
•	 Pēc 8. jūlija, kad beidzas prezi-
denta Andra Bērziņa prezidenta 
pilnvaru termiņš, Bērziņš ar “pa-
saules lāpīšanu” nenodarbošo-
ties, tā vietā viņš esot nolēmis 
pievērsties “praktiskiem darbi-
ņiem”.

•	 Aizsardzības ministrijas valsts 
sekretārs Jānis Sārts drīzumā 
plāno atstāt amatu. Sārts darbu 
ministrijā plāno beigt pēc jaunā 
aizsardzības ministra apstiprinā-
šanas. Viņa vietā varētu stāties 
viņa vietnieks Jānis Garisons.

•	 Viena no nākamgad Latvijas 
Bankas plānotajām divu eiro 
piemiņas monētām būs ar sim-
bolisku govs attēlu. Latvijas 
Banka jau laidusi klajā vairākas 
divu eiro piemiņas monētas - 
Eiropas kultūras galvaspilsētai 
Rīgai un Latvijas prezidentūrai 
ES Padomē veltītās, bet rudenī 
apgrozībā nonāks monēta ar 
stārķa attēlu.

•	 Iepirkumu uzraudzības birojs ir 
atļāvis Valsts probācijas dienes-
tam noslēgt līgumu, lai Latvijā 
varētu sākt izmantot elektronis-
kās aproces nosacīti atbrīvota-
jiem noziedzniekiem. Kā ziņots, 
ar šī gada 1. jūliju ir paredzēts 
ieviest elektronisko uzraudzību, 
kuru varēs noteikt personām, ku-
ras pretendē uz nosacītu pirms-
termiņa atbrīvošanu no soda 
izciešanas. Ieviešot elektronisko 
uzraudzību, tiks radīta sistēma, 
kurā notiesātais daļu no soda iz-
cieš ieslodzījuma vietā, bet daļu 
soda - sabiedrībā. Šajā aprocē 
ir raidītājs, kas gadījumā, ja no-
ziedznieks pamet atļauto teritori-
ju, informē atbildīgo iestādi.

•	 Pašlaik koalīcijas politiskajiem 
spēkiem ir dažādas nostājas 
par iespēju uzņemt Latvijā bēg-
ļus, bet viens no apspriežama-
jiem variantiem paredz iespēju 
Latvijā uzņemt līdz 250 bēgļiem 
dažu gadu laikā.

•	 Nedēļas nogalē Latvijā noslī-

kuši astoņi cilvēki. Seši cilvēki 
ir atrasti, bet divu meklēšana 
vēl turpinās. VUGD uzsvēra, 
ka astoņi noslīkuši cilvēki vienā 
nedēļas nogalē ir sen nepiere-
dzēts skaits. 

•	 Tūristu skaitam vairs nav ten-
dence strauji augt. Šogad lielās 
kaimiņvalsts ceļotāju kritumu 
tiek mēģināts kompensēt ar 
viesiem no rietumiem. Krievijas 
tūristu skaits šī gada pirmajā 
ceturksnī Rīgā samazinājies 
par 41%, bet strauji pieaudzis 
viesu skaits no Beļģijas, kas 
gan skaidrojams ar tikko no-
slēgtās Latvijas prezidentūras 
ES Padomē pasākumiem. Bū-
tiski vairāk nekā pērn viesnīcās 
apmetušies arī Lielbritānijas, 
Dānijas, Francijas, Vācijas, So-
mijas, Itālijas tūristi. Vislielākais 
viesu īpatsvars – 18% – galvas-
pilsētas viesnīcās gan joprojām 
ir no Krievijas. 

•	 Jaundibinātais Latvijas Zemes 
fonds savas darbības pirmajās 
trijās dienās jau saņēmis 51 
zemes pārdošanas pieteikumu. 
Fonds darbību sāka šā gada 1. 
jūlijā. Tā izveides mērķis ir sek-
mēt zemes izmantošanu lauk-
saimnieciskajai ražošanai, uz-
pērkot zemi no īpašniekiem un 
to tālāk pārdodot vai iznomājot.

•	 Ķīmijas un farmācijas nozarē 
strādājošo vidējais atalgojums 
šī gada pirmajā ceturksnī bija 
par aptuveni 200 eiro vairāk 
nekā vidējais atalgojums valstī 
2015. gada pirmajos trijos mē-
nešos, kas bija 558 eiro. Vairāk 
nekā trešdaļa jomā nodarbi-
nāto cilvēku vienā darba vietā 
strādā 10 un vairāk gadus, jo 
tos apmierina gan atalgojums, 
gan darba vide, liecina Latvijas 
Ķīmijas un farmācijas uzņēmē-
ju asociācijas (LAĶĪFA) biedru 
darbinieku veiktais pētījums. 
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Latvijā
11. 07. 2015. Skaistas pagasta svētki
Plkst. 19.30 Padomju tehnikas parāde pa Miera ielu
Plkst.  20.00 Skaistas ciemata estrādē
Svētku koncerts “ Rodam  prieku  Skaistā”
Koncertā rast prieku palīdzēs jautrie pašdarbnieki no Skaistas, 

Asūnes, Kalniešiem, Robežniekiem, Grāveriem un Izvaltas.

Pēc koncerta zaļumballe.  Spēlēs Aigars Kaupužs

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.
Atlaides līdz 35% 
METĀLADURVIS.
Iekštelpudurvis.
Tālr. 27878088.

Projekts realizēts. 
Apkopojam rezultātus

Par visiem programmas 
„COMENIUS” projekta „Celebra-
tion of Cultures through Music” 
pasākumiem mēs regulāri infor-
mējām avīzes „Ezerzeme” lasī-
tājus. Divi gadi - tas ir diezgan 
ilgs laika posms, arī paveikts ir 
daudz. Maija beigās pedagogi no 
visām projekta dalībskolām sa-
pulcējās Polijā, Katovicu pilsētas 
67. sākumskolā. Projekta noslē-
guma pasākums norisinājās trīs 
dienas. 

20. maijā viesnīcā sapulcē-
jās 25 skolotāji no 6 valstīm, viņi 
izturējās cits pret citu kā radi pēc 
ilgas šķiršanās. Pēc īsām va-
kariņām visi aizgāja uz saviem 
numuriem, jo vajadzēja labi izgu-
lēties pirms darbošanās projekta 
aktivitātēs. 

Pirmā diena 
Pulkstens 9 no rīta saimnie-

ki norīkoja autobusu uz viesnīcu, 
lai projekta dalībniekiem būtu ēr-
tāk nokļūt līdz tikšanās vietai. At-
braukuši uz skolu, viesi iesaistījās 
svinīgā ceremonijā, kas tika veltīta 
nozīmīgajai jubilejai – šī mācību 
iestāde jau 20 gadu laikā darbo-
jas programmas „COMENIUS” 
ietvaros. Pasākumā piedalījās 
šīs skolas un projekta dalībskolu 
skolotāji, Katovicu mērs, Polijas 
Saeimas deputāts, izglītības pār-
valdes ierēdņi, Katovicu mežnie-
cības priekšnieks un visi skolas 
audzēkņi. Pēc apsveikuma runām 
un dāvanām klātesošo uzmanībai 
tika piedāvāts neliels koncerts - 
skolēni dejoja polonēzi, dziedāja 
dziesmas, rādīja nelielus skečus. 

Turpinājums 3.lpp.

Svetlana Vidžupe - pastā-
vīga kulinārijas konkursu dalīb-
niece no Dagdas, uzvarētājas 
godu ieguva arī Aglonā. Vairāk 
informācijas kādā no tuvākajiem 
“Ezerzemes” numuriem. 

Alekseja GONČAROVA foto

Jaunums - 
sāļās tortes!

Alekseja GONČAROVA foto

Vasara: jaunsargu maršs

Priedaines kapos - 11. jūlijā, 
plkst. 11.00

Salienas kapos - 11. jūlijā, 
plkst. 13.00

Bakšu kapos - 12. jūlijā, plkst. 
9.30

Jaunbornes kapos - 12. jūlijā, 
plkst. 13.00

Varnaviču kapos - 19. jūlijā, 

plkst. 13.00
Putranišķu kapos - 26. jūlijā, 

plkst. 9.30
Elernes kapos - 2. augustā, 

plkst. 14.00
Cibuļovkas kapos - 8. augus-

tā, plkst. 18.00
Prāvests Janušs Bulašs
Tālr. uzziņām - 27069962

Kapusvētki 2015. gadā

Projekts realizēts. 
 Apkopojam rezultātus

COMENIUS projekta “Celebra-
tion of Cultures through Music” 
ietvaros...

3.lpp

“Kauna stabs” darbībā

Latvijā publicēts alimentu 
nemaksātāju saraksts

4.lpp

Kā seniori vērtē politiķu 
plānus par jauno Latvi-
jas teritorijas reformu?

 4.lpp

Viens iesniegums domē 
pāraug dokumentu 

 portfelī - jeb stāsts par 
to, cik viegli ir būt ziedo-

tājam Aglonas novadā 

5.lpp

Vieglatlētiem - piecas 
medaļas

6.lpp

Kā arī TV programma, sludi-
nājumi, reklāmas un daudz 
citas aktuālas un noderīgas 
informācijas.
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Grieķijas krīze
Svētdien referendumā 61,31% grieķu nobalsoja 

pret vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem. Lai 
apspriestu Grieķijas referenduma rezultātus pirmdien 
Parīzē tikās Francijas prezidents Fransuā Olands un Vā-
cijas kanclere Angela Merkele. Savukārt otrdien pirms 
eirozonas līderu samita Briselē gaidāma arī eirozonas 
finanšu ministru sanāksme.

Grieķija ir finanšu sabrukuma priekšā. Bez finanšu 
palīdzības un aizdevumiem no Eiropas institūcijām tu-
vākajā laikā, tā būs spiesta izdot dokumentus, kas ap-
liecina valdības aizņemšanos no iedzīvotājiem, vai arī 
atgriezties pie nacionālās valūtas drahmas.

Eiro zonas finanšu instruments - Eiropas Finanšu 
stabilitātes mehānisms (EFSF) - piektdien paziņoja, ka 
Grieķija oficiāli ir piedzīvojusi valsts maksātnespēju jeb 
defoltu. EFSF kontrolē 144,6 miljardus eiro Grieķijai aiz-
doto līdzekļu.

Tunisija izsludina ārkārtas stāvokli
Tunisijas prezidents Bedži Saīds al Sebsi sestdien 

pasludināja ārkārtas stāvokli pēc tam, kad pagājušajā 
nedēļā džihadisti pludmalē nošāva 38 ārvalstu tūristus.  
Iepriekšējais ārkārtas stāvoklis, kas sniedz īpašas pilnva-
ras policijai un armijai, tika atcelts 2014.gada martā pēc 
tam, kad bija spēkā kopš ilggadējā Tunisijas prezidenta 
Zinelabidīna ben Ali gāšanas 2011.gada tautas sacelša-
nās laikā. Tunisijā kopš revolūcijas ir saasinājusies džihā-
distu vardarbība, kuras laikā gājuši bojā desmitiem po-
licistu un karavīru. 26.jūnija uzbrukums tūristu iecienītā 
pludmalē bija otrs plašais uzbrukums trīs mēnešu laikā. 
Piektdien Tunisijas premjerministrs Habibs Esids atzina, 

Tā bija skaista sestdiena, 
kad beidzot gaisā bija jaušams 
vasaras siltums un saule spīdē-
ja spoži jo spoži. Izvaltā todien 
valdīja liela rosība. Un kā nu ne 
- tieši te notika viens no festivāla 
“Baltica” ieskandināšanas pasā-
kumiem, kas 27. jūnijā norisinājās 
27 dažādās Latvijas vietās. Plkst. 
19.00, dziedot dziesmu “Tēvu tēvi 
laipas meta”, 212 folkloras kolek-
tīvi uzsāka starptautiskā folkloras 
festivāla “Baltica - 2015” ieskandi-
nāšanas koncertus. 

Festivāls “Baltica” notiek kopš 
1987. gada. Tā ir ikgadēja tradīci-
ja, kura notiek katru gadu pēc kār-
tas Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā. 
Šogad festivāls Latvijā notiek 10. 
reizi. Tas ir iekļauts Starptautiskās 
Folkloras Festivālu organizācijas 
(CIOFF®) apritē, un ir saņēmis 
tās sertifikātu. “Baltica” ir Baltijas 
tautām ļoti nozīmīgs folkloras fes-
tivāls, kurš demonstrē tautu tra-
dicionālo kultūru - dziesmas, ins-
trumentālo mūziku, stāstījumus, 
rotaļas, dejas, kā arī tautas lietiš-
ķo mākslu, amatniecību, un citas 
tautas kultūras izpausmes for-
mas. Festivālā piedalās etnogrā-
fiskie ansambļi, folkloras kopas, 

individuālie izpildītāji, kā arī citas 
grupas un indivīdi, kuru priekš-
nesums atbilst festivāla rīkotāju 
iecerēm. Pārsvarā festivālā tiek 
izmantoti autentiski un reprodu-
cējošie priekšnesumi. Katru gadu 
festivālam ir īpaša tēma: 1988. - 
Saule, 1991. - Ģimeņu godi, 1994. 
- Saule, pasaule, viņsaule, 1997. 
- Cilvēks un darbs, 2000. - Jūra, 
2003. - Zeme, 2006. - Mūsmājas, 
2009. - Zīmes, 2012. - Ceļš, 2015. 
- Mantojums.

Izvaltā ieskandināšanas kon-
certā uzstājās 8 folkloras kopas. 
Tās visas pirms koncerta skatītā-
jus un savus domubiedrus - citu 
folkloras kopu dalībniekus - cienā-
ja ar savu pagastu tradicionālajiem 
ēdieniem, kuru pagatavošanas 
noslēpumi mantoti no senčiem. 
Galdā tika likti mājas sieri, zupa, 
Aulejas kļockas un, protams, paš-
brūvēts alus u.c. Kad bija nobau-
dīti našķi, apkampti satiktie pazi-
ņas, norimis pirmais satikšanās 
prieks, uz improvizētās skatuves 
Izvaltas pamatskolas seno mūru 
pagalmā kā pirmie devās uzstā-
ties mājinieki “Mozī latgalīši”. Šajā 
folkloras kopā prasmīgās vadītā-
jas Silvijas Stivriņas, kura bija arī 

pasākuma vadītāja, vadībā Izval-
tas skolas vecuma bērni apgūst 
folkloras gudrības, kas mantotas 
no viņu senčiem. “Mazos latgalie-
šus” nomainīja Andas Leikumas 
vadītā folkloras kopa “Izvoltīši”. 
Dāmas ne tikai skanīgi dziedāja, 
bet arī izdancināja skatītājus. Kā 
jau mājās, viņu balsis pieskandi-
nāja visu Izvaltu un skatītāju sejās 
bija jūtams lepnums par savējiem, 
taču tikpat sirsnīgi tika sagaidīti arī 
6 viesu kolektīvi. 

Folkloras kopu repertuāros 
ir latviešu tautasdziesmas, kāzu 
dziesmas un jestras apdziedāša-
nas dziesmas. Šķaunes pagasta 
folkloristi apvienojušies folkloras 
kopā “Gaiļupeite”, un Ilonas Koz-
lovskas vadībā ar humora dzirk-
sti Izvaltā precināja savas jaunās 
meitas, viņas pat pūru bija sarū-
pējušas. Bet jāpiebilst, kas visas 
ir atgriezušās mājās Šķaunē. Ar 
pārliecību un drošu soli priecēt 
folkloras mīļotāju sirdis devās 
Latgales vecākā folkloras kopa 
“Aulejas sievas”, ko tagad vada 
Sandra Vaišle. Viņas dzied tikai 
savā pagastā pierakstītās tautas-
dziesmas. 

Jautrus stāstus bija sarūpē-
juši “Akmineicas” dalībnieki no 
Ezerniekiem. Šī kolektīva vadītāja 
Olga Boboviča prata veiksmīgi iz-
vēlēties stāstā minēto lomu atvei-
dotājas, skatītāji no sirds smējās 
un savā prātā iztēlojās stāstā dzir-
dēto divdomīgo situāciju. “Akmi-
ņeicas” dalībnieces jau bija pare-
dzējušas, ka skatītāji iedomāsies 
gluži citu scenāriju… 

Koncertu turpināja Antoņinas 
Tučes vadītā “Rudzutaka”, dāmu 
izjustajai dziedāšanai pievienojās 
visi klātesošie. Savukārt viesu 
“Mākoņkalna folkloras kopa” uz-
stāšanās noslēdzās ar skatītāju 
izkustināšanu, spēlējot latviešu 
tautas rotaļu. Bet Dagdas folklo-
ras kopas “Olūteņi” sievas dižojās 
ar plecu lakatiem, kuri austi, at-
darinot folkloras kopas vadītājas 
Intas Viļumas vecmāmiņas mājās 
atrasto plecu lakatu. Par tiem gri-
bas teikt - dižciltīgi! Ne velti tajos 
laikos meitas tos izmantoja, pošo-
ties uz balli.

Šķiet, ar to viss varētu arī 
beigties, bet nē… Visiem kolektī-
viem bija sarūpētas dāvanas - linu 
karogi ar uzraktu “Baltica”, kurus 
turot rokās, šīs folkloras kopas 

varēs lepni soļot lielajos “Balti-
cas” svētkos Rīgā. Kad visi da-
lībnieki bija saaicināti vienkopus, 
pasākuma vadītāja Silvija atklāja 
Latgales sadziedāšanos. Skanē-
ja 10 visiem pazīstamas latviešu 
un latgaliešu tautasdziesmas. 
Viss saplūda vienā virpulī, likās, 
ka tautasdziesmās ieliktais spēks 
apvij ikvienu klātesošo. 

Saulei rietot, skanēja paldies 
Izvaltas pagasta pārvaldes vadī-
tājai Mārai Miglānei un Latvijas 
Universitātes profesorei, izvaltie-
tei Lidijai Leikumai, pateicoties 
viņām, šie svētki varēja noritēt 
Izvaltā. Pateicība par ieguldīto 
darbu tika izteikta visām folkloras 

kopu vadītājām un dalībniekiem, 
skatītājiem par vēlmi klausīties, 
redzēt un sajust Latgales folkloras 
cildenumu. 

Pēc kopīgām vakariņām Iz-
valtas pamatskolas pagalms pār-
vērtās par rotaļu laukumu, kurā 
“Mazo latgaliešu” un “Izvoltiešu” 
dalībnieki aicināja apgūt latviešu 
tautas rotaļas. 

Braucot mājās, pamanīju, ka 
debesīs ir neparasti mākoņi, it kā 
tiem kāds būtu apvilcis zelta krā-
sas kontūras. Laikam daba izkār-
toja, ka tā ir īpašā folkloras vakara 
rota…

Inga PUDNIKA
Autores foto

Pat visbriesmīgākajā sapnī ir 
grūti iedomāties, kādus pārbaudīju-
mus bija jāiztur Latvijai, lai izvairītos 
no defolta. Un tas, ko šodien Eiropas 
Komisija pieprasa Atēnu glābšanai, 
ir tīrais nieks salīdzinājumā ar mūsu 
upuriem „veiksmes stāsta vārdā”. 
Turpretī Grieķijai ir vienkārši reko-
mendēts atteikties no pensiju palie-
lināšanas, ieteikts paaugstināt PVN, 
kā arī samazināt ierēdņu skaitu un 
saīsināt atvieglojumu un privilēģiju 
sarakstu valsts pārvaldē strādājoša-
jiem. Bet mūsu pensionāri ar grūtī-
bām savelk galus kopā un pat gada 
laikā nesaņem tikpat daudz naudas, 
cik Grieķijas seniori četru mēnešu 
periodā.  

Latvija var lepoties ar mūsu se-
nioru izturību un vīrišķību. Pēc eko-
nomiskās krīzes iestāšanās pensijas 
valstī tika samazinātas, un var teikt, 
ka uz vecāka gadagājuma cilvēku rē-
ķina Latvija tika izglābta no bankro-
ta. Krīzes sākumā PVN likme mūsu 
valstī strauji pieauga, bet dažādas 
sociālās izmaksas samazinājās, tika 
ieviesti bērnu pabalstu apmēra iero-
bežojumi... 

Uz Latvijas triumfālās preziden-
tūras ES Padomē fona mūsu valsts 
sociālais portrets, maigi izsakoties, 
liek vēlēties ko labāku. Darvas ka-
roti medus mucā ielēja arī kārtējais 
Labklājības ministrijas ziņojums par 
sociālo situāciju mūsu valstī. Pagāju-
šajā gadā to iedzīvotāju skaits, kuri 
oficiāli atzīti par trūcīgiem, pārsnie-
dza 104 tūkst. cilvēku, puse ir spies-
ta iztikt ar GMI (garantēto minimālo 
ienākumu) pabalstu 49,8 eiro apmē-
rā. Bet to Latvijas iedzīvotāju skaits, 
kas pakļauti nabadzības riskam, pār-
sniedz 450000 – tas ir vairāk nekā 
krīzes gados. 

Kā tādā situācijā rīkojas mūsu 
valsts pārvaldes darbinieki? Baro ar 
solījumiem, veido darba grupas, ku-
ras apspriež labklājības līmeņa cel-
šanas variantus. Ja Brisele pieprasīs, 
mēs esam gatavi samesties un kārtē-
jo reizi palīdzēt nabadzīgajai Grieķi-
jai, kur klimats ir kā paradīzē, apelsī-
ni aug kokos ielas malā, bet pasaules 
mēroga tūrisma sfēra ir ievērojama 
valsts budžeta ienākumu papildinā-
šanas pozīcija. 

Aleksejs GONČAROVS

Grieķu kaislības uz Latvijas 
paklausības fona

Festivāla “Baltica” ieskandināšanas pasākums Izvaltā

Pasaulē
ka policijas reakcija ir bijusi pārāk ilga uz uzbrukumu 
pludmalē Susā.

BBC likvidēs 1000 darba vietu
Britu raidsabiedrība BBC nolēmusi likvidēt 1000 

darba vietu, ņemto vērā ienākumu straujo kritumu 
laikā, kad aizvien mazāk cilvēku skatās televizoru. BBC 
izpilddirektors Tonijs Hols norāda, ka salīdzinājumā ar 
2011. gadā izteiktajiem apgalvojumiem šobrīd ir par vai-
rāk nekā vienu miljonu mazāk to cilvēku, kuri apgalvo, 
ka viņiem nepieder televizors.

Ņemot vērā aizvien mazāku skatītāju skaitu, uz-
ņēmumam radies budžeta deficīts 150 miljonu sterliņu 
mārciņu (211,7 miljonu eiro) apmērā.

BBC šobrīd nodarbina vairāk nekā 20 000 cilvēku.

Vācijas karavīri piedalīsies militāros 
manevros Ukrainā

Plānots, ka “atsevišķi karavīri” piedalīsies sausze-
mes mācībās “Rapid Trident”, kā arī jūras mācībās “Sea 
Breeze”. Līdzīgos manevros Vācijas armija piedalījās 
pagājušajā gadā. Pret to protestēja Maskava. Mācības 
“Rapid Trident” plānotas Javorivā, Ukrainas rietumos, 
50 kilometru attālumā no Ļvivas. Gaidāms, ka tajās pie-
dalīsies 1800 karavīri no 18 valstīm. Pērn tajās piedalījās 
tikai 1200 karavīri. Gaidāms, ka ASV vadītie manevri ilgs 
11 dienas un tiks atklāti ar oficiālu ceremoniju 20. jūlijā. 
Savukārt mācības “Sea Breeze”, kas ir ASV un Ukrainas 
kopīgi manevri, Melnajā jūrā notiks no 31. augusta līdz 
12. septembrim.
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Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Tad viesus uzaicināja uz 

skolas galerijas „COMENIUS” at-
klāšanu, ekspozīcijā tika izvietoti 
materiāli par visiem projektiem, 
kas tika realizēti sākumskolā. 
Mēs redzējām arī materiālus par 
Krāslavu, kurus mēs uzdāvinā-
jām mūsu partneriem iepriekšē-
jās tikšanās reizēs.  

Kad svinības noslēdzās un 
augstie viesi aizbrauca, skolas 
vecākie audzēkņi piedāvāja pro-
jekta skolotājiem ekskursiju pa 
skolu. Ēka pārsteidz ar saviem 
izmēriem, šeit ir vairākas sporta 
zāles (trofeju kolekcija, ko izcīnīja 
skolas komandas, ir ļoti bagāta), 
plaša halle, kura tiek izmanto-
ta kā aktu zāle, visos gaiteņos 
skatāmas bērnu darbu izstādes, 
stendi ar pasākumu fotogrāfijām, 
skolas absolventu galerijām. Par 
loģisku ekskursijas noslēguma 
punktu kļuva pusdienas skolas 
ēdnīcā. 

Pirmās projekta darba die-
nas otrajā pusē saimnieki ieplā-
noja ekskursiju pa Katovicu ogļ-
raču kvartāliem. 

Katovici ir diezgan jauna 
pilsēta. Miestiņš ieguva pilsētas 
tiesības XIX gadsimta vidū, kad 
šeit sāka aktīvi būvēt šahtas, 
kur ieguva ogles. Ogļrači bija pil-
sētas pamatiedzīvotāji, un tieši 
viņu vajadzībām tika būvēti pir-
mie pilsētas dzīvojamie kvartāli. 
Mūsdienās, kad Polijas ogļrūp-
niecība piedzīvo ne tos labākos 
laikus, bet kalnrači pārvērtušies 
par bezdarbniekiem, Nikišovicu 
rajons izskatās patukšs. Vienādi 
pagalmi kā milzīga stropa šūnas, 
kas vēl atceras trokšņainus bērnu 
barus un plašas svinības Svētās 
Barbaras dienā, 4. decembrī. Šī 
svētā ir ogļraču, ugunsdzēsēju un 
artilēristu aizbildne, tāpēc tie bija 
Silēzijas kalnraču galvenie gada 
svētki. Nikišovicu rajona baznī-

cas galvenajā altārī ir redzama 
šī svētā mocekle, kas dzīvoja III 
un IV gadsimta robežās un tika 
nežēlīgi sodīta ar nāvi par savu 
uzticību Kristum.  

Ogļraču rajons - tie ir deviņi 
kvartāli, kur atrodas sarkanu ķie-
ģeļu trīsstāvu daudzdzīvokļu mā-
jas ar kopējiem pagalmiem, baz-
nīca, slimnīca, policijas iecirknis, 
restorāns, veikali, divas skolas un 
vairākas ceptuves. Neskatoties 
uz to, ka rajons izskatās ne visai 
sakopts (lielākajā daļā dzīvokļu 
mitinās ogļraču ģimenes, dau-
dzas ir sociāli nelabvēlīgas, Poli-
jas valdība vēl joprojām nevar uz-
sākt šeit nopietnu rekonstrukciju, 
kaut arī UNESCO jau sen gatava 
pasludināt šo objektu par pasau-
les kultūras mantojuma daļu), 
šeit saglabājusies pārsteidzoši 
mājīga atmosfēra. Kvartāla ēkas 
būvēja pazīstamie vācu arhitekti 
- brāļi Cilmani. 

No ogļraču kvartāla mūsu 

grupa nokļuva Katovicu mūsdie-
nīgajā centrā. Šeit ir daudz de-
besskrāpju, moderns koncertzā-
les komplekss, kas ir paredzēts 
vairākiem tūkstošiem skatītāju, 
dažādi monumenti, strūklakas, 
dekoratīvas skulptūras. Katovici 
sastāv no vairākiem mikrorajo-
niem, kurus atdala mežs. Ikviens 
ir īpašs ar savu kolorītu un savda-
bīgo estētiku. 

Otrā diena 
Jau pulksten 8 no rīta projek-

ta dalībnieki ieradās sākumskolā. 
Diena sākās ar projekta dalībnie-
ku sēdi, rezultātu apkopošanu, 
skolotāji izteica savus viedokļus 
par turpmākajiem plāniem un 
precizēja atskaišu rakstīšanas 
nianses. Tika prezentēta skolēnu 
aptauja, kas notika visās projek-
ta dalībskolās. Aptaujas apko-
pojums uzskatāmi parādīja, cik 
krasi uzlabojušās zināšanas par 
projekta valstīm, to tradīcijām. 

Rezultāti bija iespaidīgi, bet to jau 
varēja sagaidīt. Kolēģi no Čehijas 
pasniedza visiem dalībniekiem 
bukletu, kurā bija apkopota infor-
mācija par labdarības akciju, kas 
tika organizēta visās mācību ies-
tādēs, kas darbojās šajā projektā. 

Pēc tam tikšanās dalībnieki 
tika sadalīti vairākās grupās un 
devās uz klasēm, lai iepazītos ar 
to, kā norisinās mācību process 
un individuālās nodarbības šajā 
skolā. Katra grupa apmeklēja 
sporta, angļu valodas, matemāti-
kas stundas. Mums demonstrēja, 
kā notiek nodarbības bērniem ar 
īpašām vajadzībām un ierobe-
žotām iespējām un deva iespēju 
piedalīties dažādās aktivitātēs. 
Pēc iepazīšanās ar skolas darbu 
notika visa redzētā apspriešana. 
Tika izteikti galvenokārt kompli-
menti. 

Otrā dienas puse atkal bija 
veltīta ekskursijām. Šoreiz mēs 
apskatījām Svētā Ludviķa bazi-

liku un franciskāņu 
klosteri Panevnikos. 

Bazilika un 
klosteris pārsteidza 
ar savu varenīgumu. 
Tā ir sarkanu ķieģe-
ļu celtne neoromāņu 
stilā, klostera kom-
plekss rada iespai-
du, ka tās ir senlaiku 
celtnes, īstenībā gan 
bazilika, gan klos-
teris ir XX gadsimta 
sākuma arhitektūras 
piemineklis. Visvai-
rāk svētceļotāju un 

tūristu šeit ir decembrī, 
tāpēc ka tieši šajās dienās 
var apskatīt Ziemassvēt-
ku Betlēmīti, kas ir lielākā 
visā Eiropā.  

Negaidīti mums ra-
dās iespēja ieraudzīt arī 
klostera iemītniekus. Eks-
kursijas vadītāja stāstīja, 
ka klosterī var nopirkt da-
žādus ārstnieciskos augus 
un zāļu tējas, tādēļ mēs 
iegājām galerijā, kura sa-
vieno klosteri ar baziliku, 
jo tur atrodas tirdzniecī-
bas punkts. Bet mūki pa 
šo galeriju devās lūgties. 
Brālības locekļiem mugurā 
bija vienādas sutanas brū-
nā krāsā, kuru dizains ne-
mainījās kopš franciskāņu 
ordeņa dibināšanas. Mūki 
lasīja lūgšanu un kustējās 
uz dievnama pusi. Šī aina 
bija fascinējoša.  

Apkārt kloste-
ra kompleksam ir liels 
parks, kurā atrodas kap-
ličas un grotas. Īpaša 
uzmanība tiek pievērsta 
tā saucamajai Lurdas 
grotai, kas ir saistīta ar 
Dievmātes parādīšanos 
Lurdā, Francijā. Tā ir 
mākslīgi veidota grota, 
kur regulāri notiek diev-
kalpojumi. 

Otrās dienas prog-
ramma noslēdzās ar 
vizīti Katovicu mežniecī-
bā, kur atrodas izglītības 
centrs, kas darbojas, 
izmantojot šīs organizā-
cijas bāzi. Centra darbi-
nieki silti sagaidīja skolo-
tāju grupu no 6 Eiropas 
valstīm, pastāstīja par 
savu darbu un organizē-
ja ekskursiju pa piegu-
ļošo teritoriju. Katovicu 
skolniekiem ir iespēja 
apmeklēt centra lektoriju 
un uzzināt daudz jauna 
par bišu, savvaļas dzīv-

nieku dzīvi un apkārtējās vides 
aizsardzības svarīgumu. Ļoti in-
teresanta ir interaktīva izstāde, 
kuru papildina skaņas un gais-
mas efekti, bet eksponāti ir izga-

tavoti tik prasmīgi, ka šķiet, vēl 
sekunde un visi putnu un zvēru 
izbāžņi atdzīvosies. Bez šaubām, 
nodarbības mežniecības izglītī-
bas centrā ir Katovicu skolnieku 
iemīļots pasākums. 

Otrās dienas noslēgumā 
mēs apmeklējām lielu tirdzniecī-
bas centru „Silēzija”. 

Trešā diena
Trešā vizītes diena bija pil-

nībā veltīta ekskursijām. No rīta 
visa grupa un paši saimnieki de-
vās uz Veličkas sāls raktuvēm.  

Septiņu gadsimtu garumā 
Karpatu pakājē cilvēki ieguva 
sāli, ekskursijas laikā mums bija 
piedāvāta iespēja redzēt visu 
sāls rūpniecības attīstības ceļu 
- no visvienkāršākajām ierīcēm 
Viduslaiku gadsimtos, līdz XX 
gadsimta tehnoloģijām. Vairāk 
nekā piecus kilometrus turpinā-
jās mūsu ceļš pa sāls šahtām, 
un mēs apskatījām sāls ezerus, 
kapličas, galerijas, kinozāles, 
skulpturālās grupas. Ekskursijas 
vadītājs runāja bez apstājas, pla-
šas zāles nomainīja šauri gaiteņi. 
Beidzot mēs atnācām līdz Svētās 
Kingas baznīcai. Tas ir vislielā-
kais pazemes dievnams Eiropā. 
Gandrīz caurspīdīgas sāls skulp-
tūras un bareljefi un labi pārdo-
māts apgaismojums veido īpašu 
atmosfēru, noslēpumainu un no-
mierinošu. 

Velički – kūrortpilsēta, kas 
ir ļoti populāra ne tikai Polijā, 
sāls alās notiek inhalācijas se-
ansi hroniskā bronhīta, astmas 
slimniekiem, kā arī tiem cilvē-
kiem, kas cieš no alerģijas. Iziet 
ārstēšanās kursu šeit var jebkurš 
gribētājs, taču ceļazīme maksā 
diezgan dārgi. Pēc sāls alu ap-
skates mūsu draudzīgo grupu 
aizveda uz Krakovu, kur mēs 

apmeklējām pilsētas vēsturisko 
centru, apskatījām Vāvela kalnu 
ar karaļu pili un katedrāli. 

Pienāca vizītes pēdējās 
dienas vakars. Mēs sapulcējā-
mies senlaiku krogā netālu no 
Krakovas. Visu vakaru runājām 
par sadarbības turpināšanu, par 
turpmāko pieredzes apmaiņu un 
apmainījāmies ar savām adre-
sēm un nikiem feisbukā. Šķirties 
nebija viegli.  

Projekts ir noslēdzies, pē-
dējo atskaiti par paveikto darbu 
nepieciešams izsūtīt līdz 1. sep-

tembrim. Gala atskaites 
sastādīšana dod iespēju 
vēlreiz izvērtēt visu pro-
jektu, kas norisinājies 
divu gadu garumā. Sep-
tiņas valstis, septiņas tik-
šanās, desmitiem pasā-
kumu, labdarības akcija, 
bērnu darbu konkursi, 
izstādes, videokonfe-
rences un pieredzes 
apmaiņa. Eiropa kļuva 
tuvāka un saprotamāka 
sākumskolas audzēk-
ņiem. Ievērojami pieau-
ga interese par Eiropas 
valstu kultūru un tradīci-
jām. Tas nozīmē, ka būs 
jauni projekti, citas prog-
rammas ietvaros. 

Uz tikšanos jaunos 
projektos! 

Andrejs 
JAKUBOVSKIS

Autora foto

Projekts realizēts. Apkopojam rezultātus
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Šī gada aprīļa beigās sa-
biedrībā lielu ažiotāžu izraisīja 
LTV 1 diskusijā “Lielais jautā-
jums” paustā ziņa, ka, izvērtējot 
Eiropas Savienības ieguldītos 
līdzekļus novados uz novada ie-
dzīvotāju kopskaitu un to nera-
cionālo izmantošanu, iespējams, 
ka drīzumā Latviju sagaida jau-
na teritoriāla reforma. Diskusijas 
laikā tika atklāts plāns pārveidot 
Latviju - ne tikai novadu skaitu un 
robežas, bet arī iedzīvotāju daļas 
pārcelšanos uz šīm 19 lielpilsē-
tām.

Šobrīd šis jautājums kļu-
vis aktuāls arī Saeimā,  Latvijas 
Reģionu apvienībā, pašvaldībās 
u.c., un no diskusiju līmeņa pār-
gājis pie pašvaldību vadītāju reā-
liem balsojumiem sanāksmēs par 
tā nepieļaušanu. 

Šī gada 20. jūnijā Dagdas 
novadā pulcējās vairāk nekā 900 
seniori no 16 Latgales novadiem 
un pilsētām, lai kopīgā dziesmā 
un dejā vienotos Latgales XIV 
Senioru dziesmu un deju festivālā 
“Sanāciet, sadziediet, sasadan-
cojiet!”.  Seniori ir tā iedzīvotāju 
daļa, kura veido mazo novadiņu 
iedzīvotāju pamatskaitu. Disku-
tējot par senioru ikdienu, dalību 
pašdarbību kolektīvos un citām 
tēmām, pievērsām uzmanību arī 
nākotnes iespējamām reģionu 
izmaiņām. Noskaidrojām, ka se-
niori par novadu saglabāšanu ir 
gatavi iziet arī Rīgas ielās.

Andris Alfrēds Čakāns un 
Rugāju novada pašdarbību ko-
lektīva dalībnieki: 

“Mēs vērtējam šādu ziņu 
ļoti negatīvi, jo mums nav sapro-
tams, ko TIE augšā domā. Tik-
ko esam pieraduši dzīvot savā 
mazajā novadiņā, tagad nāksies 
atkal pārkārtoties. Mūsu novadu 
veido tikai divi pagasti ar kopējo 
iedzīvotāju skaitu aptuveni 3 000. 
Saprotam, ka šī reforma plāno-
ta sakarā ar Eiropas Savienības 
naudas sadali. Jau tā “valsts at-
tīstības” naudas plūsma apstājas 
ap Ogri, mēs neesam ne ar ko 
sliktāki par to 19 lielpilsētu iedzī-
votājiem, kur plāno šos līdzekļus 
koncentrēt turpmāk. Latvija ir ne-
liela valsts, tai visai ir jāattīstās, 
nevis tikai kādai daļai. Lai pastā-
vēt par savu viedokli, mēs, senio-
ri, esam gatavi piedalīties protes-
ta akcijās un braukt uz Rīgu.”

Viļakas novads ir izveidots 
2009. gadā, apvienojoties 7 paš-
valdībām - Viļakas pilsētai un 
sešiem pagastiem, tā kopējais ie-
dzīvotāju skaits ir aptuveni 6 400.

“Mēs uzskatām, ka šāda 
veida reforma ir kārtējā naudas 
izmešana vējā. Kāpēc tad vaja-
dzēja veidot novadus? Tagad, 
kad iedzīvotāji ir pieradināti pie 
jaunās kārtības, kas arī nebija 
viegli un ātri, atkal būs jāpārkār-
tojas. Cik ilgi? Atkal uz 6 gadiem? 
Mūsuprāt, tā ir ne tikai kārtējā 
naudas izšķērdēšana, bet arī 

sabiedrības sašķelšana. Kad dzī-
vojām rajonos, sabiedrība jutās 
rajonam piederīga. Veidojot no-
vadus, gan rajona teritoriju, gan 
iedzīvotājus mākslīgi sašķēla. 
Agrāk mūsu kaimiņš bija Viļakas 
novadā, pēc novada reformas 
mans kaimiņš arī valstiskā līme-
nī ir kļuvis “kaimiņš”. Agrāk bija 
viens rajons, tagad vairāki no-
vadi - Balvu, Viļakas, Baltinavas, 
Rugāju… Dažus pat kartē nevar 
atrast, tik mazi un niecīgi tie ir. 
Tagad atkal plāno apvienot? Vai 
nav tā latviešu tauta un politiķi 
viendienītes? Kopumā mēs esam 
pieraduši pie jaunajiem nova-
diem, tāpēc negribētu, ka mūs 
atkal pievieno kaut kam lielākam. 
Pēc ziņām sapratām, ka mūs 
pievienos ne jau kā agrākajiem 
rajoniem, bet plāno apvienot vai-
rākus iepriekšējos rajonus kopā. 
Pirms pieciem gadiem sašķēla, 
tagad atkal “kopos”. Gan vienā, 
gan otrā gadījumā par pamatu ir 
finansējums. Veidojot novadus, 
aicināja rajonus dalīt, jo tad no-
vadiem būs lielāks finansējums, 
tagad mākslīgi apvienos, lai pie-
saistītu finansējumu. Atšķirība ir 
- novadu gadījumā finansējumu 

piesaistījām savam ciematam, 
novadiņam, nelielai teritorijai, 
Kam tagad piesaistīsim - pilsē-
tai? Ja tie “gudrie” ikdienā paši 
dzīvotu laukos un būtu izjutuši, ar 
ko cilvēkiem jāsaskaras, kārtojot 
dokumentu lietas, braukājot visu 
dienu no A līdz B punktam, tam 
veltot visu dienu, varbūt tad tie sa-
vos plānos spētu ieaust patiesās 
realitātes stīgas. Jādomā, par ko 
balsot, ber arī tur nav garantijas. 
Latvijas tauta par daudziem, kuri 
tika “ievēlēti” nemaz nenobalso-
ja. Jānotiek kaut kādam brīnu-
mam, lai tauta sāktu saprast, par 
ko balsot un tiem, kurus neievēl 
tauta, būtu jāsaprot, ka tauta bal-
sojot parādīja, ka nevēlas viņus 
redzēt. Par novada saglabāšanu 
mēs esam gatavi iziet arī ielās. 
Šodien festivālā esam gandrīz 
1 000 dalībnieku, ja ņemsim līdzi 
mazbērnus, būsim dubultā, bet 
malā stāvēt nav plānots.”

Rēzeknes novads - viens no 
lielākajiem Latvijas novadiem, 
tajā apvienojās 25 pašvaldības ar 
30 217 (2014.g.) iedzīvotājiem, 
gandrīz agrāko rajonu robežās. 

Donāts Kondrovs (83 gadi) 
no Rēzeknes senioru kora “Sep-
tiņkalne”: “Ja godīgi, šāda ziņa 
man ir pirmā dzirdēšana. Kad 
veidojās novadi, mūsu pārstāvji 
no Maltas brauca uz Rīgu un pro-
testēja, ka nevēlas izveidot Mal-
tas novadu.  Kaut kas līdz galam 
tur nebija sakārtos un Saeimā tas 
atbalstu neguva, tāpēc palikām 
kā iepriekš Rēzeknes rajonā, 
tagad Rēzeknes novadā. Mūsu 
novads laikam ir lielākais valstī - 
25 pašvaldības, no bijušā rajona 
atdalījās tikai Viļāni. Tā kā nova-
da centrs ir Rēzekne, kas jau uz 

šo brīdi ir Latgales sirds, domāju, 
ka mūsu novadu jaunā reforma 
skars vismazāk. Atceros, ka pa-
domju laikos īsu brīdi pilsētas bija 
kopā ar rajoniem, bet tad atkal 
atdalīja. Ja jaunā reforma varētu 
ieviest tādu kārtību atpakaļ, tad 
pagaidām grūti spriest, ko tā dos. 
Rēzeknes novads ir stabils, bija 
ļoti mazas “pārkārtošanās” izmai-
ņas šajos 6 gados, kopš novads 
izveidots. Tas turpina strādāt un 
attīstīties. Ja ņem vērā, ka nova-
da centrs ir Rēzekne ar vēl tikpat 
kuplu iedzīvotāju skaitu, tad kopā 
esam vērā ņemams spēks.”

Līdzīgās domās ir arī da-
lībnieces no Rēzeknes pilsētas 
pensionāru dienas centra an-
sambļa “Zelta rudens”. “Latvijas 
mērogā mēs to vērtējam slikti, 
domājam, ka to nevajadzētu da-
rīt. Ja runājam par Rēzeknes no-
vadu, tas jau uz šo brīdi ir liels, 
ja to vēl paplašina, tad Rēzekni 
gaida īstas reformas, jo iepriekš, 
kad pārgāja no rajoniem uz nova-
diem, izmaiņas bija ļoti niecīgas, 
atdalījās tikai Viļāni. Jāņem vērā, 
ka arī pilsēta ir pietiekami liela, 
bet kurš jautās mūsu domas, ne-
vienu tas neinteresē. Kā nolems 
“tur augšā”, tā arī izdarīs un tad 
pēc laika atkārtoti darīs nākamos 
“pareizos” soļus.”

Dagdas novads izveidots 
2009. gadā, apvienojoties Dag-
das pilsētai un 10 pagastiem  no 
vēsturiskā Dagdas un Krāsla-
vas rajona. Kopējais iedzīvotā-
ju skaits 8 427. Dagdas novada 
senioru un Balvu novada senioru 
domas sakrīt.

“Uzskatām, ka tā ir kārtējā 
līdzekļu izšķiešana. Kāpēc politiķi 
bija tik tuvredzīgi, dalot rajonus 
un veidojot novadus, ja pēc nepil-
niem sešiem gadiem atkal jāap-
vienojas? Vai pašiem politiķiem 
nebūtu tagad vieglāk apvienot 
bijušos rajonus, nevis domāt kā 
apvienot šos mazos novadus?” 
Uz jautājumu, kam uz šo brīdi 
vēlētos pievienoties, lai Krāslava 
kļūst Dagdas novads, vai, lai Dag-
da kļūst par Krāslavas novada daļu, 
atbildē izskanēja. “Domājam, ka 
tik viegli nepadosies ne Dagda, 
ne Krāslava. Katrs novads tomēr 
cīnīsies par sava novada sagla-
bāšanu, jo novada centrs ir no-
vada centrs, tur būs vairāk darba 
vietu, kaut vai pašvaldības iestā-

dē.” Tāpat kā citu Latgales nova-
du seniori, arī Dagdas seniori par 
novada saglabāšanu gatavi cīnī-
ties. “Ja Viļakas novada seniori  
gatavi ņemt rokās plakātus un iet 
Rīgas ielās, tad mēs esam gatavi 
arī dakšas paķert līdzi un slotas, 
lai Saeimu izslaucītu laukā.”

Jānis Nartišs, Dagdas nova-
da seniors, uzsver: “Vērojot politi-
ķu lēmumus un to izpildi realitātē, 
sajūtot to gadiem uz savas ādas, 
rodas tāda sajūta, ka cilvēks - po-
litiķis - aizmirst, ka viņš arī kād-
reiz bija tikai cilvēks. Viss tiek da-

rīts kaut kam, tikai ne cilvēkiem 
un ne cilvēku labā. Dagdā bija 
banka, tagad tās nav. Labi, ka 
bankomātu atstāja, vismaz varu 
pensiju saņemt. Vismaz pēc tās 
nav jābrauc uz Daugavpili (no-
smej). Ja vēlies pakalpojumus 
veikt pastā, par to jāmaksā 1,50 
eiro. Dagdā bija Zemesgrāma-
ta, tagad tās nav. Dagdā bija 
mežniecība, tās arī vairs nav. 
Lai sakārtotu dokumentāciju, jā-
dodas uz Daugavpili, Krāslavu, 
Rēzekni. Labi, ja ar vienu brau-
cienu viss tiks sakārtos, taču kā 
pieredze rāda, jābrauc vēl un vēl. 
Kuram tāda sistēma kalpo? Man 
kā senioram? Neaizmirsīsim, 
kas tas viss arī nav par velti. Šie 
“politiķu vīru” sarūpētie ceļojumi 
jāapmaksā mums, senioriem, no 
niecīgajām pensijām. Latvijā pēc 
politiķu stabules viss ātri mainās, 
tikai pensiju apmēri diemžēl ne-
kust ne no vietas. Domāju, ka 
šādas plānotās reformas arī nav 
vērstas par labu sabiedrībai, bet 
vairāk ir politiķu interesēs.”

Vārkavas novads izveidots 
no trim pagastiem, kuri iepriekš 
bija Preiļu rajona teritorijā. Kopē-
jais iedzīvotāju skaits - aptuveni 
2 000. 

Vārkavas novada seniori: 
“Ja godīgi, mūs šī ziņa priecē, ja 
šādā veidā ienāks līdzekļi nova-
dā. Tā kā esam mazs novadiņš, 
esam jau saskārušies ar Eiropas 
Savienības un valsts līdzekļu ne-
piešķiršanu, tieši mazā iedzīvotā-
ju skaita dēļ. Visvairāk tas attie-
cināms uz ceļiem un to kvalitāti. 
Tie netiek tīrīti, uzlaboti utt., jo 
valstij nav paredzēts palīdzēt tur, 
kur divas vai trīs viensētas. Tā kā 
mūsu novadā daudzi nodarbojas 
ar lauksaimniecību, lopkopību, 
varat iedomāties, ko nozīmē pie-
gādāt pienu iepircējam, kurš ne-
spēj pavasarī vai ziemā izbraukt 
ceļu. Ja skatāmies uz šo jautā-
jumu valsts mērogā, protams, ka 
tas skumdina, ka kārtējai nepār-
domātajai reformai esam tikuši 
pāri un priekšā sagaida nāka-
mā, varbūt vēl nepārdomātāka. 
Skumdina fakts, ka šis jautājums 
netiek risināts sistēmā, bet frag-
mentāri. Piemēram, kāda jēga 
uzlabot neatliekamās medicīnas 
mašīnas un stimulēt darbinieku 
darba kvalitāti, ja viņi izdara visu 
nepieciešamo, lai pēc iespējas 
ātrāk nogādātu slimnieku slimnī-
cā, bet slimnīcā šis pacients tiek 
atstāts novārtā un mirst tāpēc, ka 
viens sistēmas posms - neatlie-
kamā medicīniskās palīdzības 
brigāde -  nostrādāja operatīvi, 
bet otrs sistēmas  posms - slim-
nīca – iepriekšējās sistēmas pos-
ma darbu nolaidības dēļ nenovēr-
tēja. Šādos gadījumos iznākums 
visbiežāk ir letāls. Tāpat ar politi-
ķu plāniem.”

Kopumā seniori nav sajūsmā 
par kārtējo teritoriālo reformu, jo 
saskata daudzas negatīvās pu-
ses. Taču, izanalizējot lielo no-
vadu iedzīvotāju teikto, tiek se-
cināts, ka pirms sešiem gadiem 
rajoni, kuri mazāk dalījās, pie šīs 
teritoriālās reformas, iespējams, 
iegūs vairāk. Bet mazie novadi 
labprātāk apvienotos atkal lie-
lākos, lai iegūtu Eiropas Savie-
nības finansējumu, jo pa šiem 
gadiem sāka izjust mazā novada 
negatīvās puses un ES līdzekļu 
nepiešķiršanu tieši tāpēc, ka to 
pieprasa teritorija ar nelielu platī-
bu un iedzīvotāju skaitu. 

Elizabete VIĻUMA, 
autores foto

Donāts Kondrovs 

Jānis Nartišs

Kā seniori vērtē politiķu plānus par jauno 
Latvijas teritorijas reformu?

Pagājušajā nedēļā Uzturlīdzekļu 
garantijas fonda vadība publicēja inter-
netā parādnieku sarakstu, tie ir cilvēki, 
kuri izvairās no savu saistību pildīšanas 
bērnu priekšā. Izrādās, Latvijā ir gandrīz 
2000 bezatbildīgu vecāku. 

Jau iepriekš Saeima apstiprinājusi 
grozījumus, kas dod iespēju publiskot 
ziņas par tiem, kuri nenodrošina saviem 
bērniem uzturlīdzekļus. Svarīgākais ir 
fakts, ka parāda apmērs ir ļoti liels un 
bērniem uzturlīdzekļi tiks maksāti no 
valsts budžeta līdzekļiem.  

Parādnieku uzvārdi tiek publicēti 
tikai pēc bijušā dzīvesbiedra, kurš pašlaik 
audzina kopējos bērnus, piekrišanas. Ja 
persona, kuras apgādībā atrodas bērns, 
nevēlas publicēt datus par parādnieku, 
valsts to nedara. Jaunais regulējums pa-
redz iespēju atteikties no personas datu 
publicēšanas arī tad, ja tas kaut kādā 
veidā skar bērna intereses. Tas pats at-
tiecas uz gadījumiem, kad nemaksātājs 
ir invalīds vai nevar izpildīt savas saistī-
bas citu attaisnojošu iemeslu dēļ. 

Uzturlīdzekļu garantijas fonda ie-
rēdņi paredz, ka parādnieku saraksta 
publiskošana internetā pamudinās da-
žus nemaksātājus nopietnāk izturēties 
pret savām saistībām. Pēdējā laikā ie-
maksāto alimentu kopsummas radītāji 
ir uzlabojušies par 30%. Acīmredzot 
daži no bezatbildīgajiem vecākiem pa-
steidzās izdarīt visu nepieciešamo, lai 
viņu uzvārdi nebūtu redzami pie „kauna 
staba”. 

Protams, šī jaunā regulējuma ie-
viešana izraisījusi kritiskus aizrādījumus. 
Piemēram, tiesībsargs Juris Jansons jau 
sen izteicās pret uzturlīdzekļu parād-
nieku saraksta publiskošanu. Pēc viņa 
domām, valstij vispirms jārūpējas par 
bērnu interesēm. Jurists ir pārliecināts, 
ka nav pareizi, ja bērni uzzina, ka infor-
mācija par viņu vecāku pārkāpumiem ir 
zināma visai sabiedrībai.  

Tiesībsargs uzskata, ka nav vērts 
iekļaut šādas ziņas publiskajā datu bāzē. 
Iespējams, cilvēks ir zaudējis darbu un 
pagaidām nav spējīgs maksāt alimen-
tus. Starp citu, Latvijā jau ir izstrādāts 
regulējums, kas ir domāts nemaksātāju 
saukšanai pie atbildības - tā ir krimināl-
procesa ierosināšana, par ko arī atgādi-
na Tiesībsarga biroja darbinieki. Taču tas 
fakts, ka parādnieki sāka daudz aktīvāk 
atmaksāt valstij parādā esošos līdzekļus, 
kā arī uzturlīdzekļus saviem bērniem, 
liecina par to, ka šis jaunais mehānisms 
izrādījies diezgan efektīvs. 

Ja kādam šķiet, ka uzturlīdzekļu 
parāds nav pietiekami nopietns iemesls, 
lai pārkāptu nemaksātāju tiesības uz per-
sonisko dzīvi, tad tas neatbilst patiesībai. 
Piemēram, 2013. gadā alimentus Latvijā 
nemaksāja 27 038 cilvēki. Protams, da-
žiem bija pamatoti iemesli. Taču prob-
lēmai, kas ir saistīta ar iedzīvotāju izvai-
rīšanos no uzturlīdzekļu maksāšanas, ir 
masveida raksturs, un valstij nav tiesību 
izturēties pret to vienaldzīgi. Kā jau bija 
minēts, visu nepietiekamo summu sedz 
no valsts budžeta (t.i., nodokļu maksātā-
ju līdzekļiem). No Uzturlīdzekļu garantijas 
fonda tika izmaksāti vairāk nekā 15 miljo-
ni eiro, turpretī no parādniekiem izdevās 
piedzīt tikai 2 miljonus. 

Daži gadījumi, kas ir saistīti ar ali-
mentu nemaksāšanu, izraisa pamato-
tu sašutumu. Piemēram, nesen presē 
parādījās informācija par to, ka sociālā 
dienesta darbinieki vērsās pie sievietes 
ar lūgumu apmaksāt šī dienesta snieg-
tos pakalpojumus - par tēva uzturēša-
nos pansionātā. Tēvs pametis ģimeni, 
kad meitai bija četri gadi, nemaksāja arī 
uzturlīdzekļus. 24 gados viņš par savu 
atvasi neizrādīja ne mazāko interesi, 
bet, kad viņš nokļuva pansionātā, so-
ciālais dienests pieprasīja, lai meita ap-
maksātu visus izdevumus. Lai izvairītos 
no šī pakalpojuma apmaksas, sievietei 
nācās pierādīt, ka viņai ir pārāk pieticīgi 
ienākumi. Rodas absurda situācija, kad 
valsts nav spējīga saukt pie atbildības 
parādniekus, taču ierēdņiem ir pietie-
kami daudz iespēju, lai pieaugušie bērni 
apmaksātu vecāku parādus. Līdz ar to 
sievietei būs juridiski jāpierāda, ka tēvs 
patiešām nemaksāja alimentus. Kad šo 
faktu apstiprinās tiesa, sociālais dienests 
beidzot atteiksies no savām prasībām... 

Viktors ŪDRIŠS

„Kauna stabs” darbībā
Latvijā ir publicēts alimentu 

nemaksātāju saraksts 

Lūcija Puncule
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Sanāciet, Jāņa bērni,
Augsta kalna galiņā,
Lai dzirdēja Jāņu dziesmas
Pa maliņu maliņām.

Līgo svētki ir laiks, kad ba-
sām kājām lasot Jāņu zāles, pi-
not vainagus maziem un lieliem, 
pušķojot māju un gatavojoties 
svētkiem, izjūtam ne tikai dabas 
vilinošo smaržu, bet arī tās liego 
pieskārienu, sniegto svētību, aiz-
sardzību un gavilējošo mieru un 
harmoniju. Līgo svētkos cilvēks 
saplūst ar dabu, tāpēc arī PII 
“Pienenīte” līgo svētkus ieskandi-
nāja bērnudārza estrādē. Estrāde 
bija izrotāta ar meijām, latviešu 

rakstu zīmēm, kā arī tika iekurts 
Jāņu ugunskurs un klāts Jāņu 
galds ar Jāņu sieru un kvasu.

Jāņa bērnus estrādē sagai-
dīja atraktīvā un jautrā saimnie-
ce, kas aicināja bērnus uz dejām 
un dziesmām.

Svētku gaitu gribēja izjaukt 
ļaunā ragana, taču ods bija tas, 
kas palīdzēja saimniecei tikt galā 
ar raganas ļaunumu.

Ir pieņemts, ka Jāņu dienu 
sagaidām ar pītiem vainagiem, 
arī mūsu “Pienenītes” un “Pīlā-
dzīša” bērnu vecāki bija sapinu-
ši bērniem vainadziņus. Par to ir 
jāsaka viņiem liels paldies. Pal-
dies ir jāsaka arī Stanislavai Ba-
taragai, kura bija noorganizējusi 

Jāņu dienas ieskandināšana PII “Pienenīte”

“Jāņu vainagu” izstādi. Ar saviem 
pītajiem vainagiem izstādē pieda-
lījās audzinātājas un tika iesaistīti 
arī bērnu vecāki. Bija sapīti gan 
ziedu, gan ozolu vainagi.

Saulgriežu svētkos, kad sau-
le debesjumā ir visilgāk, gribas 

tērpties tautastērpos, kad var 
izjust senatnīgo, spēcīgo latvis-
kumu. Tāpēc arī “Pienenītes” 
skanīgāko balsu īpašnieces bija 
tērpušās tautastērpos un ieprieci-
nāja bērnus un ciemiņus ar ska-
nīgām dziesmām.

Lielu paldies ir jāsaka muzi-
kālajai skolotājai Maijai Bogdā-
nei, kura noorganizēja tik jautrus, 
priecīgus, lustīgus un latviskus 
Jāņu dienas svētkus!

PII “Pienenīte” skolotājas
 A. STEPIŅA, Dz. DZALBE

Laikraksta „Ezerzeme” lasītājiem 
nav svešs aglonieša Artura Gražuļa 
vārds, kurš pirms pāris gadiem tika 
iepazīstināts lasītājiem kā cilvēks ar 
plašu sirdi, kurš  savu palīdzīgo roku 
sniedza daudzām Aglonas novada un 
citu novadu iestādēm, ziedojot un 
dāvinot mēbeles.

Tā kā ikdienā Arturs Gražulis 
nodarbojas ar lietoto mēbeļu kom-
plektēšanu no Vācijas, mēbeles tika 
ziedotas gan Aglonas vidusskolai, gan 
Aglonas Internātvidusskolai, gan Ag-
lonas bijušajai Sporta skolai, gan Ag-
lonas pirmsskolas izglītības iestādei, 
Sociālās aprūpes centram „Aglona” 
u.c., tāpat tika ziedots iestādēm, ku-
ras atrodas citos Aglonas novada pa-
gastos - Grāveros, Šķeltovā, Kastuļinā.

Kā jau mēdz notikt novados pēc 
vēlēšanām, katra jaunā valdība cen-
šas ieviest kaut ko jaunu un, protams, 
kaut ko likvidēt no iepriekšējās vadī-
bas izveidotā, citādi jau nemaz nevar 
būt, jo Latvijā, jaunievēlētie vadoņi 
nav iemācījušies citādi pierādīt - sev 
un vēlētājiem - savas varas iegūša-
nas lietderību. Kaut ko izveidojot, vai 
kaut ko likvidējot, vienmēr ir lielākas 
izredzes vēlētājiem atskaitīties par 
paveiktajiem „darbiem”. 

Aglonas novads nebija izņē-
mums, gan 2009. gadā, kad veidojās 
novads, gan tad, kad 2013. gadā to 
uzsāka vadīt cita vadība. Vieni vei-
doja jaunas iestādes, otri tās pēc 
laika pārveidoja, bet pa vidu kā starp 
dzirnakmeņiem mala tos, kuri atra-
dās vistuvāk šīm iestādēm - iestāžu 
darbiniekus, iestādes pakalpojuma 
saņēmējus, ziedotājus.

Spilgts piemērs, kas notiek ar 
pirms trīs gadiem ziedotajām mē-
belēm un pilnīgi jaunu datortehniku 
Aglonas domes pakļautībā esošajā 
iestādē, kuru jaunā novada domes 
vadība izlēma likvidēt, pārliecinājās 
ziedotājs Arturs Gražulis, kurš uz sa-
vas ādas jau otro gadu izbauda tautā 
bieži pieminēto teicienu „nepateicība 
- pasaules alga”, jo, saņemot no Aglo-
nas novada domes šī gada 26. jūnijā 
vēstuli, sapratis, ka viņa ziedojuma 
jautājums kā meksikāņu seriāls uzsā-
cis otro sezonu.

Katra seriāla jaunas sezonas sā-
kums sākas ar iepriekšējās sezonas 
satura izklāstu. Lai lasītājiem būtu 

labāk izprotams, ieskatīsimies un 
iepazīsimies ar problēmas vēstures 
faktiem. 

2010. gadā Aglonas novadā tika 
izveidots Bērnu sociālās aprūpes krī-
zes centrs „Somerseta”,  kuras galve-
nais mērķis bija nodrošināt bērniem 
krīzes pārvarēšanas posmu ģimenēs.

2010. gadā, jaunizveidotās ies-
tādes vadītāja I. Ukina griezās pie uz-
ņēmēja A. Gražuļa ar lūgumu palīdzēt 
labiekārtot šo jaunizveidoto iestādi, 
jo pašvaldībai trūcis līdzekļu centra 
labiekārtošana.

Uzņēmējs A. Gražulis sniedza 
palīdzīgu roku Aglonas novada do-
mei, apsekoja jaunizveidotās Bērnu 
krīzes centra iestādes telpas, ziedoja 
mēbeles 3 100 euro apmērā, palīdzē-
ja tās uzstādīt un labiekārtoja iestādi, 
lai tajā varētu atrasties grūtībās no-
nākušie bērni. Aglonas novada do-
mes uzņēmējam pārskaitīja aptuveni 
830 euro par ziedojumu. Uzņēmējs 
A. Gražulis tūdaļ sazvanījās ar datoru 
firmām, kuras pēc iestādes vadītājas 
I. Ukinas izvēles par šo summu (830 
euro) izvēlējās divus jaudīgus un jau-
nus datorus, printeri, licenzētās prog-
rammas u.c., kuru varētu izmantot 
iestādē esošie bērni.

Ziņas par centra izveidi izskanēja 
Latgales TV. Pateicības vārdi ziedotā-
jam tika publicēti arī laikrakstā „Ezer-
zeme”. 

2014. gada sākumā, Aglonas no-
vada dome nolēma aizvērt šo krīzes 
centru - lielo pašizmaksu dēļ. Tika iz-
skaitļots, ka uz vienu bērnu tika tērēti 
aptuveni 600 Ls (830 euro). Kā vēsta 
krīzes centra uzskaites lapas, bērnu 
skaits centrā esot bijis dažāds, reizēm 
tie bija 9 bērni, reizēm padsmit, taču 
visbiežāk tie bija tikai pāris bērni.

Jaunā vadība šajās telpās, kur 
bija izvietotas ziedotās mēbeles bēr-
nu vajadzībām, nolēma ierīkot Aglo-
nas novada pašvaldībām nepiecieša-
mos darba kabinetus, mēļoja, ka tur 
atradīsies Sociālais dienests un iespē-
jams zobārstniecības kabinets.

Par domes lēmumu uzzināja arī 
ziedotājs A. Gražulis, kurš nestāvēja 
malā un izmantoja savas kā ziedotā-
ja pilnvaras un tiesības, ko nosaka LR 
likums.

Uzņēmējs A. Gražulis griezās Ag-
lonas novada domē ar iesniegumu, 

kurā viņš lūdza izveidot darba grupu, 
kas palīdzētu šīs ziedotās mantiskās 
vērtības novirzīt audžu ģimenēm, 
tādējādi ziedojums turpinātu kalpot 
mērķim, kuram tika ziedots pirmat-
nēji – atbalsts krīzē nonākušajiem 
bērniem.

Ievērojot LR likumu, ka pašval-
dībai nav tiesību rīkoties ar ziedotāja 
mantiskajām vērtībām pašiem nodo-
dot, dāvinot utt. bez atlīdzības treša-
jām personām, A. Gražulis kā ziedo-
tājs iesniegumā lūdza iekļaut viņu šīs 
darba grupas sastāvā, tādējādi ar viņa 
klātesamību šīs mantiskās vērtības un 
ar domes sociālā dienesta darbinieku 
informatīvo palīdzību tiktu novirzītas 
tām Aglonas novada audžuģimenēm, 
kurām visvairāk nepieciešamas. 

Lai atvieglotu Aglonas novada 
domes darbu, ziedotājs pie iesniegu-
ma iesniedza domei ziedojuma man-
tisko vērtību pieņemšanas - nodo-
šanas aktus, kas tika sastādīti 2010. 
gadā - lai domei būtu vieglāk izprast, 
kas tika ziedots un kādā apjomā.

2014. gada 28. martā dome no-
lēma atgriezt ziedotājam A. Gražulim 
ziedotās mēbeles. Aglonas novadā 
pāršalca ziņu vilnis, ka ziedotājs pie-
prasījis domei atgriezt ziedojumu. 
Šāda veida ziņu interpretācija no no-
vada domes puses daudzus novada 
iedzīvotājus neizbrīnīja. Tāpēc daudzi 
ar lietas patieso būtību, kas notiek 
domē, iepazīstas no domes un komi-
teju sēžu video materiāliem, kas tiek 
publicēti mājas lapā www.aglona.net.

Līdz novada domes galīgā lē-
muma pieņemšanai martā, novada 
dome ignorēja iesnieguma tekstā 
lūgto. Netika izveidota darba grupa, 
ziedotājs netika informēts par jautā-
juma izskatīšanu komiteju sēžu laikā. 
To visu ziedotājs „norija”, tāpat kā 
baumas, kas klīda pa novadu. 

Aglonas novada domes reži-
sētā seriāla kulminācija bija dienā, 
kad A. Gražulis ieradās uz ziedoju-
ma pieņemšanu - nodošanu, lai pēc 
mantisko vērtību saņemšanas varētu 
rīkoties tālāk.  

Tā kā iepriekš sēdes laikā no Ag-
lonas novada domes izpilddirektores 
I.Pogas izskanēja ziņa, ka mēbeles ir 
kritiskā stāvoklī un daudzas vienkārši 
nav transportējamas, izjaucamas utt. 
uz šo pieņemšanas - nodošanas pro-

cesu ziedotājs devās ar video kame-
ru. Domāju, ka daudziem pēc redzētā 
nāktos pārdomāt, kādā kvalitātē strā-
dāja šis Bērnu krīzes centrs, ja dīvā-
ni bija saplēsti, mēbeles salauztas, 
skapītī tika atrasta izdzerta „Agdam” 
vīna pudele, dators sadalījās deta-
ļās, to ceļot, otrs dators tika vispār 
norakstīts, skapīši bija bez durtiņām. 
Likās, ka iestāde darīja visu iespēja-
mo, lai krīzes centrā nonākušie bērni 
iestādē justos „kā mājās” (negatīvā 
nozīmē), tikai katra mājās nav piecu 
apkopēju, kas ikdienā „kopa un uztu-
rēja kārtībā” šīs krīzes centra telpas.  
No redzētā tika noprasts, ka higiēnas 
un estētiskas vides jēdziens iestādei 
bija svešs. Ko tur daudz stāstīt, katrs 
lasītājs par to var pārliecināties pats 
video materiālā, kas publicēts šeit: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?t=45&v=teqd7M9t7qk.

Dažas mēbeles un datortehnika 
nesakrita ar ziedojuma aktiem, tāpēc 
ziedotājs atteicās tās pieņemt, un 
griezās Aglonas novada domē ar ziņo-
jumu, kāpēc ziedojums nevar tikt pie-
ņemts atpakaļ un lūdza novada domi 
sniegt skaidrojumu, kāpēc pašvaldī-
bas pakļautībā esošā iestādē, kurā 
atradās bērni, atradās mēbeles šādā 
stāvoklī. Citās pašvaldības iestādēs 
mēbeles tika koptas, laicīgi remontē-
tas, tīrītas un kalpo līdz pat šodienai, 
kaut gan ziedotas krietni agrāk nekā 
šajā krīzes centrā.

Sēžu laikā novada domes atbildī-
gās amatpersonas pasmīkņāja, ka mē-
beles nebija jaunas, savu nokalpojušas 
un krīzes centrā bērni nav bijuši tie 
labākie. Taču tas nav arguments, vai 
tad iestādē strādājošās apkopējas ne-
varēja laicīgi salāpīt un iztīrīt dīvānus, 
laicīgi salabot skapītim durtiņas utt.

Ja mēbeles bija lietotas, tad da-
tori bija pilnīgi jauni.

Aglonas novada dome turpināja 
ņirgāties. Pagāja vairāki mēneši, bet 
novada domes marta lēmums neti-
ka izpildīts. Ziedojums netika nodots 
ziedotājam, un atradās bijušā krīzes 
centra telpās sakrauts kā nevīžīga 
saimnieka malkas grēda. 

Pēc tam, kad dome nespēja 
sniegt atbildes uz ziedotāja jautāju-
miem un nedeva nekādu ziņu par lē-
muma izpildes gaitu, ziedotājs A. Gra-
žulis, izmantojot savas tiesības, griezās 

Aglonas novada domē ar lūgumu at-
griezt ziedojumu naudas izteiksmē, jo 
normatīvie akti paredz, ja ziedojuma 
saņēmējs (novada dome) ir nevīžīgi iz-
turējies pret ziedojumu, kā arī izrādījis 
necieņu pret ziedotāju, kas sēžu laikā 
no novada domes puses notika vai-
rākkārt (ir pierādījuma video liecības), 
viņam ir tiesības lūgt atlīdzināt savu 
ziedojumu naudas izteiksmē.

Ar 2014. gada 28. marta Aglonas 
novada domes lēmumu šī summa sa-
stādīja - 3100 euro. To novērtēja pati 
Aglonas novada dome! Pa šiem trīs 
gadiem inventarizācijas procesā ne-
viena mēbele netika norakstīta, utili-
zēta vai citādi pārvērtēta tās vērtība.

Protams, par šādu ziedotāja 
iesniegumu no domes kārtējo reizi 
izplatījās baumu vilnis, ka ziedotājs 
vēlas naudu. 

Kamēr novada dome gaidīja, 
sprieda un lēma, beidzot ziņa no do-
mes par iespējām saņemt mēbeles 
nonāca arī pie audžu ģimenēm. Vie-
na audžu ģimene tika pieaicināta uz 
krīzes centru apskatīties mēbeles un 
izteikt vēlmi, kuras tā vēlas iegādāties 
savā īpašumā. Pēc mēbeļu apskates 
audžu ģimenes pārstāve neizpratnē 
ieradās pie ziedotāja A. Gražuļa, lai 
saņemtu viņa piekrišanu - uz ko kārtē-
jo reizi ziedotājs bija neizpratnē. Tā kā 
viņš šīs mantiskās vērtības nepārņē-
ma, tas viss ir Aglonas novada domes 
īpašums, kas novērtēts - 3 100 euro 
apmērā. Ar kādām tiesībām viņam 
jāatbilst par pašvaldības mantu, zie-
dotājam nebija saprotams. Uzklausot 
atnākušās audžu ģimenes vēlmes par 
mēbeļu iegādi, A. Gražulis ģimenei 
bez maksas nogādāja dīvānu, krēslus, 
ko audžu ģimene bija noskatījusi.

Audžu ģimenes mamma bija ne-
patīkami pārsteigta par redzēto krīzes 
centrā. Viņas audžuģimenē auga 10 
bērni, kuri lieto mēbeles, bet nebija 
iedomājams, ka viņas mājās mēbeles 
varētu būt tādā stāvoklī.

Kad ziedotāja pacietības mērs, 
lasot novada domes atrunu vēstu-
les, bija pilns, 2014.gada augustā tika 
pieteikta vizīte Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā. Kā 
ziedoto mēbeļu seriāls turpinājās pēc 
vizītes ministrijā, lasiet nākamajā laik-
raksta numurā. 

Elizabete VIĻUMA

Viens iesniegums domē pāraug dokumentu portfelī - jeb stāsts par to, cik viegli ir būt ziedotājam?
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Laika periodā no 26.06.2015 
līdz 03.07.2015. Krāslavas ie-
cirknī tika reģistrēts 71 notikums. 
Būtiskākie:
•	 Laika periodā no š. g. 25. jūnija līdz 2. 

jūlijam nenoskaidrotas personas iekļu-
va kādā privātmājā, Kaplavas ciemā un 
nozaga pārtikas produktus un fleksu. 
Notiek kriminālmeklēšanas pasākumi, 
vērsti uz vainīgo noskaidrošanu.

•	 Veicot operatīvi-meklēšanas un izmek-
lēšanas pasākumu kompleksu tika no-
skaidrots, ka trīs jauniešu grupa -- visi 
Krāslavas iedzīvotāji -- š. g. maijā un 
jūnijā izdarīja vairākas zādzības Krāsla-
vas pilsētas un novada teritorijā. Šobrīd 
tika atklāta motorollera zādzība Krāsla-
vā, no saimniecības ēkas Skaistas ielā, 
3 velosipēdu zādzības Indras pagastā, 
a/m Volvo bojāšana Indrā, degvielas 
zādzība Indras pagastā. Izmeklēšana 

turpinās. 
•	 Naktīs uz 1. un 2. jūliju, Krāslavā tika 

konstatētas vairākas atpakaļskata spo-
guļu stikliņu zādzības no vieglajām 
automašīnām. Ja kādam ir jebkāda 
lietderīga informācija, kas sekmētu iz-
meklēšanu, lūdzam ziņot VP LRP Krā-
slavas iecirkņa Kriminālpolicijas noda-
ļai, tel. 65603414, 65603406 vai 112; 
e-pasts kp.kraslava@latgale.vp.gov.lv

•	 Veicot izmeklēšanu tika noskaidrots, ka 
š. g. naktī uz 4. jūniju, no vieglās au-
tomašīnas (iespējams, Opel markas), 
kas atradās Artilērijas ielā 5, mājas 
iekšpagalmā tika nozagtas cigaretes 
un sīknauda. Lūdzam atsaukties auto-
mašīnas īpašnieku, zvanot pa telefonu 
65603411, vai griezties personīgi Krās- 
lavas iecirkņa Kriminālpolicijā.

Krimināls, notikumi

Sports

Krāslavietis Jānis Timma noslēdzis 
līgumu uz diviem gadiem ar VTB Vieno-
tās līgas klubu “Zenit” Sanktpēterburgā. 
Nākamajā sezonā “Zenit” paredzēts starts 
Eirokausā.

23 gadus vecais Jānis Timma ie-
priekšējo sezonu pavadīja “VEF Rīga” 
sastāvā, ar kuru ieguva Latvijas čempion 
titulu un tika atzīts par VTB līgas sezonas 
labāko jauno spēlētāju. 

Līgums ar komandu, kura vēl pagā-

jušajā gadā saucās Ļubercu “Triumf”, no-
slēgts uz divām sezonām. Šīs komandas 
galvenais treneris šobrīd ir Krievijas spe-
ciālists Vasilijs Karasevs, un nākamajā 
sezonā tā piedalīsies arī Eirokausā, kur 
iespējama satikšanās arī ar “VEF Rīga”.

“Zenit” pagājušajā VTB līgas sezonā 
regulāro čempionātu noslēdza ceturtajā 
vietā, taču izslēgšanas spēlēs jau pirmajā 
kārtā piecu spēļu sērijā piekāpās Ainara 
Bagatska vadītajai “Nizhny Novgorod”.

Jānis Timma noslēdz jaunu līgumu

Noslēgušies 2015. gada Latvijas čem-
pionāti vieglatlētikā visās vecuma grupās. 
Visvairāk medaļu izcīnīja U 16 vecuma gru-
pas zēni /2000.- 2001.g.dz./. 
Artūrs Šarkovičs uzvarēja trīs-
soļlēkšanā, uzrādīdams rezultā-
tu  13.01 m, kas ir par 5 cm tālāk 
nekā 2. un 3.vietu ieguvējiem. 
Tāllēkšanas sektorā veiksme 
bija pretinieku pusē. Artūrs zau-
dēja vienu centimetru bronzas 
medaļas ieguvējam, aizlecot 
6.01 m.

Sprinta distancēs lieliski 
nostartēja Raivis Seļanins. 200 
m skrējienā Raivis iekļuva finā-
lā ar trešo rezultātu, uzlabojot 
savu personisko rekordu par di-
vām desmitdaļām - 24,37 sek., 
bet finālskrējienā finišēja otrais, 
vēlreiz labojot savu rekordu vairāk kā par 
pussekundi – 23,78 sek. Ar šo rezultātu Rai-
vis izpildīja 2. sporta klases normatīvu. 400 
metru skrējienā fināli nenotiek, bet sacensību 
organizatori sastāda skrējienus pēc sportistu 

personiskajiem rekordiem. Raivis skrēja spē-
cīgāko skrējienā un izcīnīja 3.vietu ar jauno 
personisko rekordu – 54.05 sek.

Otro vietu vesera mešanā 
juniorēm ar rezultātu 33.95 m 
izcīnīja Dace Marhileviča.

Visaugstvērtīgāko rezultā-
tu uzradīja Aigars Ļaksa 200 m 
skrējienā U-18 vecuma grupā 
jauniešiem. Kvalificējoties fi-
nālskrējienā ar otro rezultātu – 
23,40 sek., Aigaram galvenais 
bija nezaudēt savu pozīciju. Ai-
gars finišēja otrais, vēlreiz uzla-
bojot savu personisko rekordu 
– 23.06 sek. (pretvējš -1.6m/
sek.). Ar šo lielisko rezultātu 
Aigars ne tikai izpildīja 1 sporta 
klases normatīvu, bet arī iekļu-
va Krāslavas novada visu laiku 

labāko jaunatnes vieglatlētu saraksta otrajā 
vietā. Saraksts pieejams Krāslavas novada 
sporta portālā www.sportskraslava.lv.

I.UMBRAŠKO, 
direktora vietniece

Vieglatlētiem piecas medaļas 
Latvijas čempionātos

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 14.35, 19.20 Smalkais 
stils
6.35 Rīta Panorāma
8.30 Ķīpsalā
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
8.55 Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa svinīgais 
solījums
9.20 Aculiecinieks
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 13.15, 14.15 Top-Shop 
10.50, 21.15 XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētki
13.35 Gārfīlda šovs
14.05 Luijs
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.10 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.08 Latloto. Viking Lotto
22.40 Gambija - otra Jamaika
23.25 Īstās latvju saimnieces
0.25 Emīls Dārziņš
1.25 Dabas koncertzāle
5.00 700 pasaules brīnumi
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 LR valsts himna

6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Lai top!
8.40, 17.05 Noskaidrot 
patiesību
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs 
11.10 LTV - 60
12.10, 21.45 Citādi latviskais 
12.40, 23.15 Dzimis Eiropā
13.10 Aculiecinieks
13.35 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
15.45, 1.35 Eiropa fokusā
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien
18.30 100 līdz 100
19.50 Drošības testu ma-
nekeni
21.00 100 g kultūras
22.15 Neatklātā Āfrika
23.45 Ceļojums apkārt 
pasaulei
0.20 Kāpēc esmu viens? 
1.05 Olimpiskie zelta mirkļi
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 2.35 Šodien novados
6.30, 2.45 900 sekundes
8.40 Galileo

9.10, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00, 1.55 1001 Nakts
11.00 Noziegumam pa pēdām
12.00 Mf. Tante Inga bēg
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.15 Lūpukrāsu pavēl-
nieces
15.35 Nemelo man!
16.50, 18.00 Nemīlētā
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.05 Mf. Par vienu mazāk
0.20 Kāršu nams
4.30 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.35 Auniņa Šona piedzīvo-
jumi 
6.50 Stenlijs 
7.15, 13.10 Bakugani
7.40, 12.40 Dusmīgie bebri
8.05 Simpsoni 
9.00 Mf. Prezidenta bērns
11.05 Elementāri, Vatson! 
12.05 Ūsainā aukle 
13.35 UgunsGrēks 
15.25, 1.10 Īstās mājsaim-
nieces
16.25, 20.20 Viņas melo labāk 
17.00, 2.55 Rozenheimas 

detektīvi 
18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas 
23.20 Izdzīvojušie
0.10 Apokalipses vēstneši
2.05, 5.00 Likums un kārtība
5.45 Firma

TV3+
7.00, 17.35, 3.05 Māja 2
8.00 Lavrovas metode
9.05 Mf. Bada spēles 
10.00, 14.25 Comedy Women
13.10, 19.50 Taxi. Seriāls
16.35 Kurš mājās ir saimnieks 
18.40, 2.10 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.55 Mf. Anakonda 2

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, 1.20 Kriminal+
13.40 Māte un dēls

15.40, 19.50 Profesionālis
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
23.30 Mēness tumšā puse
1.50 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Šodien
10.20 Zvērināto tiesa
12.30 Ārkārtējs notikums
13.25 Otra iespēja
14.00 Sasisto lukturu ielas
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
18.00 Runājam un rādām
19.40 Zobens
21.35 Mentu kaujas
0.00 Šerifs
1.55 Mežsargs
3.50 Dzīvokļa jautājums
4.50 Kriminālistikas detektīvs

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 Cilvēki vērtēs
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Svešā ligzda
22.50 Speciālais korespon-
dents
0.30 Priekšposteņi okeānā. 
Atgriešanās
1.25 Čigāns

PBK
6.05, 0.25 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 
15.00,17.00, 1.00 Ziņas
6.45, 12.40 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.55 Vīriešu/Sieviešu
14.00, 15.20 Laiks parādīs
15.55, 2.50 Moderns spriedums
17.45 Ģimenes, mīlestības un 
uzticības diena. Koncerts
20.00 Laiks
20.40 Latvijas Laiks
21.15, 4.45 Likteņa izloze
22.15 Iedzimtais grēks
1.15 Mf. Lieta Nr. 306
5.45 Mūzika

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 8. jūlijs

Pinokio (Buratino) dzimšanas diena
Droši vien visā pasaulē būs grūti at-

rast cilvēku, kurš nezina pasaku par šo 
jautro un atjautīgo koka cilvēciņu ar garo 
degunu. Pasaku par Pinokio, feju, Arlekī-
nu, Runci, Lapsu un viņu piedzīvojumiem 
sacerēja itāļu rakstnieks Karlo Kolodi, 
viņa darbs pirmoreiz tika publicēts 1881. 
gada 7. jūlijā Itālijā, bērnu avīzē. Grāmatu 
pārtulkoja 300 valodās, un visās zemēs 
šo sižetu par koka cilvēciņu sāka pār-
strādāt citi rakstnieki, bet rotaļlieta - ma-
rionete ar garu degunu – kļuva populāra 
visā pasaulē. Pēc kinematogrāfa rašanās 
sižets par Pinokio bija viens no pir-
majiem, ko rādīja uz ekrāna, 
pēc tam parādījās multfilmas 
un datorspēles. 

Aleksejs Tolstojs sāka ar 
to, ka nolēma pārtulkot Kolodi 
pasaku. Tulkotāja darbs ir ra-
došs process, bet īstam 
rakstniekam tas nav 
pārāk aizraujošs. 
Un Tolstojs pieņēma 
lēmumu sacerēt savu pasa-
ku, izmantojot Kolodi darba 
sižetu, bet pieliekot klāt citas 
sižeta līnijas. Tā radies Bura-
tino, kuru mēs labi pazīstam. 

Jau 135 gadu garumā bērni visā pa-
saulē, aizturot elpu, seko līdzi koka cil-
vēciņa piedzīvojumiem, nemaz neaizdo-
mājoties par to, ka Pinokio tēlam ir reāls 
prototips. Nē, runa nav par lelli-marioneti, 
kuras pirms simts gadiem bija tik popu-
lāras dažādos gadatirgos un laukumos 
Itālijā. Runa ir par dzīvu cilvēku, un tas ir 
traģisks stāsts...

Punduris Pinokio Sančess tika ie-
saukts armijā, neskatoties uz to, ka 
acīmredzami nebija derīgs dienestam. 
Visus sarežģītos kareivja pienākumus 
viņš izpildīja, kā varēja. Kalnos, mācību 
laikā, Sančess nevarēja pārvarēt šķērsli, 
nogāzās no kalna un iekrita aizā. Mazā 
auguma kareivis izdzīvoja, bet salauza 
abas kājas un pilnībā sadragāja degunu. 
Priekšniecība demobilizēja sakropļoto 
kareivi, izmaksāja viņam nelielu pabalstu, 
apmaksāja ārstēšanos un protēžu izgata-
vošanu. Meistars Karlo Bestuldži izgata-
voja viņam kāju protēzes un arī degunu, 
kas bija no koka. Pinokio ātri iemācījās 
izmantot protēzes un pierada arī pie sava 
jaunā deguna, bet strādāt viņš nevarēja. 
Kad beidzās nauda, Pinokio Sančess cie-
ta badu. Florences iedzīvotāji, kaimiņi un 
paziņas, atbalstīja kareivi, baroja viņu ar 
ko varēja. Pats Pinokio bieži bija redzams 
pilsētas tirgū, kur ubagoja. Kādu dienu 
Sančesu satika cirka direktors, kurš ātri 
vien saprata, ka Pinokio bija īsts atra-

dums cirkam. 
Vairākus gadus šis mazais kareivis 

izklaidēja publiku, uzstājoties ar vien-
kāršiem, bet efektīgiem trikiem. Publika 
spiedza no sajūsmas, kad Pinokio sava 
numura laikā „zaudēja” degunu vai kāju... 
Bet viņa cirka mākslinieka karjera turpinā-
jās ne visai ilgi. Kādā no priekšnesumiem, 
kad publika neatlaidīgi pieprasīja punduri 
atkārtot vienu triku zem šapito kupola, no-
tika nelaimes gadījums - Sančess nogā-
zās zemē. Punduris salauza kaklu. Uz Pi-
nok io bērēm neviens neatnāca. 

Drošsirdīgā pun-
dura priekšnesumu 
cirkā savas bērnības 

gados redzēja Kolodi. 
Atmiņas par šo nelaimī-

go mazo cilvēciņu ar koka 
degunu bija tik spilgtas, ka 
rakstnieks vairākas reizes 

atgriezās pie šī traģiskā si-
žeta, bet ikreiz atlika darbu. Plāni 

uzrakstīt romānu par Pinokio tā arī 
palika nerealizēti. Taču parādījās 
pasaka...

Šī stāsta ticamība kādu lai-
ku tika apšaubīta, kamēr zinātkā-

rie amerikāņu arheologi nedeva atļauju 
ekshumēt līķi no Pinokio Sančesa kapa. 
Šim kapam pievērsa uzmanību tikai tā-
pēc, ka tas bija netālu no Karlo Kolodi, 
pasakas autora, kapa.  

Arheologi atklāja vīrieša mirstīgās 
atliekas – tas bija punduris ar koka protē-
zēm un ieliktni deguna vietā. Vēlāk tika at-
rasta Kolodi vēstule savai māsīcai: „Mana 
mīļā māsīca, tu jautā par maniem turpmā-
kajiem plāniem. Jau pagājušajā vēstulē 
es rakstīju Tev par šo nelaimīgo un vīriš-
ķīgo cilvēku - Pinokio Sančesu. Ļoti gribu 
par viņu uzrakstīt kādu grāmatu. Sākumā 
domāju sacerēt nopietnu romānu. Bet nez 
kāpēc radusies pasaka bērniem. Kāpēc 
pasaka, es pats nesaprotu. Jo Pinokio 
dzīve bija traģiska, nevis pasakaina. Kas 
galu galā iznāks, pagaidām nezinu.” Pē-
dējās šaubas bija izkliedētas.  

Pašlaik Pinokio kaps ir viens no tūris-
tu apmeklētākajiem objektiem Florencē. 
Daudzi atstāj tur ziedus un mazo lellīti ar 
garo degunu un smaidu līdz ausīm.  

Pasakā par koka cilvēciņu galvenais 
varonis finālā atdzīvojas un pārvēršas 
par mazu zēnu. Brīnišķīgas pārvērtības 
ir fejas dāvana, balva par labiem dar-
biem. Brīnums notika arī dzīvē - tagad 
ir zināms, ka Pinokio ir ne tikai pasakas 
tēls, bet arī reāls cilvēks ar sarežģītu un 
traģisku likteni. 

Andrejs JAKUBOVSKIS

7. jūlijā Ir iemesls!
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 14.35 Smalkais stils
6.35 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 13.15, 14.15 Top-Shop 
10.50, 18.30, 21.10, 22.20 
XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki
13.35 Gārfīlda šovs
14.05 Luijs
15.10 Maklauda meitas
18.00 Ziņas
20.30 Panorāma
21.20 Musketieri 
0.35 Dziedāšanas svētkiem - 150
5.00 700 pasaules brīnumi
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Pie stūres
7.00 Lai top!
8.40, 17.05 Noskaidrot 
patiesību
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs 
11.10 Pūtēju orķestra koncerts 
13.20 LTV - 60
14.45 Neatklātā Āfrika
15.45, 1.35 Projekts Nākotne
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien
18.30 100 līdz 100
19.50 Naftas vads
20.55 Īstās latvju saimnieces
21.50 Kamerūna
22.20 Drošības testu ma-
nekeni
23.25 XI Latvijas skolu jaunat-

nes dziesmu un deju svētki
5.00 SeMS 

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 NCIS. Losandželosa 
12.00 Mf. Ziemas saulgrieži
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.00 Lūpukrāsu pavēl-
nieces
15.35 Nemelo man!
16.50, 18.00 Nemīlētā
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa
21.10 Mediķi
22.05 Bīsties – atvaļinājums!
23.10 Čikāgas sardzē
0.05 Mf. Melnās čūskas vaidi
4.30 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.35 Auniņa Šona piedzīvojumi 
6.50 Stenlijs 
7.15, 13.10 Bakugani
7.40, 12.40 Dusmīgie bebri
8.05 Simpsoni 
9.00 Mf. Labais burgers
11.05 Elementāri, Vatson!
12.05 Ūsainā aukle 
13.35 UgunsGrēks
15.25, 0.10 Īstās mājsaim-
nieces
16.25, 20.20 Viņas melo labāk 
17.00, 2.50 Rozenheimas 
detektīvi 
18.00 Dzīves krustcelēs
19.00, 3.40 TV3 Ziņas

RenTV Baltic
6.00, 14.20, 23.05 Dokumen-
tālais projekts
6.45, 13.05 Multfilmas
7.04, 0.59 Laika prognoze
7.05 Zaldāti 
9.00 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20, 13.20 Jūrmala
11.10 Skūpsts. Jaunais stāsts
16.30 Pasaules noslēpumi 
17.35 Ģimenes drāmas
18.35 Nemelo man!
19.45 Saviesīgas vakariņas

20.50 Ekstrasensu cīņas. 
Apokalipse
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 Viņa pareģoja slepkavību
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Praktika 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, 19.40, 23.55 Zona X 
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Mīlestība - nav 
kartupelis
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas

15.25, 0.40 Čūsku midzenis
17.40 Skūpstamies
19.20, 23.55 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.40 Aktuāla intervija
0.30 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.50 Iznīcinātāji. Pēdējā 
kauja
10.10 Burvju skola

11.00 Ciemiņi no nākotnes
12.10, 21.40 Ekstrasensi-de-
tektīvi
13.10, 22.40 Kauli
14.25 Baltkrievu virtuve
15.00, 19.10 Nepiedzimsti 
skaista
17.55, 1.00 Viesnīca Bābele
21.00 Prāta vētra
21.35 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.30 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
0.00 Būt cilvēkam

CETURTDIENA, 9. jūlijs 19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Mf. Plēsoņas
2.00, 5.00 Likums un kārtība
5.45 Firma

TV3+
7.00, 17.35, 1.55 Māja 2
8.00 Lavrovas metode
9.00 Mf. Bada spēles 
10.00, 14.25 Comedy Women
12.10, 16.35 Kurš mājās ir 
saimnieks 
13.10, 19.50 Taxi
18.40, 0.15 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni 
22.05 Mf. Līgavas tēvs

TV5
7.40, 14.35 Māja ar lilijām
8.50, 23.30 Mēness tumšā 
puse
10.45, 13.25 Top-shop
11.00, 17.40 Ģimenes izmērs
11.50, 18.30 Nemelo man!
12.55, 22.25, 0.35 Kriminal+
13.40 Māte un dēls
15.40, 19.50 Profesionālis
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.05 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Šodien
10.20 Zvērināto tiesa
12.30 Ārkārtējs notikums
13.25 Otra iespēja
14.00 Sasisto lukturu ielas
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
18.00 Runājam un rādām

19.40 Zobens
21.35 Mentu kaujas
0.00 Mentu kauju varoņi
0.50 Šerifs
2.40 Mežsargs
4.35 Vasarnīca
5.40 Mūzika mūs sasēja

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 Cilvēki vērtēs
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Svešā ligzda
22.50 Vakars
0.30 Izmeklēšanas ģēnijs
1.25 Čigāns

PBK
6.05, 0.15 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00, 0.50 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
14.00, 15.20 Laiks parādīs
15.55, 2.35 Moderns sprie-
dums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas Laiks
21.15, 4.35 Likteņa izloze
22.15 Iedzimtais grēks
1.05 Mf. Daudz trokšņa bez 
iemesla
5.20 Latvija. Pastaigas zem 

lietussarga
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 15.25, 22.55 Dokumen-
tālais projekts
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
12.55 Ekstrasensu cīņas. 
Apokalipse
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 Praktika
23.25 Rani
0.30 Tihvinskas ikona. Atgrie-
šanās

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.45 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Zona X 
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Mīlestība - nav 
kartupelis
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.15 Čūsku midzenis
17.40 Skūpstamies
19.20, 0.30 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.40 Speciālā reportāža
22.00 Slāvu gadatirgus Vitebs-
kā. Svinīgā atklāšana
1.05 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.50 Iznīcinātāji. Pēdē-
jā kauja
10.10 Burvju skola
11.00 Ciemiņi no nākotnes
12.10, 21.40 Ekstrasensi-de-
tektīvi
13.10, 22.40 Kauli
14.05 Gribu nokļūt televīzijā!!
14.25 Baltkrievu virtuve
15.00, 19.10 Nepiedzimsti 
skaista
17.55 Viesnīca Bābele
21.00 Prāta vētra
21.35 Sportloto 6 no 49, 
KENO
23.30 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
0.00 Būt cilvēkam

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Province
6.35 Rīta Panorāma
8.35, 17.05 Alpu dakteris 
9.35, 16.10 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.30, 13.40 Top-Shop 
10.50, 0.10 Kalle nāk
12.50 Gārfīlda šovs
13.20 Luijs
13.55, 18.30, 21.10, 1.50 XI 
Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki
15.15 Maklauda meitas
18.00, 23.00 Ziņas
20.30 Panorāma
21.20 Erkils Puaro 
23.15 Latvijas šlāgeraptauja 
4.00 LTV - 60
5.00 700 pasaules brīnumi
5.30 Citādi latviskais 

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Lai top!
8.40, 17.05 Noskaidrot 
patiesību
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs 
11.15, 5.00 SeMS 
12.15 100 g kultūras
13.45 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
15.45, 4.30 Pie stūres
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien
18.30 100 līdz 100
19.50 Aculiecinieks
20.05 Eiropa koncertos
20.55 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Biutiful

0.35 Mūzika. Deja. Piedzīvo-
jums
2.05 Baltic Grand Prix

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 Ekstrasensi – detektīvi 
12.00 Mf. Ziemas saulgrieži
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.05 Lūpukrāsu pavēl-
nieces
15.35 Nemelo man!
16.50, 18.00 Nemīlētā
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa
21.10 Sirdsmīļā Monika
22.10 Vecpuisis 
0.30 Mf. Nekad nelaid mani 
vaļā
4.35 Karamba!
5.45 Luī 

TV3
6.35 Auniņa Šona piedzīvo-
jumi 
6.50 Stenlijs 
7.15, 13.10 Bakugani
7.40, 12.40 Dusmīgie bebri
8.05 Simpsoni
9.00 Mf. Labais Bens 2. mel-
nais zelts
11.05 Elementāri, Vatson! 
12.05 Ūsainā aukle
13.35 UgunsGrēks 
15.25 Īstās mājsaimnieces
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. Mazais Stjuarts
22.05 Mf. Nevainīgs 40 gadu 
vecumā
0.25 Mf. Makšķernieki
2.15, 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 Kurš mājās ir 
saimnieks 
13.20 Taxi
18.40, 1.15 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Delgo
21.50 Mf. Otra Boleinu meita
0.10 Brīnumu pasaulē

TV5
8.00 6 kadri
8.30, 14.35 Māja ar lilijām
9.35 Mēness tumšā puse
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. Mans uzvārds ir 
Šilovs
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 Zobens
21.35 Pēdējā diena
1.10 Šerifs
3.05 Dziedāts PSRS
4.05 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
12.00 Par pašu galveno
12.55, 3.10 Īpašs gadījums
15.05, 3.55 Pēdējais janičārs
18.15 Tiešais ēteris
21.00 Izmailova parks
23.50 Slāvu gadatirgus 
Vitebskā
1.30 Dzīvā skaņa
5.30 Es tevi nevienam neatdo-
šu

PBK
6.05, 1.20 Euronews
6.40, 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!!
11.10 Tihvinskas ikona. 
Atgriešanās
12.50 Vīriešu/Sieviešu
13.50, 15.25 Laiks parādīs
15.55, 4.05 Moderns sprie-
dums
17.55 Precamies!
19.05 Šamane
20.00 Laiks
20.40 Brīnumu lauks
21.45 Izmeklēšanas noslē-

pumi
23.40 Trīs akordi
1.50 1inCity
2.20 Mf. Četras sirdis
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 14.20 Dokumentālais 
projekts
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
10.55 Skūpsts. Jaunais stāsts
17.30 Saprāta spēles
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
22.55 Slepenās teritorijas
23.55, 0.45 Skatīties visiem!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.45 
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 Vīriešu/Sieviešu
14.05 Laiks parādīs
15.30 Mācīties dzīvot
16.20 Mf. Valentīns un 
Valentīna
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Praktika
23.05 Mf. Omens 3
0.55 Mf. Kas ir Artūrs Fogelis?

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 Mf. Tek upe Volga
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Mīlestība - nav 
kartupelis
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.30 Čūsku midzenis
17.30 Nezināmā Baltkrievija
18.00, 21.40 Mūsējie
18.15 Izmeklēšanas noslē-
pumi
21.00 Panorāma
22.00 Slāvu gadatirgus 
Vitebskā 
0.15 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.45 Iznīcinātāji. Pēdē-
jā kauja
10.05 Burvju skola
10.55 Ciemiņi no nākotnes
12.05 Ekstrasensi-detektīvi
13.05 Kauli
13.55 Kapeika kapeikā
14.25 Mf. Es gribu to redzēt!
15.00 Nepiedzimsti skaista
17.50 Viesnīca Bābele
18.50 Mf. Divdesmit viens
21.00 Prāta vētra
21.35 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.40 Ekstrasensu cīņas. 
Kontinentu cīņa
23.25 Reportieris
0.10 Mf. Parādība

PIEKTDIENA, 10. jūlijs
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LAIKA ZIŅAS
08.07. 09.07. 10.07.

 +16...+25  +17...+22 +14... +18

D     5 m/s DR  5 m/s D      4 m/s

IEPĒRK

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.

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar zemi, 

ieķīlātu mežu un bez dokumentiem. 
Meža izstrādāšanas pakalpojumi. 
Mežizstrādes pakalpojumi, meža izve-
dēja, forvardera pakalpojumi. Pārdo-
dam malku (3 m). T. 26677812

SIA „RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
26393921.

Preiļi: brīvdienu skices.                                    Alekseja GONČAROVA foto

Latgales pilsētās

Esi brīvs un radošs mūsdienu 
tehnoloģiju un sajūtu pasaulē, 
un izvēlies savas profesionālās 
studijas Rēzeknes Mākslas 
un dizaina vidusskolā!

Uzņemam pamatskolas un 
vidusskolas absolventus se-
kojošās četrgadīgajās un div-
gadīgajās izglītības program-
mās: mākslas (glezniecība un 
grafika); metāla izstrādājumu 
dizains; keramikas izstrādā-
jumu dizains; tekstilizstrā-
dājumu dizains; apģērbu 
dizains; koka izstrādājumu 
dizains; vides dizains; koka 
restaurācija.
Jaunums: uzsākam uzņem-
šanu arī jaunajās četrgadī-
gajās izglītības programmās: 
reklāmas dizains; tēlniecība.
Piedāvājam radošu mācību 

vidi, valsts un Eiropas stipendi-
jas, dienesta viesnīcu, prakses 
Eiropas valstīs.

Gaidām Baznīcas ielā 34a, 
Rēzeknē, tālr.: 26462211, 
64622676, rmv@inbox.lv

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
Plastikāta logi: 6 kameru vācu 

profili. METĀLA DURVIS.
Tālr. 286775525, 28230237, 

65621730.

Tikai pie mums! 
Visa veida jumtu segumiem 

zemas cenas!
Metāla profili, metāla dakstiņi, 

ondulīns, bezazbesta šīferis. 
Pie mums var iegādāties 
arī visu nepieciešamo 
celtniecības darbiem - bloki, 
ķieģeļi, riģipsis, OSB, cements, 
līmes, krāsas u.c.

Uzbūvē savu māju kopā ar 
mums!

Krāslava, Tirgus iela 15, 
tālr. 65622036

“Ritms R”
Plas ti kā ta lo gi, metāla 

durvis 
Tikai pie mums:

Pasūtot logus un apdari - 
bezmaksas iz mē ru izmērīša-
na un uz stā dī ša na.

Mēbeļu salons Tirgus ielā 7, 
tālr. 65681152, 29410327

Virszemes televīzija - de-
koderu uzstādīšana; satelīt-
televīzija - uzstādīšana, re-
monts. Tālr. 26344829

IEPĒRK MELLENES UN 
GAILENES

Katru dienu no 8.00 - 14.00 
aiz veikala “Maxima” (Rīgas 
28). Tālr. 25286017.

IEPĒRK MELLENES UN 
GAILENES

Katru dienu Krāslavā, biju-
šajā mežniecībā “Baltiņi” - no 
14.00 līdz 21.00, kā arī Dag-
dā - 10.00, Andrupenē - 10.30, 
Priežmalē - 11.00, Aglonā - 
12.00, Grāveros - 13.00, Kal-
niešos - 14.30, Varnavičos 
- 15.30, Kaplavā - 16.00, Tar-
takā - 19.00, Borovkā - 19.30.

Augstas cenas!
Tālr. 26840027

“AUDI A4” - 1.6, 6l/100 km, 1996., 
TA līdz 12.2015. T. 28110438;
“Audi 80 B4”- 2.0, 1992., ben-
zīns/gāze. Tālr. 27813722;
Polijā ražotu segmenta pļauj-
mašīnu un 2 plātnes, 100 EUR. 
Tālr. 24878494; 
jaunu piekabi - 2015., 2050 mm 
x 1100 mm x 320 mm. Cinkota 
virsbūve un rāmis. Tents - 80 
cm. Cena - 550.00 EUR. Tālr. 
20024442;
aku riņķus, betona blokus, ap-
males. Rokam un tīrām akas. 
Tālr. 29512291; 
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548; 
bērza un ozolu pirtsslotas. Tālr. 
26068674;
govi. Tālr. 29690836;
sivēnus. Tālr. 26598779;
pārtikas, lopbarības kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 27131681; 
graudus, miltus, kartupeļus, 
medu. Piegāde. Tālr. 29134527;
sienu ruļļos (50 gab.). Tālr. 
28738878; 
malku. Tālr. 29189194;
lapu koku malku, skaldītu vai 
klučos. Tālr. 27822821;
sausu, svaigi skaldītu malku. 
Tālr. 26527904.

Sieviete meklē darbu Krāslavā 
- pieskatīs vecus cilvēkus, māju 
uzkopšana, dārza darbi u.c. Tālr. 
28128343.
VAJADZĪGI darbinieki rituālo pa-
kalpojumu sfērā. Tālr. 20024442.
Pensionārei vajadzīga palīdze, 
kura nav nodarbināta citos dar-
bos. Dzīvokļa uzkopšana, ēst 
gatavošana u.c. Krāslavā, ģim-
nāzijas apkaimē. Tālr. 27125549.
Zāles pļaušana ar krūmgriezi. 
Tālr. 28295726.
Atdosim labās rokās kaķēnus 
(1.5 mēn.). Tālr. 26207154.

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;
mežu, zemi. Palīdzēsim doku-
mentu noformēšanā. T. 26252302.

SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Augstas cenas bio-
loģiski audzētiem lopiem. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26319888;
liellopus, teļus, aitas. Tālr. 
22456110, 20573316;
teļus, aunus, liellopus. T. 26260786;
jebkādus zirgus par augstām ce-
nām. Tālr. 28110438. 

P i e k t d i e n , 
10. jūlijā pār-
došanā būs 
jaunas dējīgu 
šķirņu, dažādu 

krāsu vistas 3 - 6 mēn. (jau 
sāk dēt) un gaiļi. Labas 
dējējvistas 10 - 12 mēn. Pēc 
pasūtījuma - paaugušies 
broileri, pīlēni, paipalas, 
tītari un pieaugušas pīles un 
pīļtēviņus. 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, Lupandi 
- 12.40, Piedruja - 12.55, 
Kalnieši - 13.05, st. Skaista 
- 13.20, Skaista - 13.35, 
Krāslava (Ostas iela) - 14.00, 
Kombuļi - 14.30, Auleja - 
14.50, Grāveri - 15.15.

 Laikraksta 
“Ezerzeme”  redakcija 

pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.

UNA
• VIŅA. Dana Reizniece-Ozola: 

„Nobrāzumi ir tava īpašā rēta, 
kas tevi padara sti prāku.”

• VIŅŠ. Valdis Melderis.
• Pieredze. Pirmās lēdijas – Li-

lita Zatlere un Dace Seisuma.
• Eksperiments. Reālas burvestības.
• Pieaugušo meiteņu stāsti . 

Grēcīgā iepazīšanās.
• Iedvesma vasaras fī lingam. 
MODE:
• Mode. Vasaras svētku laiks. 
• Sti ls. Festi vālu noskaņās.
• Modes laboratorija. Tēls, kas savulaik savaldzināja 

pieaugušus vīriešus.
SKAISTUMS
• Skaistums. Atvaļinājuma laika labumi.
• Lolitas Neimanes Kosmēti kas maciņš.
• Saulmīles diskusija ar āstu. Tas tev jāzina.
DZĪVESSTILS
• Interjers iedvesmai. Neparasts vasaras mājoklis ar in-

terjera odziņām.
• Gatavojam kopā. Kad meža veltes sati ekas uz šķīvja, 

ir ti k garšīgi, būtu grēks nepadalīti es ar tevi idejām.  
• Ceļojums. Elvitas Rukas piedzīvojumi Izraēlā.  
• Idejas brīvam brīdim. 

VESELĪBA
• Dusmas un stresu atstāju 

mežā. Mežs un lauki ir rakst-
nieces Daces Rukšānes-Ščip-
činskas sti hija. 

• Emocionālā inteliģence. Ko 
tu dari ar savām emocijām? 
Kur liec dusmas – sper ārā uz 
līdzenas vietas vai ilgi nēsā 
sevī? Un vai tu ļaujies pāri 
plūstošam priekam?

• 9 pati esības par migrēnu.
• Brīnumainais dakteris Placebo. Pozitī vas domāšanas 

spēks mūsdienās ti ek slavēts ik uz stūra, bet vai ti ešām 
ti cība labajam var palīdzēt piecelti es no slimības gultas?

• Kas padara mūs resnus? Vai esi dzirdējusi par resni-
nātājiem? Tos iespējams apēst, ieelpot un uzņemt 
caur ādu. Pat ievērojot veselīgu dzīvesveidu, ir visai 
grūti  pilnībā izvairīti es no šīm vielām.

• Gardais un veselīgais grēciņš – šokolāde.
• Kā uzlabot bērna imunitāti . Imunitāte ir mūsu vese-

lības atbildīgā insti tūcija. No imūnsistēmas atkarīgs, 
cik bieži un ar kādām slimībām slimojam, kā spējam 
tās nepielaist sev klāt, cīnīti es ar tām un uzvarēt.

• Vasaras fi tness dārzā.
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