
•	 Valsts prezidents Andris Bērziņš 
izsludinās Saeimā pieņemtos 
grozījumus Izglītības likumā, kas 
cita starpā nosaka, ka izglītības 
sistēma nodrošina izglītojamā ti-
kumisko audzināšanu, kas atbilst 
Satversmē ietvertajām un aizsar-
gātajām vērtībām, īpaši tādām kā 
laulība un ģimene.

•	 Populārākā partija Latvijā joprojām 
ir “Saskaņa”, savukārt mēneša lai-
kā pamatīgu popularitātes kritumu 
piedzīvojusi “Vienotība”. Jūnijā par 
partiju “Saskaņa” būtu gatavi balsot 
21,4 % vēlētāju, par Zaļo un zem-
nieku savienību - 15%, par nacio-
nālo apvienību “Visu Latvijai!”- “Tē-
vzemei un brīvībai”/LNNK - 8,8%, 
par “Vienotību” - 8,7%, par Latvijas 
Reģionu apvienību - 5,2%, par parti-
ju “No sirds Latvijai” - 3,2%.

•	 “Vienotības” Saeimas frakcijas 
vairākums neuzskata par nepiecie-
šamu pieņemt atsevišķu partner-
attiecību likumu, taču 12.Saeimas 
sasaukuma laikā varētu iesniegt 
grozījumus atsevišķos likumos 
seksuālo minoritāšu pāru dažādu 

praktisko jautājumu sakārtoša-
nai. Frakcijas vairākums uzskata, 
ka seksuālo minoritāšu pārstāvju 
aktualizētie jautājumi ir risināmi 
nevis ar atsevišķu partnerattiecību 
regulējumu, bet gan citos norma-
tīvajos aktos, piemēram, veicot iz-
maiņas Civillikumā par mantojuma 
tiesībām un Ārstniecības likumā.

•	 Tā dēvētajā melnajā sarakstā ie-
kļautais Krievijas uzņēmējs Ser-
gejs Čerņins veicis Latvijas valstij 
kaitnieciskas darbības, kas nav 
saistītas ar uzņēmējdarbību. Viņš 
uzsvēra, ka nodarbošanās ar uz-
ņēmējdarbību vai Latvijā esoši īpa-
šumi, tostarp uzņēmumi, vēl nav 
iemesls, lai persona nevarētu tikt 
iekļauta nevēlamo personu saraks-
tā. Vienlaikus ministrs atteicās mi-
nēt konkrētākus iemeslus, kāpēc 
Čerņins iekļauts šajā sarakstā.

•	 Valsts policija aizturējusi 1972. g. 
dzimušu Latvijas iedzīvotāju un viņa 
sievu – 1981. g. dzimušu Krievijas 
pilsoni – aizdomās par savu mazga-
dīgo bērnu pavešanu netiklībā un 
iesaistīšanu seksuāla rakstura dar-

bī-
bās. Tāpat policija ir izņēmusi 
ievērojamu daudzumu informāci-
jas nesēju, kas, iespējams, satur 
pornogrāfiska rakstura materiālus. 
Policija uzsāktā kriminālprocesa ie-
tvaros turpina izmeklēšanu.

•	 Valsts policija (VP) kopš aprīļa pa-
stiprināti kontrolē transportlīdzek-
ļu vadītājus uz autokatastrofām 
bagātā autoceļa Tīnūži-Koknese. 
Tikmēr Ceļu satiksmes drošības 
direkcija (CSDD) uz šī autoceļa sola 
izvietot stacionāros fotoradarus.

•	 Teju par ceturtdaļu pieaugusi sa-
slimstība ar ērču pārnēsāto Laima 
slimību, tomēr samazinājusies sa-
slimstība ar ērču encefalītu. Šogad 
līdz 25. jūnijam reģistrēti 85 gadī-
jumi, kad cilvēki saslimuši ar Laima 
slimību. Pērn šajā pašā laika perio-
dā ar šo slimību saslima 65 cilvēki. 
Savukārt ar ērču encefalītu šogad 
līdz 25. jūnijam bija saslimuši des-
mit cilvēki, kamēr pērn šajā laika 
periodā bija saslimuši 14 cilvēki.
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Katoļu Baznīcā
3.07. - Sv. apustuļa Toma svētki.
11.07. - Sv. abata Benedikta, Eiro-
pas aizbildņa svētki.
15.07. - Sv. Bonaventūra, bīskaps 
un Baznīcas mācītājs.
16.07. - Vs. Jaunava Marija - Kar-
mela kalna Dievmāte.
22.07. - Sv. Marija Magdalēna.
23.07. - Sv. Brigitas, ģimenes mātes 
un klostermāsas, Eiropas līdzaiz-
bildnes svētki.
25.07. - Rīgas metropolijas diev-
nama iesvētīšanas gadadiena. Sv. 
apustuļa Jēkaba svētki.
26.07. - Sv. Joahims un Anna, Vs. 
Jaunavas Marijas vecāki. 
29.07. - Sv. Marta.
31.07. - Sv. Ignācijs no Lojolas, 
priesteris, jezuītu ordeņa dibinā-
tājs.

Pareizticīgo Baznīcā
6.07. - Vladimiras Dievmātes iko-
nas piemiņa.
7.07. - Jāņa Priekšteča dzimšana.
9.07. - Tihvinas Dievmātes ikonas 

piemiņa.
Līdz 11.07. - Pētera gavēnis.
12.07. - Apustuļi Pēteris un Pāvils.
18.07. - Mūka Sergija Radoņežska 
pīšļu atgūšana.
21.07. - Kazaņas Dievmātes ikonas 
piemiņa.
24.07. - Apustuļiem pielīdzinātās 
lielkņazienes Olgas piemiņa. 
28.07. - Apustuļiem pielīdzinātā 
lielkņaza Vladimira piemiņa. 

Vecpareizticīgo Baznīcā
7.07. - Jāņa Priekšteča dzimšana.
Līdz 11.07. - Svēto apustuļu, Pētera 
gavēnis.
12.07. - Augsto apustuļu Pētera un 
Pāvila svētki.
21.07. - Kazaņas Dievmātes piemi-
ņa.

Evaņģēliski luteriskajā 
Baznīcā

22.07. - Sv. Marija Magdalēna.
25.07. - Sv. Jēkabs vecākais - apus-
tulis. 

Liturģiskais kalendārs jūlijā

3. jūlijā aicinām jūs uz 
Dagdas  lauksaimniecības, 

 pārtikas preču un  pašražoto 
preču  gadatirgu!

Laipni lūgti!
Tālr. 29415291. 

Atgādinām, ka laikrakstu 
”Ezerzeme” var abonēt jeb-
kurā pasta nodaļā, pie sava 
pastnieka, internetā (abone.
pasts.lv), kā arī redakcijā 
(Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, 
bez komisijas maksas)! 

Izmanto iespēju abonēt 
“Ezerzemi” arī 

elektroniskā versijā!

E-pasts: 
ezerzeme@ezerzeme.lv. 

Tālr. 65681464, 65681475.

Latvijā

* Tika nolemts veikt pašval-
dības ceļa Konstantinova – Zariņi 
brauktuves virsmas apstrādi ar 
pretputekļu segumu Konstantino-
vas ciemā - posmā no 0,000 km 
līdz 0,850 km.

* Deputāti noteica projektu 
“Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu kvalitātes uzlabošana at-
bilstoši normatīvo aktu prasībām 
Dagdas novada Svarincu un 
Mariampoles ciemā” kā Dagdas 
novada pašvaldības prioritāro 
investīciju projektu un tā īsteno-
šanai nolēma ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē 40 640,00 EUR.

*  Piešķīra finansējumu:
- dalībai Latvijas čempionātā 

motokrosā 3. – 6. posmos un sa-
censībās „Ilūkstes kauss motok-
rosā” – 150,00 EUR;

- Asūnes pagasta pārval-
dei mauriņa traktora iegādei – 
400,00 EUR;

- Ezernieku PII aktu zāles re-
montam - 3 260,00 EUR;

- Šķaunes TN zāles grīdas 
remontam - 1 500,00 EUR.

* Andrupenes pagasta pār-
valdei tika nodoti pamatlīdzekļi 
sakarā ar projekta „Dagdas no-
vada kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana, atjaunojot, uzlabo-
jot un labiekārtojot pašvaldības 
muzeju „Andrupenes lauku sēta”” 
īstenošanu.

* Novada nevalstiskās orga-
nizācijas saņēma atbalstu projek-
tu realizācijai:

- Jauniešu biedrībai „Dzirk-
stelītes” dalībai NVA pasākumā 
„Subsidētā darba vieta jaunie-
šiem bezdarbniekiem” interešu 
pulciņa vadītāja atalgojuma lī-
dzfinansēšanai no Konstantino-
vas pagasta pārvaldes budžeta 
līdzekļiem - 1 334,77 EUR;

- biedrībai „Māmiņu klubs 
„Dagda”” projekta „Sievietes ie-
dvesmai Dagdā” īstenošanai paš-
valdībai piederošo telpu izman-
tošanu, uzskatot to kā projekta 
līdzfinansēšanu, un projekta priek-
šfinansēšanai - 2 567,50 EUR.

* Deputāti atbalstīja ieceri 
izveidot vienoto klientu apkal-

pošanas centru Dagdas novada 
pašvaldībā.

* Tika pagarināts telpu no-
mas līgums ar SIA „Brīvība” Dag- 
das pagasta Tautas bibliotēkas 
darbības nodrošināšanai līdz 
31.12.2015.

* Papildus tika izskatīti divi 
jautājumi. Tika piešķirts finansē-
jums 300,00 EUR apmērā bied-
rībai „Latvijas Sarkanais Krusts” 
humānās palīdzības sniegšanai 
Ukrainas Čerņigovas apgabala 
kara hospitālim un ārstniecības 
iestādēm. Pašvaldības izpilddi-
rektoram atļauts savienot amatus 
ar profesionālās kvalifikācijas ek-
sāmena eksaminācijas komisijas 
priekšsēdētāja pienākumu un 
Daugavpils Būvniecības tehniku-
ma izglītības programmu īsteno-
šanas vietā „Dagda” programmas 
„Būvdarbi” izglītojamo eksaminē-
šanu 2015. gada 25.- 26. jūnijā.

Ar pilnu domes sēdes protoko-
lu un pielikumiem varēs iepazīties 
www.dagda.lv / Pašvaldība / Doku-
menti/Novada domes protokoli.

Kārtējā Dagdas novada domes sēde

Desmit gadus austais grīdceliņš

Rakstu lasiet 3. lpp.

No 2015. gada spēkā ir prasība, kas nosaka, ka atbalstam pie-
teiktās zālāju platības ir ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc. Ja zālāju 
platības tiek noganītas, tad gadījumos, ja zālājs noganīts nepietieka-
mi, tas ir jāapļauj.

Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo platību Vieno-
tais platību maksājums (VPM) netiks piešķirts un tiks piemērota pār-
deklarācijas sankcija.

Svarīgi datumi!
15. augusts - pēdējais datums, kad Vienotajam platības maksā-

jumam, Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam un / vai 
“Bioloģiskā lauksaimniecība” atbalstam pieteiktajiem zālājiem ir jābūt 
noganītiem vai nopļautiem un novāktiem.

 15. septembris - pēdējais datums, kad jānogana (nepietiekami 
noganītās platības jāappļauj) vai jānopļauj un jānovāc zālāju platības, 
ja zālājs atzīts par ES nozīmes biotopu vai putnu dzīvotni vai tiek iz-
mantots biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei. Ja 
zālājs tiek izmantots biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu 
ieguvei, tad zāle jānovāc no lauka pēc katras pļaušanas reizes, kas 
veikta periodā līdz 15. septembrim.

www.lad.gov.lv

LAD atgādina

Zālājus ne tikai jānopļauj, 
bet arī jānovāc
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Grieķijā uz nedēļu slēdz 
bankas

Grieķijas bankas būs slēg-
tas līdz 6. jūlijam, kas ir nāka-
mā diena pēc referenduma par 
starptautisko kreditoru priekšli-
kumiem, un šajā periodā banko-
mātos varēs izņemt līdz 60 eiro 
dienā. Ciprs aicināja iedzīvotā-
jus saglabāt mieru un apgalvo-
ja, ka banku noguldījumi atro-
das drošībā. Eiropas Centrālā 
banka (ECB) svētdien nolēma 
saglabāt ārkārtas fi nansējumu 
Grieķijas banku sistēmai līdzši-
nējā līmenī, bet to nepalielināt. 
Jau vēstīts, ka Grieķijas krīze 
padziļinājās sestdien pēc tam, 
kad Eiropas partneri reaģēja uz 
Grieķijas premjerministra Alekša 
Cipra aicinājumu rīkot referen-
dumu par starptautisko kredito-
ru izteiktajiem priekšlikumiem, 
atsakoties pagarināt valsts glāb-
šanas programmas termiņu pēc 
30. jūnija.

Doņeckā nerimst kaujas
Kaujas Doņecekas apkai-

mē starp Ukrainas armiju un 
Austrumukrainas pašpasludinā-
to republiku kaujiniekiem nori-
sinās gandrīz bez pārtraukuma, 
ziņo Ukrainas prezidenta pār-
stāvis pretterorisma operācijas 
jautājumos pulkvedis Andrijs 
Lisenko. Kaujās arī tiekot pielie-
tots smagais bruņojums. a kau-
jas turpinās arī Širokines rajonā. 
Ukrainas puses uzsver, ka pie 
pamiera režīma pārkāpumiem 
galvenokārt vainojami pašpa-
sludināto republiku kaujinieki.
Tikmēr kaujinieku pārstāvji pa-
miera pārkāpšanā vaino Ukrai-
nas armiju.

Eksplozija Taivānā
Vairāk nekā 200 cilvēki 

sestdien guvuši dažādas pakā-
pes apdegumus eksplozijā kādā 
naktsklubā ūdens atrakciju par-
kā netālu no Taivānas galvaspil-
sētas. Nelaime notikusi pasāku-
mā “Āzijas krāsu spēles”, kurā 
pār svētku dalībniekiem izkai-
sīts krāsains pulveris. Kā domā 
ugunsdzēsēji, no skatuves star-
mešu karstuma tas uzliesmojis. 
Pēc sprādziena aizdegusies 
skatuve, uz kuras atradušies 
dejotāji.Slimnīcās nogādāti 205 
cietušie, 81 no viņiem smagā 
stāvoklī. Dažiem konstatēti pat 
40% ķermeņa apdegumi. Medi-
ji pieļauj, ka cietušo skaits var 
izrādīties lielāks. Taibei mērs 
Ēriks Ču licis nekavējoties slēgt 
izklaižu parku un solījis sākt iz-
meklēšanu, lai noskaidrotu, kas 
atbildīgs par notikušo.

Uzbrukums Tunisijas 
kūrortā

Radikālie džihādisti no or-
ganizācijas „Islāma valsts” uz-
ņēmušies atbildību par piektdien 
notikušo uzbrukumu Tunisi-
jas kūrortpilsētā Sūsā, kurā bojā 
gāja vismaz 37 cilvēki. Grupē-
jums savā kontā mikroblogoša-
nas vietnē “Twitter” paziņojis, ka 
uzbrukumu pastrādājis “Kalifāta 
kareivis”, kuram izdevies apiet 
visus drošības pasākumus. Tu-
nisijas varas iestādes solījušas 
spert atbildes soli un nedēļas 
laikā slēgt vismaz 80 mošejas, 
kas neatrodas Reliģijas lietu 
ministrijas kontrolē, un kas tiek 
saistītas ar pamudināšanu uz 
vardarbību. Piektdien notikusī 
traģēdija kļuvusi par asiņaināko 
mūsdienu Tunisijas vēsturē, at-
zīmē mediji.

Pasaulē

Jau vairākus gadus pēc kār-
tas Jāņu svinības Aglonā nav 
iedomājamas bez sacensībām 
pa Cirīša ezeru - “Līgo regate ar 
laivām”.

23. jūnijā Atraktīvās atpū-
tas centrā pie Cirīša ezera pulcē-
jās gan skatītāji, gan atbalstītāji, 
lai noskaidrotu gada Līgo regates 
čempionus.

Par Līgo regates čempiona - 
2015 titulu cīņā devās 7 komandas.

Kā vēsta sacensību organi-
zatori Anatolijs Pupics un Edgars 
Urbanovičs, komandai ar trim 
dalībniekiem laivā, pēc iespējas 
ātrāk jāizbrauc noteikts maršruts, 
kas atzīmēts ar bojām Cirīša eze-
rā, uzvar tā komanda, kura to iz-
dara visātrāk.

Maršruta garums ir aptuveni 
1 300 m. Pēc neilgas cīņas tika 

noskaidroti arī uzvarētāji.
1. vieta komandai “Spec-

nazi” (Raivis Matisāns, Kristaps 
Kurmis, Samanta Smirnova).
Komada uzrādīja labāko rezultā-
tu - 06:32.

2. vieta komandai “Dziķij 
Džon “ (Jānis Baltadonis, Vitolds 
Livdāns, Sandris Livdāns) ar lai-
ku - 06:38.

3. vieta koman-
dai “Tecko” (Arnolds 
Spīķis, Guntars In-
drikovs, Loreta Čer-
pakovska) ar laiku- 
06:41.

4.vieta koman-
dai “Ļesoruby” (Rai-
tis Indrikovs, Ivars 
Dzerkalis, Loreta 
Čerpakovska) ar laiku 
- 06:43.

5.vieta komandai 
“Psihi|” (Aigars Indri-
kovs, Jānis Livdāns, 
Laura Indrikova) ar 
laiku - 06:55.

6. vieta komandai 
“Vesko” (Ainārs Dzer-

kalis, Normunds Petrovs, Evi-
ta-Beāte Valaine) ar laiku - 06:59.

7. vieta komandai “Sk.rota” 
(Austris Bogdanovs, Mārtiņš 
Bogdanovs, Samanta Smirnova) 
ar laiku- 07:00.

Kā katru gadu Līgo regates 
sacensību laikā notiek arī alus 
dzeršanas sacensības.

Šogad šajā “distancē” pieda-
lījās trīs dalībnieki. 

Uzvaru guva 2014. gada 

Līgo regates čempions - Volde-
mārs Matisāns, kurš 0,5 l alus 
izdzēra 4,33 sekundēs.

2. vieta – Guntaram Indriko-
vam - 5,7 sekundes;

3. vieta – Jānim Lauskim - 
10,67 sekundes.

Sacensību organizatori pa-
teicās “Aldarim” par sagādāto 
alu. 

PĀRMĒRĪGA ALKOHOLA 
LIETOŠANA KAITĒ JŪSU UN 
APKĀRTĒJO VESELĪBAI!

Pēc sīvām cīņām Līgo rega-
tes dalībnieki un līdzjutēji gata-
vojās Līgo svētku svinībām, Līgo 
dienas tirgum un pasākumam 
Aglonas brīvdabas estrādē. 

Elizabete VIĻUMA, 
autores foto

Līgo regate ar laivām

20. jūnijā Dagdā pulcējās 
vairāk nekā 900 senioru no Dag-
das, Balvu, Līvānu, Rēzeknes, 
Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, 
Ludzas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, 
Viļānu, Viļakas, Krāslavas, Rugā-
ju, Vārkavas novadiem un Dau-
gavpils un Rēzeknes pilsētām.

Dienas koncertos pie nova-
da Domes ēkas un pie Veselības 
un sociālo pakalpojumu centra 
„Dagda” senioru kolektīvi uzstā-
jās ar priekšnesumiem, kas visla-
bāk tos raksturo. Daudzas dzies-
mas skatītājiem bija labi zināmas 

un tāpēc viņi dziedāja līdzi. 
Pēc dienas koncertiem paš-

valdību pārstāvji, kolektīvu un 
senioru biedrību vadītāji pulcējās 
uz pieņemšanu Dagdas novada 
pašvaldībā, kur saņēma festivāla 
piemiņas veltes. Seniori tikmēr 
apmeklēja Dagdas Vissvētās Trīs-
vienības Romas katoļu baznīcu 
un novadpētniecības izstāžu zāli 
„Patria”.

Svētku koncertā uz skatuves 
kāpa senioru apvienotais koris, 
kas vienojās kopīgās dziesmās, 
piepildot Dagdas parka estrādi ar 

savām skanīgajām balsīm. Deju 
laukumu piepildīja vairāki desmiti 
dejotāju, kas vienā solī izdejoja 
gan latviešu tautas dejas, gan 
modernās dejas, gan līnijde-
jas. Mazākumtautību kolektīvu 
priekšnesumi bija poļu, krievu un 
baltkrievu valodās. 

Koncerta noslēgumā festivā-
la karogs tika svinīgi nodots Aglo-
nas novada domes priekšsēdētā-
jai Helēnei Streiķei, jo nākamais 
- XV Latgales senioru dziesmu un 
deju festivāls notiks Aglonā!  

Guna MALINOVSKA 

Izskanējis Latgales XIV Senioru dziesmu un deju 
festivāls „Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet!”

Mediķu ieteikumi 
dziesmu un deju 

svētku dalībniekiem
Savlaicīgi un atbildīgi izvērtējiet 

bērna veselību, jo īpaši, ja bērnam ir:
• hroniskas saslimšanas (piemēram, 

astma, cukura diabēts u.c.);
• pastāvīgi jālieto kādi medikamenti ;
• nesen bijusi kāda akūta saslimšana;
• izteikta reakcija uz fi zisku vai garīgu 

pārslodzi;
• īpaši uztura ieradumi vai speciālas 

diētas nepieciešamība;
• īpašas aprūpes nepieciešamība;
• dzīves laikā bijušas operācijas, sma-

gas traumas, asins pārliešana.
Dodoti es uz svētkiem Rīgā, pa-

līdziet bērnam sagatavot atsevišķu 
somiņu, kurā ir: 
• pieti ekamā daudzumā nepiecie-

šamie medikamenti , ja bērnam ir 
kāda hroniska saslimšana (cukura 
diabēts, astma u.c.) vai ja mēdz būt 
alerģiska reakcija pēc kukaiņu dzē-
lieniem (bites, lapsenes), kādiem 
pārti kas produkti em vai citi em aler-
gēniem;

• pašpalīdzības līdzekļi - dažāda izmē-
ra plāksteri un pārsēji ādas nober-
zumu un nobrāzumu apkopšanai, 
bērna vecumam atbilstoši aizsar-
dzības līdzekļi (saules aizsargkrēms, 
līdzekļi pret kukaiņiem (odiem, ēr-
cēm), roku dezinfekcijas gels), mit-
rās salvetes, personīgās higiēnas 
piederumi. 

Kopā ar bērnu sarūpējiet galvas-
segu, lietus mēteli, vairākus zeķu pā-
rus, krekliņus, maiņas apavus u.c.

Palīdzi bērnam jau laikus no-
skaidrot, pierakstī t un iegaumēt svarī-
gu informāciju: 
• grupas atbildīgā kontaktus, pie kura 

bērns varēs vērsti es ar dažādiem 
jautājumiem;

• datus par savu kolektī vu – nosau-
kumu, apmešanās vietu, skolotāja 
uzvārdu;

• ja bērna saslimšanai paasinājuma pe-
riodā raksturīgi samaņas traucējumi, 
sagatavo zīmīti , kurā norādīts bērna 
vārds, uzvārds, saslimšana, ar kuru sli-
mo un zāles, kādas bērns lieto. 

Inga VĪTOLA
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Gada visīsākajā naktī vien-
mēr notiek brīnumi, bet Indrā 
Saulgriežu laikā tika svinēta 
jubileja. Tieši pirms desmit ga-
diem Rožu stacijā durvis vēra 
Indras aušanas darbnīca. Gadu 
laikā tā pārvērtusies pastāvīgā 
tautas mākslas ekspozīcijā. Bez 
šaubām, krāšņie svētki aizritēja 
skanīgo Līgo dziesmu skaņās. 
Prasmīgās vietējās meistares 
iedvesmas pilnas visu klātbūtnē 
auda desmitgades labāko pan-
no. Tas nebija ierastais panno, 
bet gan no Jāņu zālēm. Kolek-
tīvā mākslas darba radīšanas 
process aizrāva daudzos viesus, 
kuri bija ieradušies no Izvaltas, 
Svariņiem, Krāslavas, Naujenes, 
Alūksnes…

Goda uzdevums - iepīt pir-
mās aromātiskās kalmes lapas 
- pelnīti tika uzticēts Olgai Jok-

stei. Tieši ar šīs profesionāles un 
pedagoģes vārdu saistīta Indras 
unikālā rokdarbu centra izveide. 
Vairākkārt ar pateicību tika mi-
nēts Ritas Barčas vārds, kuras 
drosmīgās un oriģinālās idejas ne 
tikai izturējušas laika pārbaudīju-
mu, bet arī radušas turpinājumu 
Latgales seno amatu atdzimša-
nas projektos. Tovakar tika sa-
gatavotas vairākas ekspozīcijas. 
To vidū arī Svariņu rokdarbnieces 
Romualdas Indrānes pašausto 
seģeņu izstāde.  Ansambļa “Iz-
voltīši” vokālistes Indras mākslas 
dārgumus aplūkoja ar divkāršu 
uzmanību. Noslēpums slēpjas 
tajā, ka Izvalta kaut kādā ziņā 
dublē Indras fenomenu, turklāt 
šajā svētku dienā te bija aplūko-
jami arī Izvaltā tapuši darbi. Kat-
ram pagastam ir savs rokraksts, 
bet radošā komunikācija vienmēr 
mudina radīt kaut ko jaunu. Va-
saras iecienītākie svētki to sek-
mēja. Saglabātās vecmāmiņu un 
vecvecmāmiņu stelles ir ne tikai 
dzimtā novada vēstures liecības, 
bet arī patriotisko jūtu audzināša-
nas faktors. 

Kolorītie pasākuma vadītāji 
Ērika Zarovska un Eduards Da-
novskis sauca sieviešu ar zelta 
rokām vārdus, kuru darinājumi 
pārsteidz ne tikai vietējos amat-
niecības mīļotājus, bet arī tūris-
tus, kuri te ierodas, pateicoties 
aušanas darbnīcai. Gobelēni ar 
rožu attēliem, kas ir pierobežas 
ciemata simbols, šajā vakarā tika 
dāvināti kā vislielākais dārgums. 
Protams, balles karalienes bija 

rokdarbnieces - Regīna Korovac-
ka, Ināra Šemele, Regīna Hvec-
koviča, Ērika Urbanoviča, Gaļina 
Konstantinoviča, Anžela Kuzmin-
ska, Ērika Zarovska… Ziedi, dā-
vanas un pārsteigumi: Krāslavas 
tūrisma informācijas centrs bez 
keramikas dāvanām piedāvāja 
arī mini koncertu, ko sniedza dau-
dzu jauno akordeonistu konkursu 
laureāts Artēmijs Kozačuks. Zem 
siltā lietus šalts talantīgais akor-
deonists nospēlēja gan Rūžeņu, 
gan “Kur tu teci…”, gan “Dāvāja 
Māriņa”. Līdzi dziedāja visi, un 
ja rokās nebūtu lietussargu, tad 
dejas visticamāk būtu sākušās 
priekšlaicīgi. 

Jau izsenis Indra pazīstama 
ar savu viesmīlību. Arī šoreiz vie-
tējās saimnieces cienāja viesus 
ne tikai ar sieriem, bet arī ar uz 
ugunskura vārītu putru ar škvar-
kām. Kad pats devos 
pēc papildporcijas, 
sapratu, ka tajā lie-
lajā katlā drīz vārīs 
populāro Indras ievā-
rījumu. 

… Pierobeža - 
tā nav province, bet 
atdzimšanas sko-
la. Kaut arī galvas-
pilsētas valstsvīru 
aizmirstajā novadā 
jauniešu nav pārāk 
daudz, toties Ilonas 
Kangīzeres senioru 
ansamblis pasāku-

ma skatuvi izmantoja kā iesil-
dīšanos pirms koncerttūres pa 
Baltkrieviju.

Tā steidzos pie saviem se-
najiem draugiem, ka pat aizmirsu 
mājās lietussargu. Mans piere-
dzējušais Nikons nepievīla arī 
šajā lietainajā situācijā, taču svēt-
ku pasākuma organizatori uz-
traucās gan. Zem klajas debess 
plānoto koncertu nācās pārcelt 
uz Tautas namu, kurā knapi ietil-
pa simtiem atbraukušo skatītāju. 
Lielā svētku koncerta laikā ne-
rima ovācijas. Divkārt patīkami, 
ka atsaucīgie skatītāji no sirds 
aplaudēja gan vietējiem pašdar-
bības māksliniekiem, gan ielūg-
tajiem viesiem. Likās, ka jaunie 
Indras dejotāji pārspēja paši sevi. 
Kad uz skatuves kāpa dejotāji no 
ansambļa “Labvakar”, zāle drau-
dzīgi aplaudēja ritma 
taktī. “Izvoltīši” ne tikai 
dziedāja, bet lika dejot 
arī tiem, kuri tam nebija 
gatavi. Mākslas vare-
nais spēks!

Horeogrāfa Jāzepa 
Ornicāna profesionālie 
dejotāji no Krāslavas 
KN, šķiet, varēja ne-
dejot. Viņu tērpi bija tik 
brīnišķīgi, ka elpa aiz-
rāvās… Ērikas Gabru-
sānes uzaicinātais 
senioru deju kolektīvs 
“Sidraba pavediens” no 
Alūksnes burtiski mūs 
pārliecināja: jo vairāk 
gadu, jo labāk izpaužas 
talants. Drosmīgi skatu-
ves eksperimenti - tas ir 
gan raksturs, gan pašiz-
pausmes nepieciešamī-

ba. Tikai jānotic sev. 
Novada domes pārstāvis un 

Kultūras lietu eksperts Jāzeps 
Dobkevičs svinīgi pasniedza Ol-
gai Jokstei Kultūras ministrijas 
goda rakstu, bet pagasta pār-
valdes vadītāja Ērika Gabrusā-
ne dāsni dāvināja dāvanas gan 
rokdarbniecēm, gan pašdarbības 
kolektīviem - koncerta dalībnie-
kiem. Izjūtot šejienes iedvesmo-
jošo gaisotni, mūsu kultūras ek-
sperts izteica šādu frāzi: “Indra 
nebeidz pārsteigt. Tikai šeit tiek 
svinēta ciemata vārda diena, un 
izveidojot šādu centru, visā Krā-
slavas rajona teritorijā sāka at-
dzimt aušanas tradīcijas. Gaidām 
jaunus sākumus!”

Bija arī ugunskurs un disko-
tēka.

Aleksejs GONČAROVS

Desmit gadus austais grīdceliņš
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No šī gada marta Ziedot.lv 
sadarbībā ar reģionālajām organi-
zācijām un veikalu tīklu SIA “Maxi-
ma Latvija” organizē labdarības 
akciju “Palīdzi trūcīgiem mazu-
ļiem”, kuras mērķis ir palīdzēt ap 
2000 bērnu (pēc Ziedot.lv aprē-
ķiniem) līdz 2 gadu vecumam no 
maznodrošinātām ģimenēm visā 
Latvijā. 

Labdarības akcijas laikā at-
balsts bērnam un ģimenei tiek 
sniegts nedēļu pirms bērna kop-
šanas pabalsta saņemšanas, jo 
šis periods maznodrošinātajām 
ģimenēm ir fi nansiāli viskritiskā-
kais. 

Priecē, ka Dagdas novada 
invalīdu brālība “NEMA” un no-
vada sociālie darbinieki aktīvi ie-
saistījās akcijā un parūpējās, lai 
vismaz daži novada mazuļi sa-
ņemtu Ziedot.lv atbalstu.

Kā atzīst projekta asistene 
Dita Dzene, “katrs bērniņš, kurš 
piedzimst Latvijā, ir pelnījis ne 
tikai vecāku rūpes un mīlestību, 
bet arī visu nepieciešamo, lai 
augtu vesels un laimīgs. Diem-
žēl daudziem vecākiem sagādā 
lielas grūtības nodrošināt visu 
praktiski nepieciešamo, jo trūkst 
līdzekļu. Visbiežāk palīdzība 
nepieciešama nabadzīgām ģi-
menēm ar bērniem līdz 2 gadu 
vecumam. Šajā laikā lieli tēriņi 
saistīti gan ar mazuļu piena mai-
sījuma, gan autiņbiksīšu iegādi. 
Lai mazuļi no nabadzīgām ģime-
nēm neizjustu trūkuma skarbo 
slogu, bet augtu, saņemot visu 
to, kas palīdz nostāties uz kā-
jām un droši spert pirmos soļus, 
vajadzīga mūsu palīdzība. Šajā 

laikā projekta ietvaros ģimenēm 
katru mēnesi tiek nodrošinātas 
autiņbiksītes un piena maisījumi 
16 eiro vērtībā, kas sedz vienas 
nedēļas izdevumus.”

Solvita Stepiņa (attēlā) ir 3 

bērnu māte, kura bērnu audzi-
nāšanu uzņēmusies viena. Sol-
vita dzīvo Andrupenes pagasta 
Mariampolē, kur darbu atrasts ir 
grūti, pat neiespējami. Pēc pro-
fesijas Solvita ir konditore, taču 
savā profesijā līdz šim nav izde-
vies strādāt.

Solvita atzīst: “Esmu priecī-
ga un pateicīga sociālajai darbi-
niecei Olgai Laputevai un brālībai 
“NEMA”, ka viņi mani iekļāva šajā 
programmā. Man ir trīs bērni, In-
gusam - 6 gadi, Kasparam - 5, 
abi apmeklē bērnudārzu. Meitiņai 
Justīnei ir tikai septiņi mēneši. 
Meitiņas vecumā visvairāk ir ne-
pieciešamas tieši akcijas laikā 
piedāvātās preces, pamperi un 
putras maisījumi. Esmu pateicīga 
ne tikai par piedāvātajām precēm 
un materiālo atbalstu 16 eur ap-
mērā katru mēnesi, bet arī par or-

ganizācijas nostāju. Sākumā bija 
problēmas ar izsniegtajām autiņ-
biksītēm un putru maisījumiem, 
bet tās tika nomainītas.”

Ja organizatoriem būtu ie-
spēja, Solvita ieteiktu atbalstāmo 
preču klāstā iekļaut tādas preces 
kā mitrās salvetes, pūderi vai Be-
panthena krēmu, kas bērna kop-
šanā ļoti noderētu, jo šīs preces ir 
pietiekami dārgas.

Ar laikraksta “Ezerzeme” 
starpniecību Solvita izsaka patei-
cību arī “Dagdas invalīdu brālībai 

NEMA”, kura rū-
pējas par novada 
māmiņām, iesais-
ta tās šāda veida 
akcijās un atbalsta 
ikdienā.

Ar Marinu 
Zariņu no Dag-
das sazinājāmies 
telefoniski, jo 
māmiņa atradās 
dzemdību namā, 
kur 11. jūnijā 
priekšlaicīgi pa-
saulē nāca dēls 
Artūrs. Tagad Za-

riņu ģimenē ir četri dēli (11 g., 9 
g., 1,5 g. un jaunākajam nepilns 
mēnesis). Ikdienā Marina strādā 
par savas māsas asistenti, bērnu 
tēvs pieprot celtnieka darbus, tā-
pēc piepelnās, strādājot celtniecī-
bas darbos. Marina atzīst: “Ja ne 
brālības NEMA, mēs neko nebū-
tu zinājuši un droši vien nekādu 
atbalstu nebūtu saņēmuši. Labi, 
ka ir organizācijas, kuras nestāv 
malā, bet cenšas palīdzēt tiem, 
kuri nonākuši grūtībās. Mēs at-
balstu saņemam no šī gada aprī-
ļa bērniņam, kuram ir 1, 5 gadiņš. 
Akcijas preces mums ļoti noder. 
Būtu jauki, ja arī ceturtais dēliņš 
saņemtu šāda veida atbalstu, tas 
mums būtu ļoti liels atbalsts.”

Apsveicam Zariņu ģimeni ar 
ceturtā dēla Artura nākšanu pa-
saulē.

Inetu Andžāni, 8 bērnu 

māmiņu no Dagdas, īsi pirms 
Jāņiem sastapām puķu dārzā, 
cīnoties gan ar nezālēm, gan ar 
sausumu. Kā jau pienākas, līdz 
Jāņiem dārziem jābūt izravētiem, 
citādi apdziedās. Sevišķi, ja māte 
pēc profesijas ir dārzkope un ku-
plajā saimē ir meita Līga, vīrs Jā-
nis un vectēvs Jānis.

Ineta saka: “Šāda veida ak-
cijas ir ļoti nepieciešamas. Pal-
dies Ziedot.lv un brālībai NEMA, 
ka šajā akcijā iesaistīja arī mūsu 
ģimeni. Mēs saņemam atbalstu 
jaunākajai, vienu gadu vecajai 
meitiņai. Tā kā mums ir sava 
saimniecība un gotiņa, kura dod 
pienu, esam atteikušies no sauso 
piena maisījumu saņemšanas un 
saņemam tikai autiņbiksītes.”

Andžānu ģimenē aug 5 
skolas vecuma bērni, vecākais 
pabeidza 9. klasi un plāno turpi-
nāt mācības vidusskolā, un trīs 
pirmsskolas bērni. Tēvs strādā 
par autobusa šoferi. Ineta stāsta, 
ka arī pati ir vairākas reizes zie-
dojusi. “Maksima veikalos bieži 
bērni iemet kastītē atlikumu. Tā-
pat esam ziedojuši slimu bērnu 
veselības uzlabošanai, zvanot uz 
tālruņa numuriem. Esam arī pār-
skaitījuši uz norādītajiem kontiem 
nelielas naudas summas.”

Uz jautājumu, kādas preces 
labprātāk vēl saņemtu šādu akci-
ju laikā, atbildē izskanēja - ka tie 
varētu būt skolas piederumi. 

Kā vēsta D. Dzene, novadu 
biedrībām, sociālajiem darbinie-
kiem ir jādarbojas aktīvi, lai viņu 
novadu maznodrošināto ģimeņu 
mazuļi saņemtu atbalstu. Piemē-
ram, Rēzeknē sniegta palīdzība 
79 mazuļiem, bet Aglonas nova-
dā nevienam. Tātad līdz Ziedot.
lv nav nonākusi informācija, ku-
riem mazuļiem būtu nepiecieša-
ma palīdzība. Dita Dzene aicina 
maznodrošinātās ģimenes, kurās 
ir bērni līdz 2 gadu vecumam 
vērsties pie saviem sociālajiem 
darbiniekiem vai tuvējām organi-

zācijām un pieteikties šai palīdzī-
bai, tad attiecīgi tālāk šīs organi-
zācijas sazināsies ar Ziedot.lv un 
varbūt vēl kāds mazulis saņems 
atbalstu. 

Dagdas novadā, pateicoties 
brālībai NEMA, šādu atbalstu 
saņem 30 māmiņas. Brālības val-
des priekšsēdētāja Mārīte Zariņa 
vēsta: “Šajā akcijā piedalāmies 
no šī gada janvāra. Šī projekta 
ietvaros tiek palīdzēts 30 māmi-
ņām, kurām ģimenē ir bērni līdz 
divu gadu vecumam un kuras ir 
nonākušas dažāda veida grūtī-
bās. Tiek palīdzēts ne tikai maz-
nodrošinātajām ģimenēm. Mēs 
informējām māmiņas par šāda 
veida iespēju, viņas iesnieguma 
veidā piesakās šim atbalstam. 
Pagaidām nevienai māmiņai ne-
tika atteikts. Mūsu brālība aizstāv 
ne tikai invalīdu intereses, bet arī 
visus cilvēkus, kuri nonākuši kaut 
kāda veida grūtībās. Vai tas vien-
tuļš pensionārs, vai tā ir jauna 
ģimene, kurai nepieciešams at-
balsts. Ļoti iecienīts ir mūsu izvei-
dotais drēbīšu apmaiņas punkts, 
kad māmiņas var atdot savu bēr-
niņu drēbītes un saņemt nākamā 
izmēra apģērbu. Mēs piedāvājam 
arī atbalstu ar dažāda veida rotaļ-
lietām un lietām, kuras nepiecie-
šamas bērna kopšanā un attīstī-
bā, ko ģimenes labprāt izmanto. 
Esam priecīgi, ka varam izmantot 
arī Ziedot.lv atbalstu.” 

Laicīgi pasniegta palīdzīga 
roka palīdz daudzām Dagdas un 
citu novadu ģimenēm.

Atbalsti arī tu Latvijas ma-
zuļus ar savu ziedojumu. Zie-
dojumus iespējams veikt SIA 
“Maxima” veikalos visā Latvijā 
gan ziedojumu kastītēs, gan izvē-
loties veikalos produktus ar īpa-
šu akcijas zīmi “Palīdzi trūcīgiem 
mazuļiem”, kas nozīmē, ka ražo-
tājs ziedos 1 centu no produkta 
cenas mazuļu atbalstam.  

Elizabete VIĻUMA, 
autores foto.

Dagdas novada mazuļi saņem organizācijas Ziedot.lv materiālo atbalstu

“Varavīksnes” vidusskolas absolvente 
Karīna Birule ir dzimusi Indrā, tur arī pa-
beigusi 9 klases. Liktensi bija lēmis, ka 10. 
klasi togad nenokomplektēja, tāpēc meite-
ne uzsāka mācības Krāslavā. To viņa ne 
mirkli nenožēloja.

Karīna kopš bērnības aizraujas ar li-
teratūru. Mācoties Indrā, meitene iepazi-
na latviešu autoru darbus, bet 
“Varavīksnē” skolotāja Mar-
garita Ļahova palīdzēja viņai 
atklāt visu krievu literatūras 
skaistumu. “Esmu pateicīga 
liktenim, kas tas mani savedis 
ar tik lielisku skolotāju, kāda 
ir skolotāja Margarita. Viņa 
mūs ved brīnišķīgā ceļojumā 
pa krievu literatūras pasauli,”- 
saka 12.b klases absolvente. 
“Es jau pirmajā dienā iemīlēju 
šo priekšmetu, tas mani aiz-
rāva, jo arī pati rakstu dzeju. 
Savu pirmo dzejoli uzrakstīju 
piecu gadu vecumā, tas bija veltīts Zie-
massvētku vecītim. Tad iestājās pauze. 
Bet 12 gadu vecumā interese par rīmēm 
atgriezās. Sāku rakstīt nopietnāku dzeju. 
Atceros, ka Indras vidusskolā bija talantu 
konkurss, mamma ieteica man uzstāties ar 
savu dzeju. Biju pārsteigta par to, kā mani 
uzņēma uz skatuves, kā aplaudēja!”

Pēc šī pasākuma Karīna nopietni pie-
vērsās dzejai. Meitene stāsta, ka mūza 
viņu apciemo galvenokārt pēc pusnakts. 
Tad viņa ceļas no gultas, ņem burtnīcu un 
raksta visu, kas ienāk prātā. “Tas tiešām ir 
man radīts!,”- turpina jaunā dzejniece. “Es 
dzīvoju ar to, tajā atpūšos un pašrealizē-
jos. Man tas ir ļoti svarīgi!”

Skolotāja Margarita Ļahova palīdzēja 

Karīnai attīstīt šo talantu. Viņa ieteica mei-
tenei piedalīties reģionālajā konkursā Dau-
gavpilī, kur Karīna ieguva 1. vietu. Tā bija 
kārtējā motivācija turpināt attīstīt savas 
prasmes šajā jomā. Karīna no Daugav-
pils Universitātes rīkotā konkursa “Dzimtā 
puse, dzimtais vārds” pārveda “zeltu”, ie-
guva uzvaru daiļlasītāju konkursā, ir pieda-

lījusies Daugavpils dzejnieku 
festivālos. 

Meitene dzeju raksta ne 
tikai krievu valodā, bet arī lat-
viešu un pat baltkrievu. Viņas 
darbi ir publicēti baltkrievu 
avīzē “Prameņ”. “Mana vec-
māmiņa ir dzimusi Baltkrievijā, 
tur dzīvoja daudzus gadus, un 
jau pieaugusi pārcēlās uz dzīvi 
Latvijā. Bieži dzirdēju baltkrie-
vu valodu, pamēģināju tajā 
rakstīt, pašai par pārsteigumu 
tas labi izdevās. Uzstājos balt-
krievu kultūras festivālā, tikos 

ar dzejnieku Stanislavu Volodjko. Labprāt 
klausījos viņa dzeju.”

Karīna atnesa četras klades ar sa-
viem darbiem. Tematika - visdažādākā: 
daba, mīlestība, iespaidi par izlasītajiem 
darbiem… Visvairāk mani ieinteresēja “At-
bildes vēstule Tatjanai Larinai”, kas tapa 
pēc A.Puškina darba “Jevgēņijs Oņegins” 
izlasīšanas. Karīna atzīst: “Šis darbs mani 
ļoti iespaidoja. Jūs neticēsiet, bet reiz mani 
sapnī apciemoja pats Puškins. Es sapratu, 
ka tas nenotiek tāpat vien. Un uzrakstīju 
atbildes vēstuli viņa poēmai. Ar šo dzejoli 
es veiksmīgi startēju festivālā Daugavpilī.”

Jauniete sapņo studēt Daugavpils 
Universitātes krievu un latviešu valodas 
fakultātēs, iegūt maģistra grādu un atgriez-

ties savā dzimtajā novadā, lai strādātu par 
skolotāju. Viņa nenogurdama atkārto, cik 
ļoti mīl savu dzimteni, kas viņu iedvesmo, 
tāpēc Karīna noteikti atgriezīsies šurp. Pa-
tiesus pateicības vārdus Karīna velta savai 
dzimtajai Indras vidusskolai un novēl tai 
nezaudēt savu statusu. Arī “Varavīksnes” 
skolai viņa saka lielu paldies, īpaši krievu 
valodas skolotājai Margaritai Ļahovai un 
klases audzinātājai Romualdai Jermakai. 

Es mīlu Tevi, Latvija!
Es mīlu Tevi, Latvija!
Tu esi mana dzimtā zeme.
Es mīlu Tevi, Latvija,
No visas sirds es Tevi cienu.
Par Tevi lūdzos, Latvija!
Lai mūžam būtu dižena!
Lai Tavās zemēs, Latvija,
Ir paša Dieva svētība.
Par Tevi prieks ir,Latvija,
Ka Tev ir sava brīvība.
Lai mūžam dzīvo Latvija,
Tu koša zeme dārga!
Tu mūžam būsi, Latvija!
Kaut manā sirdī, manā dzejā
Tu dzīvosi! Un atmiņa
Šalks manu vārdu Tavā vējā.
Lai veicas, mīļā Latvija!
Tev mūžu mūžam, ceļu ceļos
Lai Laima iet pa taciņu,
Bet Lauma nekad nesatiktos.

Natālija ZDANOVSKA
Foto no Karīnas arhīva

“Sapnī pie manis nāca pats Puškins…”

Sabiedrības un valsts pamats ir ģimene, tajā top valsts no-
dokļu maksātājs, dzimtenes aizstāvis, valsts vadītājs, topo-
šie tēvi un mātes. Taču mūsdienu ekonomiskajā situācijā, 
kad darba tirgus nespēj nodrošināt visiem darbu vai, kad 
darba algas apmērs ir nepietiekams, savu palīdzīgo roku 
topošo nodokļu maksātāju, dzimtenes aizstāvju un valsts 
vadītāju savu materiālo atbalstu aprūpē sniedz sabiedrība.

Līgumi par labības 
 uzglabāšanu, nevis pārdošanu

Jau šobrīd AS “Rīgas Dzirnavnieks” turpina 
līgumu slēgšanu ar zemniekiem par jaunās se-
zonas graudu ražas iepirkumiem, un akti vitāte ir 
līdzīga kā pērn ap šo laiku. Šobrīd uzņēmums ir 
noslēdzis līgumus par kopējiem apjomiem, kas 
atbilst vairāku mēnešu miltu ražošanas vajadzī-
bām. Liela daļa līgumu ti ek slēgti  par graudu uz-
glabāšanu, nevis pārdošanu, tādējādi saglabājot 
iespējas izvēlēti es pārdot sev izdevīgākā brīdī — 
piemēram, rudenī vai pat nākamā gada sākumā, 
atkarībā no graudaugu cenu tendencēm biržās.

Pagaidām laikapstākļi luti na graudu audzē-
tājus un, ja ti e turpinās būt labvēlīgi arī turp-
mākos divus mēnešus, tad arī šogad Latvijā un 
Lietuvā var sagaidīt vienas no labākajām pēdējo 
gadu graudu ražām. Tiesa, siltās ziemas dēļ var 
pieaugt dažādu augu slimību riski. Citviet Eiro-
pā lielākās bažas turpina radīt sausums, kas var 
rezultēti es ar mazākām ražām atsevišķos reģio-
nos, bet Latvijā šīs bažas ti ek kliedētas līdz ar 
tradicionālajiem Jāņu lieti em.

Jaunajām ražām šobrīd cenas ir zemākas 
nekā pērn šajā periodā. Bet tas ir ti kai pagai-
dām, jo visti camāk starpība izlīdzināsies tuvā-
kajā laikā, jo pērn jūnijā un jūlijā kviešu cenām 
pasaules biržās bija novērojams straujš kritums. 
Vērtējot no šādas perspektī vas, šī gadas cenas 
šķiet, ka varētu būt pat augstākas nekā pērn au-
gustā un septembrī.

AS “Rīgas Dzirnavnieks” ir viens no lielā-
kajiem graudu pārstrādātājiem Balti jā ar ilgām 
miltu ražošanas tradīcijām. Uzņēmums ražo 
un pārdod graudu pārstrādes produktus - visu 
veidu kviešu un rudzu miltus, miltu maisījumus, 
pārslas, placinātus graudus un putraimus indus-
triālajiem patērētājiem, kā arī fasēto produkciju 
individuālam patēriņam ar zīmoliem “Hercogs”, 
“Herkuless” un “Īsta saimniece”. 

Žilvinas PAKELTIS, AS “Rīgas Dzirnavnieks” 
valdes loceklis



2015. gada 30. jūnijs 5

Ticības lietas

Kas ir relikvijas un 
kāpēc tās jāgodina? Re-
likvijas (latīn. reliquiae) ir 
svēto mirstīgās paliekas 
- kauli, mati, asinis, drē-
bes gabals vai jebkurš 
priekšmets, kam viņš 
pieskāries. Relikviju go-
dināšana izriet no svēto 
godināšanas. Mēs godi-
nām (nevis pielūdzam) 
svēto relikvijas tāpēc, ka 
tās ir dārgo svēto Dieva 
draugu piemiņa. Ticības 
apliecinājumā jeb Cre-
do mēs sakām: “Es ticu 
uz svēto sadraudzību…” 
Svēto sadraudzība ir ga-
rīgā vienotība, kāda pa-
stāv starp ticīgajiem virs 
zemes, svētajiem debe-
sīs un dvēselēm šķīstī-
tavā. Godinot relikvijas, 
mēs veidojam attiecības 
ar svētajiem un caur viņiem - ar 
pašu Dievu. 

Svētie, it īpaši mocekļi, ir 
mūsu paraugtēls sekošanā Kris-
tum. Arī VI gs svētais Donats, 
Romas armijas virsnieks, bija 
moceklis, kurš kristiešu vajā-
šanu laikā atdeva savu dzīvību 
par Kristu, tādējādi kļūstot par 
augstāko ticības patiesības ap-
liecinātāju. Godinot sv. mocekļa 
Donata relikvijas, apzināmies, 
ka mūsu ticība nesaistās ar viņa 
kaulu fragmentiem un asinīm, bet 
ir vērsta uz godināmo personu un 
vēl tālāk - uz Dievu. Sv. Donats ar 
savu moceklību ir saņēmis Dieva 
žēlastību - svētdarītu viņa dvēseli 
un miesu. Tāpēc relikvijās īste-
nojas noslēpumaina paša svētā 
klātbūtne. 

Jau pirmajos gadsimtos kris-
tiešu vidū bija izplatījies uzskats, 
ka svēto relikvijām piemīt stipra 
brīnumdarīšanas vara. Svētajā 
personā redzamā veidā izpaužas 
dievišķā žēlastība - spējā mistis-
kā veidā dziedināt, un ir skaidrs, 
ka tā nāk no Dieva. Ne tikai pa-
šiem svētajiem dzīves laikā, bet 
arī viņu mirstīgajām atliekām pēc 

nāves ir Dieva žēlastības kanāla 
loma. 

Nesen manas dežūras lai-
kā baznīcā jauns svētceļnieks 
no Holandes jautāja, vai arī šeit 
pie mocekļa relikvijām notiekot 
brīnumi. Teicu, ka kāds konkrēts 
gadījums man nav zināms, taču 
viens ilggadējs draudzes loceklis 
ir liecinājis, ka ugunsgrēkā 1941. 
gada jūnijā sadega Sv. Donata 
kapliča ar relikviju altāri, kā arī 
pāris simti votu - dārgmetālā vei-
dotu pateicības zīmju par saņem-
tajām žēlastībām. 

Krāslavā nav aizmirsta vēl 
kāda sena tradīcija, kad, cerot uz 
svētā Donata aizbildniecību kon-
krētā lietā, viens otrs dievbijīgs 
sirmgalvis arī tagad, īpaši drau-
dzes patrona svētkos, lūdzoties 
mēdz uz ceļiem apiet ap relikviju 
altāri vismaz trīs reizes. Tātad ti-
cība uz relikviju spēju veikt brīnu-
mus nav zudusi. Tikai jāatceras, 
ka relikvijas jāgodina pareizi, bez 
māņticības, neaizmirstot, ka tādā 
veidā mēs godinām Dieva svētos 
un veidojam attiecības ar pašu 
Kristu. 

Genovefa KALVIŠA

Relikviju godināšana —
tautas dievbijības izpausme

Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīca kopš 1775. 
gada kā lielu dārgumu glabā svētā mocekļa Donata relikvi-
jas - viņa kaulus un asinis. 3., 4. un 5. jūlijā atkal tiks svinē-
tas mūsu malas aizbildņa 40 stundu atlaidas - lielākie drau-
dzes svētki. 

Jūnija sākumā Robežnieku 
pamatskolas sporta zālē notika 
mazs, bet, manuprāt, diezgan no-
pietns pasākums „Tu esi drošs 
un aktīvs”. Tajā piedalījās jaun-
sargi no šādām vienībām: 208. 
Lejasciema vienība, 307. Dag-
das vienība, 309. Daugavpils un 
Daugavpils novada vienība, 311. 
Jaunaglonas vienība un 314. 

Jēkabpils vienība. To visu orga-
nizēja 308. Krāslavas vienības 
jaunsargi. 

Šim pasākumam ar savu 
komandu gatavojāmies jau sen, 
devām iespēju citiem atbraukt pie 
mums un patrenēties. Izveidojām 
trasi, sagatavojām zāli daudzo 
ciemiņu uzņemšanai, pieredzes 
apmaiņai.. Nodarboties ar spor-

ta tūrismu, pirmkārt, 
aicināju savus jaun-
sargus, stāstīju, ar 
ko šis sporta veids 
ir interesants, ko tas 
iemāca, pilnveido. 
Un rezultātā Krāsla-
vā izveidojās ļoti ak-
tīvu un atbildīgu sko-
lēnu komanda, kas 
pierādīja, ka spēj ne 
vien veiksmīgi star-
tēt sacensībās, bet 
arī godam sagaidīt 
ciemiņus un dalīties 
pieredzē, kas viņiem 
nenāca viegli.  Neva-
rēju iedomāties, kā 
mēs pa vienu dienu 
paspēsim visiem 
parādīt trasi visos 
sīkumos, bet precī-
zi izplānotais laiks 
un, nepārprotami, 

komandas darbs visu paveica. 
Sākumā bērni bija bailīgi, bet pēc 
tam jau interese guva virsroku 
pār biklumu, un es sapratu, ka 
visi – gan saimnieki, gan ciemiņi 
– ir gatavi darboties. 

 Vakara sarunu laikā uzzi-
nāju, ka reti kurš iepriekš zināja, 
ka Robežniekos ir šāda iespēja 
– nodarboties ar sporta tūrismu 
un kāpelēt pa sienu. Bet to, ka 
vēlreiz atbraukt un patrenēties, 
pierādīt sev, ka rezultāti var būt 
vēl labāki, vēlēšanos izteica ļoti 
daudzi pasākuma dalībnieki. 

Kad pienāca laiks doties 
mājup, pateicos jaunsargu ins-
truktoriem par atbalstu – plāno-
to 64 dalībnieku vietā ieradās 
astoņdesmit dalībnieki!!! Visām 
jaunsargu vienībām bija dāvināti 
kliņģeri un pateicības raksti.

Piebildīšu vien, ka šo pasā-
kumu sponsorēja Rekrutēšanas 
un jaunsardzes centrs, kā arī  
liels paldies Robežnieku pamat-
skolas direktoram P. Boločko, kas 
uzticas man un jau otro reizi ļauj 
savā skolā organizēt, manuprāt, 
šādu vajadzīgu un interesantu 
pasākumu. 

Dz. PATMALNIEKS, 
308. Krāslavas jaunsargu 

vienības instruktors 

Robežniekos sagaida viesus

Projekts ir virzīts uz novada 
sieviešu iekļaušanos darba tirgū 
un sabiedriskajā dzīvē. Vietējās 
sievietes varēs piedalīties vairā-
kās aktivitātēs, kas norisināsies 
no šī gada jūnija līdz nākamā 
gada maijam. Ir paredzētas akti-
vitātes, kas cels sieviešu pašap-
ziņu vairākos veidos.

Jūlijā tiks izsludināts rado-
šo darbu konkurss „No sievietes 
- sievietei”, kurā mēģināsim ie-
dvesmot viena otru ar savu pie-
redzi, zināšanām un prasmēm. 
Labāko rakstu autores saņems 
dāvanas. Lai sakārtotu savu iek-
šējo pasauli, notiks nodarbību 
cikls „Sievietes iedvesmai”, kuras 
vadīs pieredzējusi lektore. Tur-
pretim, lai iemācītos kopt savu 
ārējo skaistumu, notiks nodarbī-
ba „Sievietes skaistumam” profe-
sionāla vizāžista vadībā. 

Lai veicinātu sieviešu vese-
līgu dzīvesveidu, no septembra 

tiks organizētas sporta nodarbī-
bas. Savukārt, lai izglītotu sievie-
tes un veicinātu viņu iekļaušanos 
darba tirgū, varēs apmeklēt angļu 
valodas kursus iesācējiem.

Bieži vien sievietes, veltot 
visu savu laiku, enerģiju un naudu 
ģimenei, bērniem, darbam, aiz-
mirst par sevi. Problēmas sagādā 
arī darba atrašana, iekļaušanās 
darbā pēc bērniņa piedzimšanas, 
psihoemocionālais stāvoklis un 
zemais pašvērtējums. Māmiņu 
kluba „Dagda” mērķis ir to mainīt 
un padarīt sieviešu dzīvi labāku, 
jo laimīga sieviete var padarīt arī 
citus laimīgus!

Māmiņu klubs „Dagda”

Māmiņu klubam „Dagda” 
atbalstīts projekts

Biedrība „Māmiņu klubs „Dagda”” ar Borisa un Ināras Teterovu 
fonda atbalstu īstenos projektu „Sievietes iedvesmai Dagdā”.

3. jūnijā pacilātā noskaņoju-
mā vecāko klašu 4 meitenes de-
vās uz skaistumkopšanas salonu 
“OKSANA”, kurš atrodas Baznī-
cas iela 19 - 33. Esam ļoti patei-
cīgi tā vadītājai, kā arī medicīnas 
māsai, kosmetoloģei, medmāsai 
– masierei, vizāžistei un divu dēlu, 
kuri šogad sekmīgi pabeidza Krā-
slavas pamatskolas 6. klasi, mā-
miņai Oksanai Karabeško, kura, 
pildot savas daudzās lomas, savā 
saspringtajā darba grafikā izbrīvē-
ja laiku arī darbnīcai ar meitenēm. 

Salons „OKSANA” darbojas 
jau deviņus gadus, tas piedāvā 
dažādus kosmetologa, vizāžista, 
masiera, friziera, manikīra un pe-
dikīra speciālista pakalpojumus( 
www.oksana.kraslavai.com). Taču 
šoreiz meitenes atnāca tikai ar 
vienu domu - iemācīties pareizi 
krāsoties. It kā jau krāsoties visas 
meitenes māk, bet vai to darām 
pareizi? Oksana ļoti aizraujoši, uz-
skatāmi un, galvenais, ļoti sapro-
tami gan pastāstīja, gan parādīja 
daudzus meikapa klāšanas noslē-
pumus. Katra meitene varēja uz-
dot jautājumu par sev piemērotas 
kosmētikas izvēli, ādas kopšanu, 
kā pareizi uzlikt meikapu, kā no-
slēpt sejas defektus un pareizi 
izcelt vislabāko. Meitenes ne tikai 
guva atbildes uz jautājumiem, bet 
viņām tika arī uzlikts profesionāls 
un tikai viņām piemērots dienas 
meikaps. Būt par sievieti – tas 
nozīmē būt neparastai, spilgtai, 
mūsdienīgai un sakoptai - tā saka 
vizāžiste Oksana. 

Bet, lūk, ko domā meitenes: 
Evita: “Es iemācījos daudz 

jauna. Es tagad zinu, kāds ga-
dalaika tips es esmu. Es esmu 
ziema - vēsais krāsu tips, man 
piestāv melna matu krāsa un viss 
ekstravagantais. Jutos priecīga, 
kad mani palielīja, ka man ir ļoti 
laba sejas āda, tāpēc es pat varu 
daudz nekrāsoties. Man patika 
vērot, kā strādā īsts profesionālis. 
Arī mans nākotnes sapnis ir kļūt 
par kosmetologu/vizāžistu. Es ta-
gad noteikti zinu, ka par tādu arī 
kļūšu. Paldies Oksanai!”

Astrīda: “Man ļoti patika šīs 
Skaistuma stundas. es uzzināju, 
kā pareizi lietot kosmētiku, kādi 
toņi ir piemēroti tieši man. Vizāžiste 
Oksana ļoti pretimnākoši atbildēja 
uz visiem mūsu pat primitīvākajiem 
jautājumiem, deva mums praktis-
kus padomus izlaiduma meika-
pam. Es pie vizāžistes biju 
pirmo reizi, taču tagad zinu, 
cik būtisks katrai sevi cieno-
šai meitenei ir tāda speciālis-
ta apmeklējums. Es noteikti 
centīšos ievērot profesionāles 
sniegtos padomus un norādī-
jumus. Liels paldies!”

Elza: “Bija jauki iegūt 
pieredzi, kas noder ikdie-
nā - uzzināt, kā pareizi uzlikt 
dienas make up, jo daudzas 
meitenes krāsojas, bet dara 
to pilnīgi nepareizi. Noklausī-
jusies un redzējusi, kā to darīt, 
sapratu, ka tomēr es to daru 
pareizi, un tas priecē. Mēs arī 
uzzinājām savu sejas tipu, 
man tas ir rudens, kaut tad, 
kad lasīju pati, man likās, ka 
tas ir vasarīgs. Paldies Oksa-
nai.”

Santa: “Salonā “Oksana” 
mēs uzzinājām, kā vajag parei-
zi krāsoties. Vizāžiste Oksana 
mums katrai deva padomus par 
to, kādas acu ēnu krāsas mums 
piestāv, kādā krāsā lūpas jākrā-
so, kā vajag kopt ādu un par to, 
kādam sejas tipam mēs piede-
ram. Pats jaukākais, ka Oksana 
mums visām uzlika meikapu, 
kuru mēs varētu izmantot ikdie-
nā. Katrai tas atšķīrās. Ar zināša-
nām, kuras viņa mums sniedza, 
mēs tagad noteikti nepieļausim 
tik daudz kļūdu, krāsojoties.” 
Vēlreiz liels PALDIES Oksanai 
Karabeško par sadarbību! Pla-
šāks foto ieskats darbnīcu gaitā 
www.kraslavaspsk.lv.

Velta DAŅIĻEVIČA, Krāslavas 
pamatskolas psiholoģe 

Radošo darbnīcu cikls ar vecākiem 
Krāslavas pamatskolā
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 14.30, 19.20 Smalkais 
stils
6.35 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.45, 13.45 Top-Shop 
10.50 Mf. Ūdens puika
13.05 Mia un es
13.30 Luijs
14.00 Province
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.08 Latloto. Viking Lotto
21.15 Sastrēgumstunda
21.15 Mf. Mērnieku laiki
22.30 Latvijas kods
23.15 Nesasniegtā Eiropas 
Savienība
0.15 Mafijas klans
1.30 Saules garša
5.00 Dabas formas

LTV7

6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 Visas durvis vaļā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Labākās latviešu mūzikas 
izlase
8.35, 17.05 Noskaidrot 
patiesību
9.25 Maklauda meitas
10.20, 19.05 Mūsu Čārlijs 
11.10 X Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
13.05, 0.15 Dzimis Eiropā
13.35 Aculiecinieks
13.50, 0.45 LTV - 60
15.45, 5.00 Eiropa fokusā
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien
18.30 100 līdz 100
20.00 PČ pludmales volejbolā
22.05 100 g kultūras
22.50 Citādi latviskais
23.15 Neatklātā Āfrika
1.15 Kāpēc esmu viens?

LNT
6.20, 2.45 Šodien novados
6.30, 2.55 900 sekundes
8.40 Galileo
9.10, 20.35 Degpunktā

9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Dzintara dziesmas
12.00 Mf. Goda lieta
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.00 Tāda ir dzīve
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.20 Fatmagula
21.10 NCIS. Losandželosa
22.05 Mf. Laika cilpa
4.35 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10 Tētuka meitiņas
6.40 Auniņa Šona piedzīvo-
jumi 
6.55 Stenlijs
7.25, 13.45 Bakugani
7.50, 13.10 Finiass un Fērbs 
8.10, 1.00 Simpsoni 
9.10 Mf. Sarežģītais bērns
11.05 Elementāri, Vatson! 
12.05 Ūsainā aukle 
14.05 UgunsGrēks 
15.20, 2.20 Īstās mājsaim-
nieces

16.25, 20.20 Viņas melo labāk 
17.00, 3.05 Rozenheimas 
detektīvi 
18.00 Dzīves krustcelēs
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas 
23.05 Izdzīvojušie
0.05 Apokalipses vēstneši
1.25, 5.00 Likums un kārtība
5.45 Firma

TV3+
7.05, 17.35, 3.00 Māja 2
8.05 Lavrovas metode
9.05 Mf. Bada spēles 
10.10, 14.25 Comedy Women
12.15, 16.35 Kas mājās 
saimnieks 
13.20, 19.55 Tautu sadrau-
dzība
18.40, 1.35 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.50 Mf. Anakonda

TV5
7.55 6 kadri

8.25, 14.35 Māja ar lilijām
9.30, 23.30 Zirnekļtīkls
10.30, 13.25 Top-shop
10.45, 17.40 Ģimenes izmērs
11.50, 18.30 Nemelo man!
12.55, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.40 Māte un dēls
15.40, 19.50 Profesionālis
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.20 Zvērināto tiesa
12.30 Ārkārtējs notikums
13.25 Gatavojam 
14.00 Sasisto lukturu ielas
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
18.00 Runājam un rādām
19.40 Inspektors Kupers
21.40 Mentu kaujas
23.40 Dienas anatomija
0.20 Netīrs darbiņš

2.15 Mežsargs
4.10 Dzīvokļa jautājums
5.15 Aleksandrs Žurbins. 
Melodijas piemiņai

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 Īpašs gadījums
15.05, 5.10 Pēdējais janičārs
16.00 Cilvēki vērtēs
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Viss tikai sākas
22.50 Speciālais korespon-
dents
0.30 Pazemes cietokšņa 
varoņi
1.25 Mākslas filma
2.50 SMERŠ

PBK
6.05, 0.10 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 
15.00,17.00, 0.45 Ziņas

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 1. jūlijs

 Francijas karaļa Karla VIII dzimšanas diena
Simtiem romānu ir veltīti karaļu dzīvei. 

Tās ir īpašas personas, kopš dzimšanas 
apveltītas ar varu, taču ar zināšanām iz-
ceļas ne visi. Kārlis Lielais, Fridrihs Bar-
barossa, Ričards Lauvassirds, Ludvigs 
XIV, Pēteris I. Vareno valstsvīru sarakstu 
varētu vēl paturpināt, bet… Šodien pievēr-
sīsimies monarham, kurš neguva savas 
tautas cieņu…

Kārlis bija vienīgais karaļa Ludviga 
XI bērns. Vienīgais mantinieks, topošais 
karalis, Kārlim pat nebija tiesību izvēlēties 
līgavu.  Politiskā izdevīgu-
ma meklējumos tēvs dēlam 
atrada piemērotu partiju 
- Romas impērijas impe-
ratora meitu. Abu spēcīgo 
valstu attiecības neizcēlās 
ar labām kaimiņattiecībām. 
Monarhi nolēma tās uzla-
bot Viduslaikiem vispiemē-
rotākajā veidā - ar bērnu 
precībām. Bet… Vienmēr 
vēsturē visu bojā šie “bet”.

Ludvigs daudz pūļu 
veltīja, lai apvienotu Fran-
ciju, nomierinātu nepakļāvī-
gos vasaļus. Viņš izmantoja visdažādākās 
metodes. Vienīgais, kas neapmierināja ka-
rali - karš. Viņš no tiem izvairījās, kā prata. 
Kara lietās karalim neveicās, viņš piedzī-
voja daudzas sakāves cīņu laukos. Tāpēc 
viņam patika “karot” ar svešām rokām. 
Politiskās intrigas un mīlestība pret vīnu 
sabojāja viņa veselību. Dēlam bija tikai 
13 gadi, kad pie karaļnama durvīm sāka 
klauvēt nāve. Karaļa pēdējā vēlēšanās 
bija mazgadīgā monarha reģenta iecelša-
na. Par to kļuva viņa vecākā māsa Anna. 
Ludvigs mīlēja savu meitu, pat tajos mir-
kļos, kad bija piedzēries, viņš viņu sauca 
“mans eņģelis”, bet sabiedrotajiem vēstu-
lēs rakstīja, ka viņa ir “vismazāk neprātīgā 
Francijas sieviete”. Karalis nomira… Kārli 
kronēja 13 gadu vecumā. Mantojumā viņš 
saņēma praktiski vienotu lielvalsti, bet va-
saļi jūtot jaunā senjora vājumu un piere-
dzes trūkumu, bija gatavi doties uz savām 
hercogistēm un sadalīt valsti pa daļām. 
Negaidīti karaļa meita izrādījās pienācīga 
tēva iesākto darbu turpinātāja…

Kad brāļa līgava tika atvesta uz ka-
raļnamu, lai noslēgtu laulības, reģente 
ar kāzām nesteidzās. Neskatoties uz to, 
ka imperators meitas pūrā deva plašas 
Franču zemes, problēmas radās Bretaņā, 
Francijas ziemeļdienvidu hercogistē. Tur 
negaidīti mira hercogs. Nokrita no zirga 
muguras un mira. Viņa meita un vienīgā 
mantiniece Anna, kurai bija tikai 11 gadi, 
izdomāja pavisam ne bērnišķīgu intrigu: 
piedāvāja sevi kā līgavu Vācijas imperato-
ram. Šī laulība spēja atņemt Francijai her-
cogisti. Kāzu nebija, bet laulību ceremonija 
notika “neklātienē”. Šāds jaunās hercogie-

nes un padzīvojušā imperatora veiklums 
izraisīja sašutuma vētru ne tikai Francijā. 
Romas pāvests šo laulību neatzina, norā-
dot uz imperatora pārāk “izveicīgo” noslē-
pumainību. Taču imperatoram šajā gadīju-
mā arī pontifika teiktais nebija pavēle. Viņa 
priekšā bija vesela hercogiste, iegūta bez 
jebkādām cīņām. Tad Kārļa māsa ķērās 
pie zobena. Viņa organizēja karagājienu 
uz Bretaņu. Kara nastas nobiedēta, jaunā, 
nodevīgā hercogiene Anna pieņēma kara-
ļa Kārļa sirdi un roku. Nelaimīgo Vācijas 

princesi, kura bija zaudējusi 
līgavas statusi, pārveda at-
pakaļ mājās…

1491. gadā Kārlim pali-
ka 21 gads. Līdz ar pilnga-
dību viņš ieguva arī pilnīgu 
varu. Reģents tika likvidēts, 
jaunais monarhs uzsāka 
patstāvīgu valdīšanu. 

Sajūtot sevi kā varenu 
pulkvedi, Kārlis devās uz 
Itāliju, lai to iekarotu un pie-
vienotu Francijai. Neskato-
ties uz idejas neprātīgumu, 
jauno karali pavadīja veik-

sme. Tam bija divi iemesli: Kārļa karapul-
ka galvenais komandieris bija talantīgais 
de la Tremula, bet Itālijā līdz šim brīdim 
vietējie feodāļi sabiedrību tik ļoti apvār-
dojuši, ka franči neizjuta praktiski nekādu 
pretošanos līdz pat Neapolei. Tur notika 
Kārļa kā Neapoles karaļa kronēšana, pie 
viena viņam piešķīra Jeruzalemes kara-
ļa un Austrumu imperatora titulus. Divus 
mēnešus “Austrumu imperators” svinēja 
savu kronēšanu. Kad svinēšanai jau pie-
trūka spēka, Kārlis devās mājup, atstājot 
par saimnieku hercogu Monpasjē. Tiklīdz 
francūzis bija prom, viņa pretinieki, bet par 
tādiem varēja uzskatīt visus Eiropas mo-
narhus, atgrieza teritorijām “status quo”. 
Kārlis par “Austrumu imperatora” titula 
zaudēšanu nepārdzīvoja ilgi. Viņu uztrau-
ca citi iekarojumi. Bet…

Kārlis mira negaidīti un muļķīgi… Am-
buzas pilī visas durvis bija zemas. Kārlis 
nekādi nevarēja pie tā pierast un nemitī-
gi sita pret stenderēm punus. Tā notika 
arī toreiz. Karalis kārtējo reizi atsitās pret 
zemo durvju stenderi. Zaudēja samaņu un 
… pēc deviņām stundām mira. Joprojām 
nav skaidrs, kā viņam tas izdevās. Kārlim 
VIII bērnu nebija. Francijas troni ieguva 
viņa tēvocis Ludvigs XII. Tā arī beidzās 
īsais valdīšanas laiks. Taisnības labad 
jāatzīst, ka Kārļa valdīšana nebija pilnīgi 
bezjēdzīga. Pateicoties viņa karagājienam 
uz Itāliju, franči iepazina Itāļu mākslas pa-
sauli, kas kalpoja par Francijas kultūras 
un glezniecības attīstības pamatu. Ko lai 
saka, arī tas nav mazsvarīgi…

Andrejs JAKUBOVSKIS

30. jūnijā Ir iemesls! Žurnāli jūlijā“Ilustrētās Junioriem”
•	 Kas notika “Ilustrētās Junioriem” nomet-

nē?
•	 Kāpēc kājām nagi aug lēnāk?
•	 Vai čūska var pārvieto-

ties atmuguriski?
•	 Kur un kā aug rīsi?
•	 Kā atšķirt soļanku no ra-

soļņika?
•	 Kāpēc melnā krāsa sau-

lē uzkarst ātrāk?
•	 Kad un kāpēc dziesma 

“Pūt, vējiņi!” kļuva tik no-
zīmīga?

•	 Kā var zināt, cik kokam 
ir gadu?

•	 Annas eksperiments: 
ciets vai šķidrs?

•	 Infografika par saldējuma mēnesi.
•	 Kā stantraideri trako ar močiem?

•	 Kāpēc saulītei ir zobi?
•	 Ko dzīvnieki dara pilsētā?
•	 Kā veido rakstus deju laukumā?

•	Kas bija aizvēsturiskā Egtvedas 
meitene?
•	Faktiņi par dziesmu un deju svēt-
kiem.
•	Plakātā: brālītis trusītis.
•	Fotostāstā: neparastā Albānija.
•	Dari pats: kuģīšus, loku un lidojo-
šos šķīvīšus.
•	Kur slēpa un slēpj dārgumus?
•	Kā izgudroja elektrisko ģitāru?
•	Ko apskatīt Lielvārdē?
•	Supergardie veselīgie burgeri.
•	Kas jāprot īstam orientieristam?
•	Kā izgatavot kompasu?

•	 Tehnoloģiju jaunumi, bilžu mīkla, atpū-
tas stūrītis un konkursi.

DĀRZA PASAULE
•	 Skaistās un pieticīgās 

astilbes
•	 Kā kopt tomātus jūlijā
•	 Nezāļu komposts un 

nātru vircas recepte
•	 Ieteicamākās skābo ķir-

šu šķirnes
•	 Kā aizbaidīt strazdus no 

zemenēm un ķiršiem
•	 Ko stādīt zem ozoliem 

un citiem lieliem kokiem, 

kas noēno un noplicina augsni
•	Kā cīnīties pret kolorado vabo-
lēm ar bioloģiskiem un ķīmiskiem 
līdzekļiem
•	Burkānu kaitēkļu apkarošana
•	Kā ieaudzēt viskaprīzāko telpau-
gu - mirti?
•	Bērnu rotaļu laukums dārzā. Kura 
tam ir īstā vieta pagalmā? Kuras 
atrakcijas iesaka neizmantot trau-
matologi?
•	Kā ar ārstniecības augu tējām 
uzlabot tomātu un gurķu veselību?

•	 Padomi un vairāk nekā 
60 konservēšanas re-
ceptes. Burkās gurķi, 
tomāti, rabarberi, vasa-
ras ogas, paštaisīts vīns 
un  liķieri

•	 Eksperimenti: kurš cu-
kurs saldākais un  dro-
šākais ievārījumiem? Ar 
kuru želatīnu vislabāk 
saželē tomāti želejā

•	 Padomi: kā konservēt 

pilsētas dzīvoklī? Tipiskākās kļū-
das, ko nedrīkst pieļaut! Špikeris - 
cik daudz etiķa jālej esences vietā
•	 Receptes: marinēti un skābēti 
gurķi; fiksas mazsālīto gurķu recep-
tes - tūlītējai apēšanai; tomāti čat-
nijos, vīriešu zaptēs un citos kon-
servos; ruma pods no augļiem un 
ogām; pašgatavoti ķiršu, zemeņu, 
garšaugu un citi uzlējumi; paštaisīts 
upeņu vīns.

JAUNUMS: Žurnāla “Dārza Pasaule” speciālizlaidums 
“DĀRZS BURCIŅĀ”

DARI PATS

•	 Simtgadīga klēts par 
pirti. Gundars Leitis, 
ķīmiķis un zinātniskais 
līdzstrādnieks Latvijas 
Organiskās sintēzes 
institūtā Rīgā, kur no-
darbojas ar jaunu savie-
nojumu izstrādi, savas 
brīvdienas velta simt-
gadīgas klēts pārbūvei 
par pirti ģimenes lauku 
īpašumā netālu no Jē-
kabpils. Dari Pats devās skatīt, ko tad 
zinātnes meistars ir uzsintezējis no ve-
cās klēts...

•	 Ūdensdroša mantu lāde. Mantu lāde 
ir noderīga dārza mēbele, taču tai 
jābūt ūdensdrošai un izturīgai, lai 
varētu augu gadu palikt uz terases 
ar visiem spilveniem, rotaļlietām 
vai citām mantām, ko nu katrs tajā 
glabā.
•	Kā Rundāles pils dārzā. 
•	Jaunas jumta teknes – nedēļas 
nogalē.
•	Remontējam kāpnes ārā. Ēkā 
sāka plaisāt betona kāpņu izbūve 
uz pagrabstāvu. Un īpašnieki no-
lēma laikus ķerties pie remontdar-

biem. Bet Dari Pats remonta procesu 
iemūžināja pamācošā fotostāstā, soli pa 
solim.
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 14.30, 19.20 Smalkais 
stils
6.35 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.25, 13.45 Top-Shop 
10.50 Kokles pavēlniece. 
Laima Jansone
11.25 Latvijas šlāgeraptauja 
12.45 Negantais Henrijs
13.10 Dabas grāmata
14.00 Province
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.10 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.10 Latvijas novadu cīņas
22.05 Miranda
23.25 Dod man spēku, dod 
man laiku!
1.50 Momentuzņēmums
5.00 No sētas uz sētu
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 Visas durvis vaļā
6.30 Pie stūres
7.00 Mikrofona dziesmas
8.35, 17.05 Noskaidrot 
patiesību
9.25 Maklauda meitas
10.20, 19.05 Mūsu Čārlijs 
11.10, 0.25 LTV - 60
12.10, 1.25 Projekts Nākotne
12.40 Es - savai zemītei
13.10 Neatklātā Āfrika
14.10 SOKO Vismāra
15.00 20.00 PČ pludmales 
volejbolā
18.00 Šodien
18.30 100 līdz 100

22.05 Mjanma aiz priekškara
23.10 100 g kultūras
23.55 Kamerūna
5.00 Pietura - Kuldīga

LNT
6.20, 2.25 Šodien novados
6.30, 2.35 900 sekundes
8.40 Galileo
9.10, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 NCIS. Losandželosa
12.00 Mf. Mīlestība Švarc-
valdē
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.45 Lūpukrāsu pavēl-
nieces
15.35 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.05 Fatmagula
21.10 Mediķi
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.05 Čikāgas sardzē
4.15 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.35 Auniņa Šona piedzīvo-
jumi 
7.00 Stenlijs
7.25, 13.45 Bakugani
7.50, 13.10 Finiass un Fērbs
8.10, 0.55 Simpsoni 
9.10 Mf. Sarežģītais bērns 
11.05 Elementāri, Vatson! 
12.05 Ūsainā aukle 
14.05 UgunsGrēks 
15.20, 2.15 Īstās mājsaim-
nieces
16.25, 20.20 Viņas melo labāk 
17.00, 3.05 Rozenheimas 
detektīvi
18.00 Dzīves krustcelēs

6.45, 12.40 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.55 Vīriešu/Sieviešu
14.00, 15.20 Laiks parādīs
15.55, 3.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas Laiks
21.10, 5.00 Viss atgriezīsies
22.25 Iedzimtais grēks
1.00 Politika
1.55 Mf. Otello
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.45, 12.55 Multfilmas
7.04, 0.59 Laika prognoze
7.05 Zaldāti 
9.00 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 13.15 Jūrmala
11.05 Skūpsts. Jaunais stāsts
14.25 Slepenās teritorijas
15.25 Dokumentālais projekts
16.30 Pasaules noslēpumi 
17.35 Ģimenes drāmas
18.35 Nemelo man!
19.45 Saviesīgas vakariņas
20.50 Ekstrasensu cīņas. 
Apokalipse
23.05 Sensāciju mednieki

1.00 Skatīties visiem!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.45 
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, 0.00 Vīriešu/Sieviešu
14.10, 0.55 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 Briesmīgā meita
23.05 Rani

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.45, 23.30 Zona X
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
10.55 Ne sievišķīga lieta

12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.05 Meitu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.40 Snaiperi
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.50 Interešu sfēra
20.00 Mīlestība nav kartupelis
21.00 Panorāma
21.40 Jaunā Baltkrievija
0.25 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.50 Diversants. Kara 

beigas
10.10. Burvju skola
11.25, 21.40 Ekstrasensi-de-
tektīvi
12.20, 22.35 Kauli
13.20 Mf. Es gribu to redzēt!
13.55 Baltkrievu virtuve
14.25, 19.10 Nepiedzimsti 
skaista
16.15 Gribu nokļūt televīzijā!
17.55, 0.55 Viesnīca Bābele
21.00 Reālā pasaule
21.35 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.30 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
23.55 Būt cilvēkam

CETURTDIENA, 2. jūlijs 19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Neatkarības diena
1.20, 5.00 Likums un kārtība
5.45 Firma

TV3+
7.05, 17.35, 2.05 Māja 2
8.05 Lavrovas metode
9.05 Mf. Bada spēles 
10.10, 14.25 Comedy Women
12.15, 16.35 Kas mājās 
saimnieks 
13.20, 19.55 Tautu sadrau-
dzība
18.40, 0.35 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni 
22.05 Mf. Gan trūkumā, gan 
bagātībā

TV5
8.05 6 kadri
8.35, 14.35 Māja ar lilijām
9.40, 23.30 Zirnekļtīkls
10.45, 13.25 Top-shop
11.00, 17.40 Ģimenes izmērs
11.50, 18.30 Nemelo man!
12.55, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.40 Māte un dēls
15.40, 19.50 Profesionālis
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.20 Zvērināto tiesa
12.30 Ārkārtējs notikums
13.25 Ēdam mājās!!
14.00 Sasisto lukturu ielas
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas

18.00 Runājam un rādām
19.40 Inspektors Kupers
21.35 Mentu kaujas
23.30 Zobens. пролог
0.00 Netīrs darbiņš
1.55 Mežsargs
3.55 Vasarnīca
5.00 Aleksandrs Žurbins. 
Melodijas piemiņai
5.40 Savvaļas pasaule 

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 Īpašs gadījums
15.05, 5.10 Pēdējais janičārs
16.00 Cilvēki vērtēs
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Viss tikai sākas
22.50 Vakars
0.30 Transplantoloģija. Nāves 
izsaukums
1.20 Mākslas filma
2.40 SMERŠ

PBK
6.05, 0.15 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00, 0.45 Ziņas
6.45, 12.40 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.55 Vīriešu/Sieviešu
13.55, 15.20 Laiks parādīs
15.55 2.30 Moderns sprie-
dums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas Laiks
21.10, 4.25 Viss atgriezīsies
22.30 Iedzimtais grēks

1.05 Mākslas filma
5.10 Latvija. Pastaigas zem 
lietussarga
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 22.55 Sensāciju med-
nieki
6.45, 12.35 Multfilmas
7.04, 0.44 Laika prognoze
7.05 Zaldāti 
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20 Jūrmala
10.35 Skūpsts. Jaunais stāsts
13.00 Ekstrasensu cīņas. 
Apokalipse
15.30 Dokumentālais projekts
16.30 Pasaules noslēpumi 
17.35 Ģimenes drāmas
18.35 Nemelo man!
20.50 Kara noslēpums 
23.50 Slepenās teritorijas
0.45 Skatīties visiem!

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
14.10 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 Briesmīgā meita
23.30 Rani
0.30 Valērija Prijemihova īsā 

vasara

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.55 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.15 Zona 
X
8.50 Vārds mācītājam 
9.10, 21.40 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Mīlestība nav 
kartupelis
12.10 Ģimenes melodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.05 Meitu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.25 Mf. RePePe
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.35 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
0.10 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.45 Diversants. Kara 
beigas
10.10 Burvju skola
11.20 Ekstrasensi-detektīvi
12.15 Kauli
13.20 Kapeika kapeikā
13.50 Baltkrievu virtuve
14.25 Nepiedzimsti skaista
16.15 Gribu nokļūt televīzijā!
17.55 Viesnīca Bābele
19.15 Mf. 50 pirmie skūpsti
21.00 Reālā pasaule
21.35 Sportloto 6 no 49, 
KENO
21.40 Leitnanta Kracova trīs 
dienas
1.05 Slepenais ierocis

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 14.30 Smalkais stils
6.35 Rīta Panorāma
8.35, 17.05 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.30, 13.45 Top-Shop 
10.50, 2.05 Kalle nāk
12.50 Negantais Henrijs
13.15 Zeme, kurā viss ir 
iespējams
14.00 Province
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.05 Ziņas
18.55 Mf. Melnā vēža spīlēs
20.30 Panorāma
21.10 Agata Kristi. Erkils Puaro
22.50 Aculiecinieks
1.00 Miranda
3.45 Radio SWH 20 gadu 
jubilejas koncerts
5.20 Caurspīdīgā elektronika
5.30 Citādi latviskais 

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 Visas durvis vaļā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Mikrofona dziesmas
8.35, 17.05 Noskaidrot 
patiesību
9.25 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs 
11.10 SeMS ceļo
12.10 100 g kultūras 
13.40, 2.30 LTV - 60
15.45, 4.00 Pie stūres
16.15 SOKO Vismāra

18.00 Šodien
18.30 100 līdz 100
19.50 Eiropa koncertos
20.45 PČ pludmales volejbolā
22.45 Leģendārie albumi
23.50 Baltic Grand Prix 
4.30 Pietura - Kuldīga

LNT
6.20, 2.40 Šodien novados
6.30, 2.50 900 sekundes
8.40 Galileo
9.10, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Ekstrasensi – detektīvi
12.00 Mf. Septembra mīla
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.00 Lūpukrāsu pavēl-
nieces
15.35 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.30 Fatmagula
21.10 Sirdsmīļā Monika
22.05 Vecpuisis 
4.35 Karamba!
5.45 Luī

TV3
6.35 Auniņa Šona piedzīvo-
jumi 
7.00 Stenlijs 
7.25, 13.45 Bakugani
7.50, 13.10 Finiass un Fērbs 
8.10, 0.20 Simpsoni 
9.10 Mf. Skautu cepumi
11.05 Elementāri, Vatson! 
12.05 Ūsainā aukle 

14.05 UgunsGrēks 
15.20, 2.15 Īstās mājsaim-
nieces
16.35, 3.05 Rozenheimas 
detektīvi 
17.35 Dullās sacensības 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Mf. Grega dienasgrāma-
ta. Suņudienas
22.20 Mf. Paraugdžeki
1.20, 5.00 Likums un kārtība
5.45 Firma

TV3+
7.05, 17.35, 2.20 Māja 2
8.05 Lavrovas metode
9.05 Mf. Bada spēles 
10.10, 14.25 Comedy Women
12.15, 16.35 Kas mājās 
saimnieks 
13.20 Tautu sadraudzība
18.40, 0.55 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Babais
21.20 Mf. Elizabete. Zelta 
laikmets
23.50 Brīnumu pasaulē

TV5
8.05 6 kadri
8.35, 14.35 Māja ar lilijām
9.40 Zirnekļtīkls
10.45, 13.25 Top-shop
11.00, 17.40 Ģimenes izmērs
11.50, 18.30 Nemelo man!
12.55, 22.25 Kriminal+
13.40 Māte un dēls
15.40 Profesionālis
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22

23.00 Mf. mana māja - mans 
cietoksnis
0.50 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.20 Zvērināto tiesa
12.30 Ārkārtējs notikums
13.25 Izmeklēšanas noslē-
pumi
14.00 Sasisto lukturu ielas
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
18.00 Runājam un rādām
19.40 Inspektors Kupers
21.35 Ultimāts
1.30 Ekstrasensi pret NTV
3.25 Dzīvās leģendas. Jurijs 
Solomons
4.25 Visjaki

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 Īpašs gadījums
15.05, 4.35 Pēdējais janičārs
16.00 Cilvēki vērtēs
18.15, 3.30 Tiešais ēteris
21.00 Humora šovs
23.00 Mežģīnes
1.05 Dzīvā skaņa
2.45 Diktors Ivanovičs. TV 
zaldāts
5.25 Sekta

PBK
6.05, 1.25 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.45, 12.40 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.35 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.55 Vīriešu/Sieviešu
13.55, 15.20 Laiks parādīs
15.50, 4.05 Moderns sprie-
dums
18.05 Precamies!
19.05 Šamane
20.00 Laiks
20.35 Brīnumu lauks
21.40 Izmeklēšanas noslē-
pumi
23.25 Trīs akordi
1.55 1inCity
2.25 Mf. Mēs no džeza
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Sensāciju mednieki
6.45, 12.55 Multfilmas
7.04, 0.44 Laika prognoze
7.05 Zaldāti 
9.00 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20, 13.10 Jūrmala
10.50 Skūpsts. Jaunais stāsts
14.20 Dokumentālais projekts
17.30 Mobilais spriedums
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
22.55 Slepenās teritorijas
23.55, 0.45 Skatīties visiem!

ONT
7.00 Mūsu rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Mf. Karš zem jumtiem
10.45 Mf. Dēli dodas kaujā
12.45 Mf. Baltās rozes
14.20, 16.10 Mf. Baltās rozes. 
Atgriešanās
16.30 Radzivillovu dārgums
17.30, 21.00 Apustuļu pēdas
20.55 Sports
22.00 Mēs, baltkrievi - mier-
mīlīgi ļaudis

Baltkrievija 1
7.20 Mf. Brestas cietoksnis
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
10.00 Svinīgais pasākums 
10.40, 23.30 Mf Karā dosies 
tikai veči
12.25 Operčijas Taifūns. Īpa-
šās nozīmes uzdevums
16.10 Mf. Četri vasaras laiki
19.15, 21.35 Mf. Četri vasaras 
laiki 2
21.00 Panorāma
23.15 Sports

Baltkrievija 2
6.45 Partizāni
7.15, 21.30 TV barometrs
7.20 Mf. Balāde par zaldātu
9.00, 10.40 Sveiciens no 
Katjušas
10.00 Svinīgais pasākums 
13.45 Leitnanta Kracova trīs 
dienas
17.20 Sniegs un pelni
21.00 Slepenais ierocis
21.35 Sportloto 5 no 36, 
KENO 21.40 Ladoga

PIEKTDIENA, 3. jūlijs
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IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Augstas cenas bio-
loģiski audzētiem lopiem. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26319888;
teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26260786. 

SI A “AIBI” ie pērk liel lo-
pus, jaun lo pus, aitas, ka zas, 
 zir gus. 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” 

SIA „LAUKU MIESNIEKS” 
Iepērk mājlopus. Augstas 

cenas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

Svētdien, 5. jūli-
jā pārdošanā būs 
jaunas dējīgas da-
žādu krāsu vistiņas 
(3-5 mēn.), gaiļi un 

dējējvistas (10 - 12 mēn.). Pēc 
pasūtījuma paaugušies broile-
ri, pīlēni, paipalas, balti tītari 
(3 mēn.), pieaugušas pīles un 
pīļtēviņi. Tālr. 29142247, šoferis 
29158908. 

Aglona - 7.45, Grāveri - 8.00, 
Šķeltova - 8.20, Izvalta - 8.40, 
Kombuļi - 9.00, Krāslava (Ostas 
iela) - 9.20, Skaista - 10.00, 
Veterovka - 10.20, st. Skaista - 
10.35, Kalnieši - 10.55, Piedruja 
- 11.15, Lupandi - 11.35, Indra - 
11.50, Skuki - 12.10, Robežnieki 
- 12.25, Asūne - 12.50, Dagda - 
13.10, Ezernieki - 13.35, Andzeļi 
- 13.50, Andrupene - 14.10, 
Mariampole - 14.20, Jaunokra - 
14.35, Priežmale - 14.50.

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

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

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar 

zemi, ieķīlātu mežu un bez doku-
mentiem. Meža izstrādāšanas pa-
kalpojumi. Mežizstrādes pakalpo-
jumi, meža izvedēja, forvardera 
pakalpojumi. Pārdodam malku (3 
m). T. 26677812

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

SIA „RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
26393921.

Pērkam malku, taru, papīr-
malku un zāģbaļķus ceļa ma-
lās. Apmaksa skaidrā naudā 
uzreiz.

Pērkam meža īpašumus. 
Ātra izskatīšana un apmaksa.

Tālr. 26737749.

Pagājušā gada makšķerē-
šanas sezona Daugavā ienākusi 
vēsturē ar pāris gigantisku sav-
vaļas karpu noķeršanu. Šobrīd 
Latvijas lielākā upe izcieš ekolo-
ģisko postu. Sniega trūkums zie-
mā un pavasara palu neesamība 
radīja nopietnu upes gultnes pie-
sārņojumu. Agrāk tīrajās upes 
vietās dūņas, protams, neveici-
nāja labvēlīgus nārsta apstāk-
ļus. Tas nākotnē ietekmēs zivju 
resursu samazināšanos. 
Neparasti zemais ūdens 
līmenis šovasar nemazina 
motorizēto laivu īpašnieku 
aktivitāti, un nežēlīgā līdaku 
un samu iznīcināšana turpi-
nās pat dabas parka “Dau-
gavas loki” aizsargājamajā 
teritorijā. Hidroelektrostaci-
jas būvniecība kaimiņzemē 
Baltkrievijā vēl vairāk pa-
sliktinās Daugavas ekolo-
ģisko situāciju.

Īsti dabas draugi sa-
prot, ka ir radusies ārkārtas 
situācija, kad arī plēsīgā 
zivs būs jāiekļauj Sarkanajā 
grāmatā. Spiningotāji atzīst 
- ar katru gadu kļūst aizvien 
grūtāk noķert upē pieklājī-
gu trofeju. Tās ir masveida 
līdaku izķeršanas sekas. 
Bet motorizētie uzbrukumu 
vienalga turpinās. Dīvai-

nu vienaldzību attiecībā 
uz upes traģisko likteni 
izrāda štata dabas aizsar-
gātāji. Redakcija saņem 
ziņas par zivju medībām, 
izmantojot elektroierīces, 
taču šie kliedzošie fakti par 
malu mednieku ņirgāša-
nos par upi nevienu neuz-
trauc. Tāpat kā motorlaivu 
lietošana nārsta laikā. Ne 
tos vieglākos laikus šobrīd 
pārcieš arī Latgales ezeri. 

Taču ir arī fakti, kas 
iepriecina makšķernieku 
sirdis. Nesen aculiecinie-
ki man izstāstīja par kāda 
makšķernieka veiksmi, ku-
ram izdevās noķert piecus 
kilogramus smagu upes 
plaudi. Visīsākajā vasaras 
naktī kādai kompānijai izde-
vās tikt pie pāris samiem.

Saulrieta laikā lielu 
prieku piedzīvoja Igors Su-
šinovs, kura loms bija 8.9 

kg smags sams. Tas bija viņa 
personīgais rekords. Pēc stun-
das upes gultnē iezvanījās arī 
Dmitrija Brovkina zvaniņš, taču 
viņa makšķeraukla bija tikai 0.01 
mm, tāpēc cīņa ar lomu ilga pus 
stundu. Dmitrijs rādīja augstāko 
pilotāžu un uzstādīja personīgo 
rekordu: ūsainais plēsoņa uz 
svariem uzrādīja 15.5 kg. Ap-
sveicam!

Aleksejs GONČAROVS

Makšķerēšana: 
vaļasprieks un atbildība

Laika periodā no 19.06. līdz 
26.06. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 82 notikumi. 
Būtiskākie:
• Naktī uz 20. jūniju Krāslavā, 

spēļu klubā “Aladins”, dzim. 
1970. g. M., būdams alkohola 
reibumā, sabojāja spēļu au-
tomāta stiklu. Pārkāpējs tika 
aizturēts, notiek izmeklēšana.

• 21. jūnijā Ūdrīšos no īpašnie-

ka darbnīcas notika datora un 
monitora zādzība. Notiek kri-
minālmeklēšanas pasākumi, 
vērsti uz nozieguma atklāša-
nu.

• 22. jūnijā Ūdrīšu pagasta Plo-
ciņos zemnieks konstatēja, 
ka no nedzīvojamās mājas 
pazuda radiouztvērējs, bet no 
saimniecības ēkas apmēram 
50 kg auzu. Notiek vainīgo no-
skaidrošana.

Krimināls, notikumi

2-istabu dzīvokli Dagdā. Tālr. 
29778590, 28311604;
1-istabas dzīvokli. T. 26875388;
“Audi 80 B4”- 2.0, 1992., ben-
zīns/gāze. Tālr. 27813722;
“VW Transporter”- 2,4 D, 1996., 
rezerves daļas. Tālr. 28753676;
traktoru T-25 (1983., darba kar-
tībā, bez TA, ar dokumentiem, 
pilns komplekts – arkli, ecēšas, 
vālotājs, pļaujmašīna, grābek-
lis utt. Tālr. 004796829111, 
+37126795474;
aku riņķus, 35 €/ gab. Iespējama 
piegāde. Tālr. 28305991;
lietotu stūra dīvānu (2.5 x 2.5), 
200 €. Tālr. 29596581;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548; 
2 govis Andzeļu pagastā. Tālr. 
 26486016;
teli (2 mēn.) no pienīgas govs. 
Tālr. 28386790;
govi. Tālr. 25574091; 
sivēnus. Tālr. 26598779;
sivēnus. Tālr. 28839233;
pārtikas, lopbarības kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 27131681; 
graudus, miltus, kartupeļus, 
medu. Piegāde. Tālr. 29134527;
malku. Tālr. 29189194;
sausu skaldītu malku. Piegāde 
ar vieglās automašīnas piekabi; 
klavieres (lēti). Tālr. 26160359.

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;
mežus ar zemi, cirsmas, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688;
investori Latgalē - zemi ar mežu, 
lauksaimniecības zemi sākot 
ar 5 ha (var bez ZG), kā arī 
lietaskoku. Tālr. 29888098;
mežu, zemi. Palīdzēsim do-
kumentu noformēšanā. Tālr. 
26252302. 

VAJADZĪGI zāģeris un strād-
nieks mežā. Tālr. 26834734.
Zāles pļaušana ar krūmgriezi. 
Tālr. 28295726.
Dzīvokļu remonts. T. 27751513.
Atdosim labās rokās pelēku ka-
ķēnu (3 mēn.). Tālr. 28847081.

 Komandas Datums Laiks Stadions

FC Daugava LDZ Cargo 04.07. 17:00 Daugava

Ilūkste FK Kalupe 04.07. 18:00 Ilūkste

FC Daugava Pļaviņas DM 11.07. 13:00 Daugava

Ilūkste Viesīte 11.07. 14:00 Ilūkste

LDZ Cargo Rēzeknes novads 11.07. 14:00 Esplanāde

FK Kalupe FC Daugava 18.07. 17:00 Višķi

Pļaviņas DM LDZ Cargo 18.07. 16:00 Gosti ņi

Rēzeknes novads Viesīte 18.07. 14:00 Rēzekne

FK Krāslava Ilūkste 18.07. 16:00 Krāslava

Rēzeknes novads FK Kalupe 25.07. 18:00 Rēzekne

futbola čempionāts
Latgales reģiona 2. līgas

 2015. gad� 

Piedāvājam par izdevīgām 
cenām betona maisītājus, ruļļu 
plēvi, špagatu, ķerras, kāpnes, 
kā arī iekštelpu durvis, čugunu 
un daudz ko citu! 

Ar mums vienmēr lētāk!
Tirgus ielā 15, Krāslava

Tālr. 28359679

Izsakām pateicību tēvam Ge-
nādija m Alferovam, Ingai Jākob-
sonei, Indras pagasta pārvaldei, 
Ērikai Gabrusānei, radiem, kai-
miņiem, draugiem, paziņām, vi-
siem, kuri izvadīja pēdējā gaitā 
mūsu dārgo vīru, tēvu, vectēvu 
Nikolaju Lobzu.

Sieva, bērni, mazbērni

Autoskola 
“ AUTO-MADARA” 

uzņem 
“B” kategorijas vadītāju 

kursos. 
Sapulce 2. jūlijā plkst. 15.00. 

Dagdā, Ezera 3. 

Tālr. 29427803, 29455509.

Latgales plānošanas reģions ir 
saņēmis Valsts SIA „Autotrans-
porta direkcija” 2015. gada 11. 
jūnija vēstuli Nr.6-7/1957, kurā 
VSIA „Autotransporta direkcija” 
informē, ka ir noslēgusi vienoša-
nos ar pārvadātāju SIA „Daugav-
pils AP” par grozījumiem līgumā 
par sabiedriskā transporta pakal-
pojumu sniegšanu reģionālajos 
starppilsētu nozīmes maršrutos 
Nr. 7555 Daugavpils – Indra un 
Nr.7543 Daugavpils – Krāslava.

Ir veikti sekojošie  grozījumi:
• maršruta Nr.7555 Daugav-

pils-Indra reisa 01 kustī bas sa-
rakstā, izmainot pienākšanas 
laiku uz plkst. 15:10, un reisa 02 
kustī bas sarakstā, izmainot pie-
nākšanas laiku uz plkst. 17:15. 

• maršruta Nr.7543 Daugav-
pils-Krāslava reisa 04 kustī bas 
sarakstā, izmainot ati ešanas 
laiku no Krāslavas AO no plkst. 
06:50 uz plkst. 06:30
Izmaiņas stājās spēkā 2015. 

gada 25. jūnijā.
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