
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, 1.15 Mūsu Čārlijs
12.55 Negantais Henrijs 
13.20 Ciemiņš virtuvē
13.50 Luijs
14.20 Maklauda meitas
15.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
18.00, 23.00 Ziņas
19.00 Māra
20.30 Panorāma
21.15 Vera 
23.15 Latvijas šlāgeraptauja 
0.10 Miranda
2.55 LTV - 60
3.50 Sporta studija
4.35 Aizliegtais paņēmiens
5.30 Province

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.20 Mūsu Čārlijs 
11.15 1:1
12.05 100 g kultūras
13.50, 2.40 LTV - 60
15.45, 4.05 Pie stūres
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Personīgas lietas
20.10 Eiropa koncertos
21.00 Leģendārie albumi

22.10 Mf. Tu satiksi slaidu, 
nepazīstamu tumšmati
0.00 Krodziņā pie Paula
1.30 Imanta - Babīte pietur...
4.35 Melns. Sarkans. Zelts

LNT
6.20, 2.50 Šodien novados
6.30, 3.00 900 sekundes
8.45, 1.00 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs
10.00 Mf. Nančerova
12.05 Ekstrasensi – detektīvi 
13.20, 4.45 Karamba!
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.20 Fatmagula
21.10 Glābiet mūsu ģimeni 
23.15 Greizais spogulis
5.45 Vilfreds 

TV3
6.10, 12.05 Ūsainā aukle
6.40 Stenlijs
7.10, 13.05 Pūķi
7.40, 13.40 Finiass un Fērbs 
8.00, 5.40 Tētuka meitiņas
9.00, 2.10 Komisārs Reksis 
10.05, 0.30 Kāsla metode 
14.10 Bakugani
14.30 Īstās mājsaimnieces
15.35 Betija Vaita un vecie 
ērmi 
16.35, 3.05 Rozenheimas 
detektīvi 
17.35 Dullās sacensības 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu

20.20 Dzīves smalkumi
20.40 Mf. Džonijs Anglis
22.35 Mf. Vientuļnieks
5.00 Likums un kārtība 

TV3+
6.55, 17.35, 2.40 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?
13.20 Virtuve
18.40, 1.10 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Šreks 3
21.50 Mf. Jā, iespējams...
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. Spiegs
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 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, 2.25 Runājam un rādām
19.40 Mf. Es atmaksāšu
23.30 Ļauna zīme
0.30 Brāļi
3.25 Versija

RTR
6.00 Krievijas rīts
10.05 Kanonādes rībēšana
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 Dzīve pēc dzīves
0.55 Mf. Pirmo reiz precējusies
5.55 Seriāls

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 Ģimenes apstākļu dēļ
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Seno skaistuļu noslēpumi
6.50, 12.50 Multfilmas
7.09, 0.49 Laika prognoze
7.10 Zaldāti 
8.10, 12.35, 23.55 Skatīties 
visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20, 0.50 Dokumentālais 
projekts
13.05 Skūpsts
14.15 Jums pat sapņos nav 
rādījies
17.30 Viņiem piestāv nāve
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
23.00 Slepenās teritorijas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.30 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. Septiņas aukles
18.20 Gaidi mani Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 JAK
23.15 Kas? Kur? Kad? Balt-
krievijā
0.40 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, 0.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.10 Pēdas
10.55, 19.55 Ideālā laulība
11.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Svešā seja
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.30 Bijusī sieva
17.30 Nezināmā Baltkrievija
17.55, 21.45 Mūsējie
18.10 Izmeklēšanas noslēpumi
21.00 Panorāma
21.55 Mf. Karmena
0.15 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.40 TV barometrs
9.05, 16.45 Freida metode 
10.10 Kapeika kapeikā
10.45 Kauli
12.35 Mf. Es gribu to redzēt!
13.10 Ķīna. Izpētes instrukcija
13.45 Universitāte. Jaunās 
kopmītnes
14.50 Nepiedzimsti skaista
15.50 Ir nu gan!
17.55 Nāve paradīzē
18.55 Mf. Atcerēties visu. 
21.00 Reālā pasaule
21.35 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Ekstrasensu cīņas. Konti-
nentu cīņa
23.50 Reportieris
0.35 Bafija pret vampīriem

PIEKTDIENA, 29. maijs
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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.

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

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

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete Viļuma

Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838
27068443, pati te@inbox.lv

26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Reklāma un sludinājumi

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

•  Granīta un cementa - 
smalknes pieminekļi.

•  Kapapmales.
•  Formu daudzveidība.

Krāslava, Jaunā iela 13, tālr. 
25633212, 65681339.

Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 
28686822.

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, 29. 
maijā, Z/S “Flaveri” 
pārdos jaunas vis-
tiņas (2 - 6 mēn.), 

gailīšus, dējējvistas (12-14 mēn.). 
Pēc pasūtījuma balti broileru 
tītari (2 mēn.), diennakts un pa-
augušies (1 - 3 ned.) šķiroti un 
mājas cāļi, broileri, balti un rai-
bi pīlēni, zoslēni, pērļu vistiņas, 
paipalas. Tālr. 29142247, šoferis 
- 29158908.

Priežmale - 8.00, Jaunokra 
- 8.15, Mariampole - 8.25, 
Andrupene - 8.35, Andzeļi - 8.55, 
Ezernieki - 9.10, Egļeva - 9.30, 
Muižnieki - 9.40, Šķaune - 9.55, 
Porečje - 10.20, Svariņi - 10.35, 
Dagda - 10.55, Asūne - 11.25, 
Račeva - 11.40, Robežnieki 
- 11.50, Skuki - 12.05, Indra - 
12.20, Vaicuļeva - 12.30, Piedruja 
- 12.55, Kalnieši - 13.05, St. 
Skaista - 13.20, Skaista - 13.35, 
Krāslava (Ostas ielā) - 14.00, 
Kombuļi - 14.30, Auleja - 14.50, 
Grāveri - 15.15.

SIA „LAUKU MIESNIEKS” 
Iepērk mājlopus. Augstas 

cenas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

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

LAIKA ZIŅAS
27.05. 28.05. 29.05.

 +13...+15  +10...+17 +10... +16

ZR   5 m/s  R   3 m/s DR   4 m/s

IEPĒRKAM vīngliemežus. 
Tālr. 29158702

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

Frizētava Dagdā meklē ma-
nikīra, pedikīra meistaru, kā 
arī kosmetologu. Perspektīvs 
darbs, liela cilvēku plūsma. In-
teresē? 

Zvani – m. t. 26392465 vai 
26208083.

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

ārējā apdare (metāla profi li, 
saidings)

Tālr. 27878088, 28675525

 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

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

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

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

Tālr. 28778770, 26338822

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

Tālr. 28106074

zemes gabalu (0,31 ha) Dagdā 
(ZG). Tālr. 29948212;
3-istabu dzīvokli Krāslavā Tālr. 
22363744, 28280235;
2-istabu dzīvokli Dagdā. Tālr. 
29778590, 28311604;
2-istabu dzīvokli Krāslavā. 
Iespējama nomaksa. Tālr. 
27837644, 20292842;
2-istabu dzīvokli (Raiņa ielā). 
Tālr. 29522208;
2-istabu dzīvokli (103. sērija, 2. 
stāvs, Ezeru ielā 18, cena pēc 
vienošanās). Tālr. 25902789;
2-istabu privat. dzīvokli baznī-
cas ielā (ar kosmētisku remon-
tu). Tālr. 20391153;
“OPEL Vectra” (1998., univer-
sāls, TA līdz 30.03.2016.). Tālr. 
29443964;
“VW Passat Variant” (1990., ben-
zīns/gāze, TA līdz 10.12.2015., 
670 €). Tālr. 28295726;
piekabi “2PTS-4”, TA, kā jauna. 
1300 €. Tālr. 29562219;
piekabi (paštaisīta, ar doku-
mentiem un numuru, TA līdz 
04.2016. + 4 riteņus ar diskiem 
no “Volgas”), reģistrēta kā trak-
tora, 550 €. Tālr. 26492950;
mucas (100 l, kubveida) ar krā-
nu. Iespējama piegāde. Tālr. 
29498229;
caurules, metāla loksnes - 6mm, 
elektrisko dzinēju, vadus, dēļus. 
Viss lietots. Lietotas ražošanas 
mēbeles. Tālr. 29517757;
elektrozāģi, elektrotrimmeri. 
Tālr. 26391610;
govi (3. laktācija, atnesīsies au-
gustā). Tālr. 22472062;
govi  (1. laktācija, melnraiba). 
Tālr. 26174814;
telīti no pienīgas govs Kalnie-
šu pag. Tālr. 29836492;
slaucamo kazu. Tālr. 26393123; 
cūkgaļu (var ar piegādi) Tālr. 
26615298, 26329474;
pārtikas kartupeļus. Tālr. 
25328670;
pārtikas, sēklas un lopbarī-
bas kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;
graudus, miltus, kartupeļus. Pie-
gāde. 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. 

Sieviete MEKLĒ darbu (veco 
cilvēku pieskatīšana, dārzu ra-
vēšana, māju uzkopšana utt.) 
Krāslavā. Tālr. 28128343.
IZĪRĒ istabas privātmājā. Tālr. 
29615751.
VĒLOS īrēt 1. vai 2.-istabas 
dzīvokli Krāslavā. T. 26592153.
PIEGĀDĀ kūdras briketes 
(Igaunija), 1 t/85 €. Tālr. 
22110343.
PĻAUJ zāli ar trimeri. Tālr. 
28295726.
CELTNIECĪBAS darbi (no 
pamatiem līdz jumtiem). Tālr. 
25957960, 20314934.
DZĪVOKĻU remonts. Tālr. 
27751513.
Veicam dažādas grūtības 
pakāpes CELTNIECĪBAS un 
remonta darbus. Konsultācijas, 
materiālu piegāde. Tālr. 
25902789, 28474533.
ATDOŠU labās rokās labu, 
skaistu, kārtīgu kaķēnu. Tālr. 
 22349991.

„VAS „Latvijas Pasts” pār-
dod izsoles kārtībā ar lejup-
ejošu soli 03.07.2015., plkst. 
11.00, Ziemeļu ielā 10, Lidostā 
„Rīga”, Mārupes novadā, ne-
kustamo īpašumu „Pastnieki”, 
Robežnieki, Robežnieku pa-
gasts, Krāslavas novads, ka-
dastra Nr.6086 004 0214.

Nekustamā īpašuma nosa-
cītā (sākotnējā) pārdošanas 
cena – EUR 6 000.

Pieteikšanās izsolei darba 
dienās no 01.06.2015. līdz 
01.07.2015. un informācija par 
izsoli pie izsoles rīkotāja pa tāl-
ruņiem 29420864, 29398567 
vai e-pasts: info@pasts.lv

Korekta attieksme. Samaksa 
līguma slēgšanas brīdī. 
PĀRDOD Ozolu stādus. Tālr. 
26498249;
bērnu velosipēdu (7 gadi). Tālr. 
 29843537.

29. maijā (piektdiena)
10.00 – Grāveri (kapos)

30. maijā (sestdiena)
10.00 – Dagda (pilsētas kapos)
16.00 – Grāveri (Sv. Mihaila baz-
nīcā). Nakts dievkalpojums

31. maijā (svētdiena)
8.30 – Grāveri (Sv. Mihaila baznī-
cā) . Vasarsvētki.

15.00 – Aglona (kapos)

1. jūnijā (pirmdiena)
8.30 – Grāveri (Sv. Mihaila baznī-
cā) . Vasarsvētki. 

6. jūnija (sestdiena)
10.00 – Indra (kapos)
12.00 – Robežnieki (kapos)
14.00 – Ferma (kapos)

Va sar svēt ku aiz lū gu mi Krās la vas, Aglonas un 
Dagdas novadu draudzēs un kapsētās 2015. gadā

Grāveru Sv. Mihaila baznīca – tēvs Viktors Mjaļiks (tālr. 
29534053), vai 29182214 (Ivans), 25561158 (Jurijs)

No š. g. 20. aprīļa līdz 20. maijam
Pārskata periodā reģistrēts 1 

zādzības gadījums: 22. aprīlī Kastuļi-
nas pagastā no dzīvojamās mājas ti ka 
nozagti  4 pakešu ti pa plasti kāta logi, 
salauzts koka dubultlogs un izlauztas 
durvis. Uzsākts kriminālprocess. No-
skaidrota aizdomās turamā persona.

Policijā ti ka veikta pārbaude par 
6 konfl iktu gadījumiem:
• 21. aprīlī Šķeltovas pagastā 1960. 

g. dzimis vīrieti s sarīkoja ģimenes 
konfl iktu.

• 26. aprīlī Grāveru pagastā 1980. 
g. dzimušai sievietei noti ka kon-
fl ikts ar brāli.

• 5. maijā Šķeltovas pagastā konfl ik-
ta laikā 1979. g. dzimušai sievietei 
dzīves biedrs nodarīja miesas bojā-
jumus. Noti ek apstākļu pārbaude.

• 10. maijā Šķeltovas pagastā 
1973. g. dzimis vīrieti s alkohola 
reibumā sarīkoja ģimenes skan-
dālu atti  ecībā pret savu māti .

• 13. maijā Aglonas pagastā noti ka 
konfl ikts starp 1975. g. dzimušu 
vīrieti  un 1975. un 1973. g. dzi-
mušām sievietēm.

• 13. maijā Grāveru pagastā noti ka 
konfl ikts starp 1980. un 1936. g. 
dzimušām sievietēm.

Pārskata periodā reģistrēti  seko-
joši mantas bojāšanas gadījumi:
• 23. aprīlī Aglonas pagasta Kapiņos 

1969. g. dzimusi sieviete konstatē-
ja, ka dzīvojamai mājai izsisti  logu 
sti kli. Noti ek apstākļu pārbaude.

• 5. maijā 1946. g. dzimis vīrieti s 
sociālās aprūpes centrā sabojāja 
telpas durvis. Noti ek pārbaude.

Periodā reģistrēti  rupji ceļu sati k-
smes noteikumu pārkāpumi: 30. 
aprīlī Aglonas pagastā 1967. g. 
dzimis vīrieti s vadīja automašīnu 
alkohola reibuma stāvoklī bez no-
teiktā kārtā iegūtām autovadītāja 
ti esībām. Par faktu uzsākts krimi-
nālprocess. Šis pats vadītājs  5. 
maijā, pārkāpjot ti esas spriedumu, 

vadīja automašīnu Aglonas novada 
teritorijā. Arī šis fakts ti ek izmeklēts 
kriminālprocesa ietvaros.
Policijā ti ek veikta pārbaude par 
pārskata periodā noti kušiem 
ugunsgrēkiem:
• 27. aprīlī Šķeltovas pagastā dzīvo-

jamā mājā radās sadūmojums, jo 
dega dīvāns.

• 3. maijā Šķeltovas pagastā dega kūla.

Citi  noti kumi:
• 28. aprīlī Šķeltovas pagastā veik-

ta patvaļīga 84 koku cirte. Noti ek 
pārbaude.

• 6. maijā saņemts iesniegums no 
1962. g. dzimuša vīrieša par dēla – 
1981. g. dzimuša vīrieša-bezvēsts 
prombūtnes faktu. Pārbaudes gai-
tā noskaidrots, ka jaunieti s gājis 
bojā ceļu sati ksmes negadījuma 
rezultātā Daugavpils novadā.

• 8. maijā konstatēts, ka uz auto-
ceļa P-62 novada teritorijā bojāta 
ceļazīme. Noti ek pārbaude admi-
nistratī vās lietvedības ietvaros.

• 12. maijā Aglonas pagasta Ka-
piņos pagaidām nenoskaidrota 
persona patvaļīgi demontējusi 2 
ceļa zīmes. Nodarītais materiā-
lais zaudējums sastāda 318,23 
eiro. Noti ek pārbaude.

• 13. maijā reģistrēts 1988. g. dzi-
mušas sievietes iesniegums par 
iespējamu goda un cieņas aiz-
skārumu interneta vidē. Noti ek 
pārbaude.

• 16. maijā Kastuļinas pagastā 
ezera krastā atrasts miris 1964. 
g. dzimis vīrieti s bez vardarbīgas 
nāves pazīmēm. Uzsākts krimi-
nālprocess, nozīmēta ti esu medi-
cīniskā ekspertī ze.

• 16. maijā uz medicīnas iestādi 
ti ka nogādāts 1997. g. dzimis 
jaunieti s uz aizdomu pamata par 
psihotropo vielu lietošanu.

VP Latgales reģiona pārvaldes 
Preiļu iecirkņa Kārtī bas policijas 
nodaļas vecākā inspektore Inga 

ZIEMELE
www.aglona.lv

Krimināls, notikumi Aglonas novadā
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