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Mūsu laika sāpe un satraukums
4. lpp.

Latvijā

Tikai pie mums speciālas cenas visa 
veida jumta segumiem (šīferis, ondu-
line un ruberoīds), kā arī supercena 
OSB, cementam (M 500), ķieģeļiem 
un akmens vatei.
Pie mums vienmēr lētāk!

Mājražotājs piedāvā Līgo svētku galdam kūpinātus zušus, 
karpas, foreles, skumbrijas, lašu vēderiņus u.c.  

Pasūti iepriekš pa tālr. 28371719.

17. jūnijā aicinām Jūs 
uz Lielo LĪGO svētku gadatirgu  Dagdā! 

Tirdzniecība ar visa veida precēm!
Tirdzniecība notiek iepriekš piesakoties. 

Laipni lūgti!
Tālr. 29415291.

Lai pagātne ar vēja 
spārniem aizplūst, 

Un tagadne kā zelta stariņš mirdz, 
Bet nākotne, lai atnes visu, 
It visu to, ko ilgojas tev sirds.

Antonam Velikam 

dižajā 80 gadu jubilejā stipru ve-
selību un daudz baltu dieniņu novēl

Broņislava Trule, Oļģerts Stavro

Apsveicam 60 gadu jubilejā

Jevģēniju Suharevski!

Novēlam stipru veselību, 
ilgus dzīves gadus un opti-

mismu!

A.Orlovs, L. Kavinska, A. Ločmelis, 
O.Stavro, 

V. Frolovs

I Olimpiskās spēles Aleksandrovā 

Latgaliešu kaislību virpulis. 
Reportāžas turpinājums 3. lpp. Jauna aprīkojuma iegāde Šķaunes 

Māmiņu centram
Latvijas Sar-
kanā Krusta 
Krāslavas, 
Dagdas, Ag-
lonas nova-
du komitejas 
Šķaunes Mā-
miņu centrs 

piedalījās un guva atbalstu 
Latvijas Kopienu iniciatīvu 
fonda izsludinātajā projektu 
konkursa programmā “Plauk-
stošu kopienu attīstībai”.

Projekta Nr.PKA/2016/11 
“Tehniskās bāzes uzlabojums 
Šķaunes Māmiņu centrā” ir liels 
ieguvums centra tālākai ilglaicī-
gai darbībai, kas sekmēs orga-
nizācijas darbības uzlabošanu 
un cels vietējās kopienas dzīves 
kvalitāti. Par no fonda piešķirto 

finansējumu - 500 euro - Māmi-
ņu centrs iegādāsies elektrisko 
plīti un ledusskapi. Ierīču iegādi 
līdzfinansēs LSK Krāslavas, Da-
gdas, Aglonas novadu komiteja 
(100 euro), Šķaunes pagasta 
pārvalde (70 euro). Projekta rea-
lizācijas laiks no 06.06.2016.  līdz 
30.09.2016.

Projekta darbības laikā ir 
plānotas trīs aktivitātes - cepumu 
svētki, zupu degustācija, maizes 
diena. Piedalīšanos šajos pasā-
kumos lūgums saskaņot ar cen-
tra vadītāju.

Centra apmeklētāju vārdā 
izsaku pateicību projekta līdz- 
finansētājiem par sadarbību un 
transporta nodrošinājumu.

Sandra DROZDOVA, LSK 
Krāslavas, Dagdas, Aglonas 
novadu komitejas Šķaunes 

māmiņu centra vadītāja
C-LFF telpu futbola treneri saņem licences
7. jūnijā pēc teorētiskā eksāmena nokārtošanas 23 telpu futbola speciālis-

ti, tostarp Krāslavas futbola kluba “Krāslava” treneris Vadims Atamaņukovs, 
saņēma godam nopelnītās C-LFF “FUTSAL” kategorijas treneru licences. Šādi 
specializētie treneru izglītības kursi, kas ilga no februāra līdz jūnijam, telpu fut-
bola treneriem tika organizēti pirmoreiz. 

Kursu laikā speciālisti apguva sekojošas kursu tēmas – fizioloģija, fiziskā sa-
gatavotība telpu futbolā, psiholoģiskā sagatavotība telpu futbolā, sportistu uz-
turs un režīms, apmācību un treniņu procesa teorija, metodika un prakse, darba 
plānošana un dokumentācija, vecumposmu īpatnības, trenera personības rak-
sturojums, telpu futbola principi - tehnikas un taktikas klasifikācija, vārtsargu 
sagatavotība, telpu futbola noteikumi un tiesāšana, pirmā palīdzība, mūsdienu 
datorprogrammu izmantošana futbolā, kā arī klubu vadīšana Latvijā.

Kursu noslēgumā studentiem bija jāpārvar pēdējais pārbaudījums - teorē-
tiskais eksāmens. Tajā studenti mutiski atbildēja uz eksāmena pieņemšanas 
komisijas jautājumiem. Komisijas sastāvā bija Jurijs Andrejevs, Artūrs Šketovs, 
Aleksandrs Dibrivnijs, Jurijs Trofimovs un Kirils Buravcevs.

Kā kursa izcilnieki apmācības noslēdza Vadims Atamaņukovs, Aleksandrs Osins, 
Guntis Apīnis, Janeks Kreitāls un Lauris Hincenbergs.                                 www.lff.lv

•	 Veselības ministrs Guntis Belē-
vičs piektdien iesniedzis prem-
jerministram Kučinskim savu 
demisijas rakstu. Premjers jau 
ir sagatavojis rīkojumu par Be-
lēviča atbrīvošanu. Šādi viņš 
rīkojies, jo Belēvičs ceturtdien 
atzinies melos. Belēvičs vese-
lības ministra amatā bija kopš 
2014. gada novembra. Demi-
sionējušā veselības ministra 
Gunta Belēviča ministrēšanas 
laikā Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs (KNAB) pret 
viņu sācis piecas pārbaudes, 
kas galvenokārt ir par iespēja-
miem interešu konfliktiem. 

•	 Latvijas Zaļā partija (LZP) Mi-
nistru prezidentam Mārim Ku-
činskim (ZZS) ir piedāvājusi 
veselības ministra amatam vir-
zīt Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas vadītājas Andas Čak-
šas kandidatūru. LZP politiķi 
pagaidām atturas no komentā-
riem šajā jautājumā, uzsverot, 
ka lēmums par to, kam jābūt 
veselības ministra amata kan-
didātam, ir jāpieņem Ministru 
prezidentam.

•	 Par partijas “Vienotība” jauno 
vadītāju pirms nedēļas kļuva bi-
jušais eirokomisārs Andris Pie-
balgs, kurš diezgan sīvā cīņā 
kongresa balsojumā pārspēja 
otru kandidātu – Saeimas de-
putātu Edvardu Smiltēnu. Taču 
“Vienotība” valdē ir ievēlēta arī 
līdzšinējā partijas līdere Solvi-

ta Āboltiņa un vairāki seni 
viņas atbalstītāji un līdzgait-
nieki. Piebalgs gan apgalvo, ka 
viņu tas nesatrauc, taču atzīst 
– pagaidām simtprocentīgi par 
domubiedru partijas vadībā var 
uzskatīt tikai sevi pašu.

•	 Ņemot vērā iedzīvotāju interesi 
par pagājušā gada nogalē noti-
kušo akciju “Iemet čeku - mēs to 
pārbaudīsim!”, Valsts ieņēmu-
mu dienests (VID) ir izstrādājis 
īpašu mobilo lietotni “Aizdomī-
gie darījumi”. Ar lietotnes palī-
dzību ikvienam iedzīvotājam ir 
iespēja ērti un vienkārši iesaistī-
ties negodprātīgu uzņēmēju ap-
zināšanā un atbalstīt cīņu pret 
ēnu ekonomiku, anonīmi nosū-
tot VID čeku, kvīti vai citu mak-
sājumu apliecinošu dokumentu 
par šaubīgiem darījumiem.

•	 Valdība šonedēļ lemts par 
Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) Finanšu policijas un Mui-
tas policijas apvienošanu. Tā-
pat tiks lemts par VID Finanšu 
policijas pārvaldes Iekšējās 
drošības daļas pakļautību VID 
ģenerāldirektoram, kuram tādēļ 
turpmāk būs jānēsā formas-
tērps, liecina Ministru kabineta 
mājaslapā pieejamā informāci-
ja.

•	 Pēdējo piecu gadu laikā patvē-
rumu Latvijā pieprasījušas 23 
nepilngadīgas personas bez 
pavadības. LM izstrādāju Minis-
tru kabineta noteikumu projek-
tu, kuru šodien skatīs valdība 

un kas nosaka kārtību, kādā 
valsts sedz izdevumus, kas 
pašvaldībai radušies, izmitinot 
nepilngadīgo bērnu aprūpes 
iestādē vai audžuģimenē.

•	 Āfrikas cūku mēra apkarošanai 
divu gadu laikā, kopš tas pirmo 
reizi konstatēts Latvijā, iztērē-
ti miljoni. Taču ar katru dienu 
slimība virzās tuvāk Rīgai. Sli-
mības kontroles programmas 
nodrošināšanai iztērēti vairāk 
nekā četri miljoni eiro, dažādās 
kompensācijās izmaksāti 2,3 
miljoni eiro. Vairāk nekā miljo-
nu izmaksājuši laboratoriskie 
testi. Kopumā iznīcinātas 777 
cūkas.

•	 Trešdien Jelgavā tika paraks-
tīts Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātes (LLU) un 
Vidzemes Augstskolas (ViA) 
sadarbības līgums, kas pa-
redz veidot kopīgas studiju 
programmas un mūžizglītības 
kursus. ViA Valmierā, tāpat kā 
LLU Jelgavā, ir vienīgā augstā-
kās izglītības iestāde reģionā, 
un tās vieno līdzīga pieredze 
jauno studentu piesaistē. Lai 
gan LLU studentu skaita ziņā 
ir lielāka un īsteno dažādākas 
studiju programmas nekā ViA, 
tām ir kopīgi studiju virzieni 
sociālajās zinātnēs, būvniecī-
bā un informācijas tehnoloģiju 
jomā. 

Šī diena lai Tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Sirsnīgi sveicam jubilejā 

Zoju FJODOROVU!
Mitrofanovi
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Pasaulē

Darbīgas vasaras brīvdienas
Draudzenes Edīte 

Kusiņa un Nika Dregiša 
jūniju pavada, strādājot 
Krāslavas labiekārto-
šanas darbos. Abpu-
sēja vēlme – izmēģināt 
sevi darbā un, protams, 
nopelnīt. Nikai aiz mu-
guras pagājušā gada 
pieredze, bet Edītei 
pieaugušo eksāmens 
šogad ir pirmo reizi. 

Lai jums labi laika 
apstākļi, “Varavīksnes” 
skolas vienpadsmitklas- 
nieces!

Aleksejs 
GONČAROVS

Ādolfs Pildegovičs - krāslavieties, ar kuru lepoties
Cik ļoti gribas iesaukties: “Esi 
sveicināta dārgā Krāslava un 
mūsu sirmā Krāslavas ģim-
nāzija!” Iebraucot savā dzim-
tajā pilsētā, ielīst patīkams 
siltums katra mūsu 1947. g. 
absolventa sirdī. 

Skaistākie romantikas pār-
pildītie gadi pagāja sirmās skolas 
pils ēkā, neskatoties uz divām 
okupācijām un no tā izrietošajām 
sekām, skolai bija laba aura. Lai-
kam vēsturiski interesantajā celt-
nē veidojās arī daudzu skolotāju 
un skolēnu diezgan draudzīgās 
attiecības.

Ja nemaldos, 1945. gadā 
pedagogu saimē ienāca skolotājs 
ar simpātisku seju, baltu ķīļbārdi-
ņu, baltām ūsām un tikpat baltiem 
matiem un skaidrām, zilām acīm, 
kuras izstaroja labestību un siltu-
mu, bezgala labestīgu attieksmi 
pret mums visiem. Tas bija skolo-
tājs Ādolfs Pildegovičs. 

Skolotājs bija personība. 
Viņš centās ieaudzināt cieņu un 
draudzību mūsu starpā. Tā vien 
šķita, ka viņš zināja par mums 
visu - kas ar ko draudzējas, kurš 
kuru mīl, jo mēs bijām 12. klasē. 
Mūsu klase bija meiteņu klase, 
un viņš bija mums audzinātājs. 
Visjaukākās bija audzināšanas 
stundas, kurās mēs daudz ko 
ieguvām tālākai dzīvei: būt godī-
giem, censties neapmierināties 
ar sasniegto, izglītoties. 

Skolotājs stāstīja daudz in-
teresanta, jo viņš bija apceļo-
jis daudzas Eiropas un Āzijas 
valstis un kopā ar ģeogrāfu No-
vosjolovu uzrakstīja ģeogrāfijas 
grāmatu. Skolotājs daudz uzma-
nības veltīja apkārtnes mācīša-
nai, tāpēc ļoti daudz tika staigāts 
pa Daugavas krastiem un me-
žiem.  Tas tika darīts bieži vien 
svētdienās. Priedaines mežā uz 
kāda nokrituša koka sēdējām un 
klausījāmies skolotāja stāstus 
par Japānu, Ķīnu un citām val-
stīm, kuras skolotājs bija apceļo-
jis. Viņam arī bija līdzi šo vietu 
attēli, grāmatas. Skolotājs nekad 
nežēloja savu laiku skolēniem, 
tie bija fantastiski neklātienes ce-
ļojumi. 

1947. gadā absolvējām sko-
lu, un, kad izlaiduma svētki bija ri-
mušies, tad skolotājs abas klases 
ielūdza pie sevis ciemos. Blakus 
viņa nelielajai vasarnīcas mājai 
bija patīkama lapene ar grīdas 
laukumu, kur varējām izdejoties. 

Kavējoties atmiņās par sko-
lotāju Pildegoviču, nevar nepie-
skarties smagākajam viņa dzīves 
posmam. Padomju varas vīri 
redzēja un saprata, cik vērtīgi ir 
Pildegoviča eksponāti, un pie-
dāvāja viņam izveidot muzeju, 
ieceļot skolotāju par muzeja di-
rektoru. Skolotājs to izveidoja ar 
savām rokām ar viņam piemītošo 
estētisko gaumi. Muzeju izveido-
ja 1948. gadā un izvietoja vienā 

no nacionalizētajām mājām Mas-
kavas (Rīgas) ielā. Muzejā tika 
izstādīti materiāli no etnogrāfijas, 
dzīvnieku un augu valsts, ģeolo-
ģijas u.c. Bet jau 1950. g. rajona 
avīzē parādījās ass raksts par 
muzeja neatbilstību padomju va-
ras prasībām: nav parādīta no-
vada revolucionārā pagātnē, nav 
arī sociālistiskās iekārtas triumfa 
gājiena. Ar to arī sākās uzbru-
kums muzejam. Presē sāka pa-
rādīties vairāki kritiski raksti, kas 
noveda pie Ā.Pildegoviča atstādi-
nāšanas no direktora amata. Tas 
notika 1952. gada 21. februārī. 
Par muzeja vadītāja pienākumu 
izpildītāju tika nozīmēta Ā.Pilde-
goviča dzīves biedre Anna Pilde-
goviča, bet arī viņa jau 1952. g. 
marta sākumā bija atbrīvota kā 
neatbilstoša savam amatam. 

Visu muzeja bagātību, ko 
bija savācis pats Ā.Pildegovičs, 
faktiski nacionalizēja. Visus eks-
ponātus pārņēma partijas ko-
mitejas darbinieki, ieceļotājs no 
plašās Krievijas N. Vasiljevs, kurš 
bija ļoti tālu no Krāslavas nova-
da vēstures. Jo vairāk pārsteidz 
nodošanas-pieņemšanas komi-
sijas sastāvs. Tie bija komjaunie-
ši-aktīvisti bez vidējās izglītības, 
vienam otram bija labi ja 4 klašu 
apliecība. Tad viņi arī izrevidēja 
skolotāja ģeogrāfa eksponātus, 
novērtēja tos. Tālāk muzeju “va-
dīja” augstāk minētais biedrs Va-
siljevs, kurš divu gadu laikā tā arī 

neprata papildināt muzeju ar so-
ciālistiska satura materiāliem, jo 
1954. g. tika izdots rīkojums mu-
zeju slēgt. Skolotājam Pildegovi-
čam neapšaubāmi bija žēl. Viņš 
rakstīja par šo jautājumu avīzei 
“Ļiteraturnaja Gazeta”. Avīze viņa 
sūdzību nosūtīja Latvijas Ministru 
Padomei. Atbilde bija sekojoša: 
“Latvijas PSR Ministru Padomes 
Pārvalde paziņo, ka sakarā ar 
nepietiekošo vērtīgo eksponātu 
klāstu novadpētniecības muzeja 
darbam nav iespējams esošos 
eksponātus apvienot ar Ludzas 
novadpētniecības muzeju.” Pa-
rakstījis Cimdiņš. 

No šīs atbildes izriet, ka Ā. 
Pildegovičs bija lūdzis materiālus 
neizmest, bet nodot Ludzas mu-
zejam. Notika diemžēl tā, kā bija 
teikts Ministru Padomes atbildē. 
Muzeju Krāslavā likvidēja, eks-
ponāti tika daļēji izvazāti, izmesti 
ārā, par to liecina jau 60.-jos ga-
dos Daugavas krastos atrastie 
akmens cirvīši, pazīstamā no-
vadpētnieka Saharova manu-
skripti par Krāslavas vēsturi un 
daudz kas cits. Tādā veidā Krā-
slavas novada vēstures pētīšana 
tika atmesta gandrīz uz 30 ga-
diem. Tad, 80.-to gadu sākumā, 
vajadzēja sākt no nulles. 

Skolotājam Pildegovičam vi-

sas nebūšanas maksāja dārgi – 
1955. gadā 68 gadu vecumā viņš 
aizgāja no dzīves. Aizgāja, lai uz 
mūžiem paliktu Priedaines kapu 
kalniņa, kur viņu vasarā apciemo 
audzēkņi, aiznes ziedus, caur 
kuriem izsaka savu pateicību par 
labestību un doto siltumu. 

Šo pozitīvo auru skolotājs uz 
ilgiem laikiem atstājis visā Dau-
gavas kreisajā krastā. Priedainē, 
kur uzcēlis māju, iekopis apkārtni, 
pat uzcēlis mazu observatoriju. 
Pēc viņa nāves vēl ilgi krāslavie-
ši gāja pie viņa atraitnes Annas 
Pildegovičas smelties garīgajā 
bagātībā. Pildegovičas kundzei 
bija grūti runāt, jo sāpēja pret vīru 
vērstais pazemojums, ņirgāša-
nās, pratināšana un visbeidzot 
pat arests uz kādu laiku. 

Komunistu skatījumā tāda 
muzeja īpašnieks bija buržujs, ko 
arī šis aristokrātiskais inteliģen-
tais cilvēks neizturēja. Skolotājs 
bija ne tikai ģeogrāfs, viņš bija 
dabas pētnieks, arheologs, astro-
noms. 

Skolotājs, pētnieks, muzej-
nieks Ādolfs Pildegovičs bija tā 
laika ievērojamā personība, ar 
kuru Krāslava var lepoties. 

Regīna MAKAREVIČA-ZARA-
KOVSKA, 1947. g. Krāslavas 

1. vidusskolas absolvente

2016. gada 16. jūlijā Krāslavas pilsētas svētku ietvaros 
pie Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja tiks atklāta 
plāksne Ādolfam Pildegovičam.

Sarunas ar Danu
Uzaicināta uz interviju, Dana 

Lahtionova ienāk mūsu laikraksta 
redakcijā kā svaigs gaiss – aktīva, 
dzirkstoša un brīva, ar savu pasau-
les redzējumu, idejām un pārliecī-
bu. Dana ar ģimeni pārcēlusies uz 
dzīvi Krāslavas novadā samērā 
nesen, bet, ņemot vērā viņas aktī-
vo sabiedrisko darbību, liekas, ka 
ir pagājis ievērojami ilgāks laiks. 
Viņa ir “Krāslavas māmiņu kluba” 
līdzdibinātāja, iesaistījusies arī 
Preiļu Brīvās skolas tapšanā. Kā 
brīvprātīgā vada un organizē se-
minārus māmiņām, rotaļu nodar-
bībās māca krievu valodu bērniem 
Preiļu Brīvajā skolā, strādā par 
logopēdi Krāslavas bērnu sociālās 
rehabilitācijas centrā “Mūsmājas”.

Mūsu saruna ir gana ilga un skar 
dažādas tēmas – bērnu audzināša-
nu, izglītību un mātes lomu šai pro-
cesā, alternatīvās izglītības iespē-
jas Latvijā, tai skaitā Latgalē, vides 
izglītību un Somijas izglītības sistē-
mu, kas ir viena no līderiem izglī-
tības kvalitātē pasaules mērogā. 
Tēmu daudz, visas ir interesantas, 
tāpēc atspuguļošu tās vairākos 
rakstos. Un tā – pirmā tēma: 

PARUNĀSIM?
Dana Lahtionova aicina vi-

sus interesentus uz otro Saru-
nu festivālu LAMPA, kas notiks 
Cēsu pils parkā 1.- 2. jūlijā.

Festivālā divu dienu garumā 
būs klausāmi un skatāmi teju 150 
pasākumi, dažādos to formātos 

“Paldies” vecāku grupai un Ivetai Leikumai
Mēs, Kalniešu pamatskolas pe-

dagogi un skolas darbinieki, esam 
nepatīkami pārsteigti par faktiem, 
kuri tika atspoguļoti šī gada 27. mai-
ja avīzē “Ezerzeme” Nr.41 (9039) I. 
Leikumas rakstā “Vai “humpalas” ir 
pedagogu cieņas vērtas?”

Šī avīzes darbiniece uzklausīja 
tikai grupu “kompetentu” vecāku 
pie pagasta veikala, kuri izteica 
nepamatotas un nepārbaudītas, iz-
kropļotas pretenzijas par humāno 
palīdzību skolai. Pārsteidz tas, ka 
I.Leikuma neuzskatīja par vajadzī-
gu atbraukt mazāk kā 100 m līdz 
skolai un uzklausīt mūsu un skolē-
nu viedokli. Mēs saprotam un uz-
skatām, ka redakcijas darbiniecei 

noteikti bija jāatbrauc uz skolu, lai 
pārliecinātos par faktu patiesīgu-
mu un precizētu informāciju.

Jo sevišķi nepatīkami ir pār-
steigti tie pedagogi, kuri šai dienā 
nemaz nestrādāja skolā, bet tāpat 
tika nepamatoti apmeloti. Nevarē-
jām arī saprast, kāpēc šajā dienā 
mums, sešiem pedagogiem, bija 
jāiet kājām no Krāslavas, nevis 
jābrauc ar autobusu vai automašī-
nām.

Mēs, pedagogi, kuri, pēc I.Lei-
kumas domām, rīkojāmies neētis-
ki, tomēr gribam, pamatojoties uz 
savu profesionālo kvalifikāciju un 
valodu zināšanām, atzīmēt, ka šajā 
avīzes rakstā ir daudz pareizrakstī-

bas, sintakses un faktu kļūdu.
Latvijas Žurnālistu asociācijas 

ētikas kodekss paredz, ka “žur-
nālists ir personiski atbildīgs par 
sniegto informāciju un tās inter-
pretāciju.”

Cienījamā Iveta Leikuma, no-
vēlam Jums turpmāk pamatīgāk 
pievērsties pareizrakstības jautā-
jumiem, faktu precizēšanai, kurus 
atspoguļojat savos rakstos, pilnvei-
dot savu rakstīšanas kompetenci 

un prasmi.
Pedagogu un skolas darbinie-

ku vārdā Kalniešu pamatskolas 
direktore Ruta LIVČA

Rezonanse

un par visdažādākajām tēmām, 
ko rīkos vairāk nekā 80 organizā-
cijas, apvienības un uzņēmumi.

Festivāla teritorijā ir plānotas 6 
skatuves un 12 dažādas teltis, kur 
notiks darbnīcas, debates, spēles, 
diskusijas, laikmetīgā teātra izrādes 
un intelektuālas izklaides. Sarunas 
varēs turpināt telšu pilsētiņā, taču 
arī šis festivāls neiztiks bez dejām 
un dziesmām spožā nakts ballītē. 

Latgales “dzīves garša” būs 
baudāma biedrības “Preiļi izglīto-
tai Latvijai” teltī. Tur kopā sanāks 
skolotāji - entuziasti, amatu meis-
tari, sabiedriski aktīvi cilvēki, lai 
meistarklasēs un domu apmaiņās 
dotu pozitīvus impulsus festivāla 
apmeklētājiem. 

“Dzīves garša Latgalē” teltī 
būs padomāts par visām vecuma 
grupām. Pavisam mazajiem būs 
dažādas sportiskas aktivitātes un 
pasaku meistarklase, jauniešiem 
– iespēja pierādīt savas zināša-
nas “Olimpiādē”, bērnu vecākiem 
un skolotājiem – elpošanas un 
relaksācijas prasmes, ko mācīt 
mazajiem, padomi par bērna at-
balstīšanu skolas gaitās, tāpat arī 
nūjošanas rīts tiem, kas grib dienu 
sākt sportiski. Diskusijas un domu 
apmaiņas notiks uz nopietnākas 
nots. Runāsim par kopienu nozīmi 
reģionu attīstībā, Latgales iedves-
mas stāstiem, latgalisko identitāti. 
Festivāla otrajā dienā fokuss būs 
uz izglītības pieejamību Latga-
lē un konkrētu skolu pieredzes 
stāstiem. Pirmās festivāla dienas 

vakarā būs arī iespēja baudīt dan-
čus un latgaliešu valodu folkloras 
kopas “Sudobri” organizētā “vaka-
rēšanā”. Biedrība “Preiļi izglītotai 
Latvijai” ar savu piemēru un domu 
apmaiņām aicina visus uzdrīkstē-
ties, sadarboties, iesaistīties un 
uzņemties atbildību, jo “viss sākas 
no mums pašiem”! 

Latgales teltī festivālā aktīvi 
darbosies arī Dana un Aleksandrs 
Lahtionovi. Viņi stāstīs par to, ko 
pieredzējuši un piedzīvojuši, pār-
ceļoties uz dzīvi Latgalē, par to, 
kā iesaistījušies sabiedriskajā dzī-
vē. Aleksandrs vadīs meistarklasi 
nūjošanā iesācējiem, Dana pieda-
līsies aktivitātēs: “Mācīšanās caur 
rotaļu”, “Bērni kā pasaku varoņi” 
un “Latgales iedvesmas stāsti”.

“Man LAMPA ir iespēja runāt 
par sevi un parādīt to, ko es pro-
tu, ko esmu iemācījusies. Mēs 
iedvesmojam viens otru. Viens ir 
- būt pērlei. Otrs – to apzināties. 
Trešais – nebaidīties par to runāt. 
Jā, es saprotu, ka ir kautrīgi cilvē-
ki, bet – ja neiesi un nestāstīsi par 
to, ko vari dot citiem, ar ko dalīties, 
tad neviens par to nezinās.”

Ieeja festivālā ir bez maksas. Tā-
pat bez maksas būs iespēja palikt 
festivāla telšu pilsētiņā, kas atradī-
sies blakus Cēsu pils parkam.

Ar pilno programmu iespējams 
iepazīties festivāla mājaslapā: 
http://www.festivalslampa.lv

Iveta LEIKUMA
Rakstā izmantoti materiāli no Sa-

runu festivāla LAMPA mājaslapas.

Apšaude Floridā
Apšaudē geju naktsklubā “Pul-

se” Orlando, ASV Floridas štatā, 
svētdien gājuši bojā 50 cilvēki. 
Mediji to jau nodēvējuši par ļau-
nāko masu apšaudi ASV vēsturē. 
Šāvējs mira sadursmē ar likum-
sargiem, informēja policija, kas 
iepriekš pie kluba veica kontrolē-
tu spridzināšanu. Apšaude sākās 
aptuveni plkst.2 (plkst.9 pēc Latvi-
jas laika). Vispirms tika šauts pie 
kluba, bet pēc tam apšaude ar po-
licistiem turpinājās kluba ēkā.
Junkers viesosies Krievijā

Eiropas Komisijas (EK) prezi-
dents Žans Klods Junkers dosies 
uz Krieviju un Sanktpēterburgā 
paredzētā ekonomikas foruma lai-
kā tiksies ar Krievijas prezidentu 
Vladimiru Putinu. Junkers iepriekš 
ir izteicies par nepieciešamību 
uzlabot attiecības ar Krieviju, un 
oktobrī paziņoja, ka ES politiku 
šajā jautājumā nedrīkst “diktēt” 
Vašingtona. EK amatpersonas ir 
norādījušas, ka Krieviju apmeklē-
juši daudzu valstu līderi, tostarp 
Vācijas kanclere Angela Merkele 
un Francijas prezidents Fransuā 
Olands.
Austrijā pieaug uzbruku-

mi bēgļiem
Austrijā šogad strauji palielinājies 

pret patvēruma meklētāju izmitinā-
šanas centriem vērsto uzbrukumu 

skaits. Šā gada pirmajos trīs mēne-
šos reģistrēti jau 13 šādi uzbrukumi, 
salīdzinot ar 25 uzbrukumiem visā 
pagājušajā gadā kopumā. Iekšlietu 
ministrija kategoriski nosoda pret 
migrantiem vērstās noziedzīgās 
aktivitātes un sola pielikt nopietnus 
centienus, lai situāciju labotu.

Latvieši Lielbritānijā 
steidz kārtot pilsonību
Lai nodrošinātos pret negatīva-

jām sekām gadījumā, ja Lielbritāni-
ja tomēr referendumā nolemj izstā-
ties no Eiropas Savienības (ES), 
tur dzīvojošie latvieši un citi imig-
ranti no Austrumeiropa steidz kār-
tot britu pilsonību un pastāvīgo ie-
dzīvotāju kartes. Par to, cik daudz 
latviešu imigrantu Lielbritānijā jau 
ir pārgājuši britu pilsonībā, Latvijas 
vēstniecībai Londonā īstas statisti-
kas nav. Taču kā indikatīvs rādītājs, 
ka interese nokārtot britu pilsonību 
pieaug, ir apliecinājums, ka Kon-
sulārajā daļā pieaug pieprasīto iz-
ziņu skaits no Latvijas, piemēram, 
par iepriekšējo sodāmību Latvijā. 
Iegūstot Lielbritānijas pastāvīgā 
rezidenta karti vai britu pilsonību, 
šie latvieši cer baudīt pilnīgi tādas 
pašas tiesības kā Lielbritānijā dzi-
mušie un būt pilnībā pasargāti no 
jebkuriem satricinājumiem pēc re-
ferenduma.



2016. gada 14. jūnijs 3

II Olimpiskās spēles Aleksandrovā 

Speciālā internātpamatskola ir ne-
parasta mācību iestāde. Bērni ar īpašām 

vajadzībām ir viena no mūsdienu problē-
mām, un pašlaik šie skolēni mācās vai-
rākās mūsu valsts speciālajās izglītības 
iestādēs. Viņu skolotājiem ir nepiecieša-
mas ne tikai zināšanas pedagoģijas jomā, 
bet arī īpaša sirsnība, kas raksturīga gā-
dīgiem vecākiem, un, protams, psihologa 
pieredze un medicīnas darbinieka iema-
ņas. Par ko jau vairākkārt pārliecinājās arī 
šo rindu autors, kad atsaucās uz aicināju-
mu atspoguļot dažādus pasākumus, kas 
tika organizēti šāda tipa Dagdas novada 
mācību iestādē. 

Par Aleksandrovas internātpamat-
skolas ikdienu un svētkiem un citām in-
teresantām aktivitātēm avīze “Ezerzeme” 
stāsta regulāri. Nesenajā novada festivā-
lā “Apskauj mani, māmuliņa!” Aleksandro-
vas pamatskolas audzēkņu netradicionā-
lās modes priekšnesums Dagdā kļuva par 
īstu sensāciju, kas pārsteidza pat viesus 
no Baltkrievijas, Igaunijas un Lietuvas. 
Starptautiskā mēroga panākumu noslē-
pums ir vienkāršs: talantīgajai vadītājai 
Anitai Maļinovskai gadu garumā izdevās 
apvienot savā draudzīgajā pedagoģiskajā 
kolektīvā skolotājus pēc aicinājuma, ku-
riem ir pa spēkam jebkuras sarežģītības 
pakāpes darba uzdevumi.  

Laiks darbam... Sa-
skarsme un pieredzes ap-
maiņas pasākumi saistībā 
ar profesionālajiem jautāju-
miem specializēto mācību 
iestāžu kolektīviem ir nepie-
ciešami kā gaiss, tāpēc jau 
sen izveidojās tradīcija - mā-
cību gada beigās tiek rīkotas 
pedagogu spartakiādes. At-
klāšu patīkamu noslēpumu: 
Aleksandrovas radoši spor- 
tiskais kolektīvs daudzkārt 
svinēja uzvaras visas valsts 
mērogā, kas arī nodrošināja 
iespēju pieņemt ciemos sa-
vus kolēģus-sāncenšus. Bija 
arī tādi gadījumi, kad mūsē-
jie deva iespēju organizēt 
šo pasākumu tiem, kam ne 
reizi nav uzsmaidījusi sporta 
un izklaides Fortūna. Pats 

par sevi saprotams: spartakiādes rīkotā-
ji sengaidītajā dienā nedodas uz startu, 

bet darbojas kā 
režisori, viesmī-
līgi saimnieki, 
organizatori un 
taisnīgi arbitri. 

I k v i e n a 
spartakiāde - 
kaut kas jauns, 
neiedomājams, 
un pirmo reizi 
jaunākajā vēstu-
rē Aleksandro-
va piedāvāja... 
O l i m p i s k ā s 
spēles. Grieķi-
jas zālē brīvā 
dabā, gleznai-
nā olimpiskajā 
stadionā. Apbrī-
nojams skats: 
vietējās pries-
terienes baltās 
tunikās bija lāpu 
gājiena priekš-
galā, bet Hē-
ras, dieva Zeva 

dzīvesbiedres, tēlā 
mēs ieraudzījām 
Aleksandrovas in-
ternātpamatskolas 
direktori. Dalībnieku 
kolonna svinīgā mar-
šā soļoja uz stadio-
nu, kur skaistākās 
Latgales dīvas aiz-
dedzināja olimpisko 
uguni, bet debesīs 
uzplīvoja kārtējās va-
saras spartakiādes 
karogs. 

Kad izskanēja 
fanfaras, visiem zi-
nāmās valdnieces 
Sandra Viškure un 
Marija Mickeviča, 
kas šoreiz bija sporta 
tērpos, sveica olim-
piešus ar sirsnīgiem vārdiem. Tad sā-
kās Olimpisko spēļu uzskatāmākā daļa 
- sportistu delegāciju prezentācija. Mājās 
sagatavotie priekšnesumi un spilgtie kos-
tīmi pārvērta tradicionālo skolotāju svētku 
ievaddaļu par īstu teatralizētu uzvedumu, 
kad izdoma, neviltota jautrība un fantā-
zijas parāde, kā saka, sita augstu vilni. 

Tur bija gan 
pasakas par 
rāceni mūs-
dienu inter-
p r e t ā c i j a , 
gan pingvī-
ni - sestā 
o l i m p i s k ā 
kont inenta 
p ā r s t ā v j i , 
gan komiski 
sportisti-ne-
v e i k s m i -
nieki, visu 
v i e n k ā r š i 
nav iespē-
jams minēt. 

Jautrība plūda pāri visām malām, līdz ar 
to sporta sektoros nākamie rekordisti uz-
stājās jau pēc pamatīgas iesildīšanās. 
Kaislību virpulis - vienkārši neiedomā-
jams, kad arī kuriozus līdzjutēji uzņēma 
ar tikpat lielām ovācijām kā vislielākos 
olimpiskos sasniegumus. Bruņinieki cī-
nījās ar saviem pretiniekiem, turot ro-
kās... plastikāta pudeles, bet antī-
ko ratu sacīkšu laikā divkājains ērzelis 
no starta metās uz priekšu tik strauji, ka 
ar degunu uzara skrejceliņu. 

Īsti diski un šķēpi lidoja tālu - uz ho-
rizonta pusi, un tikai smagās lodes pali-
ka mešanas sektora robežās. Kaut gan, 
ja pedagogiem beidzot, kā tas jau vai-
rākkārt bija apsolīts, paaugstinās darba 
algu, tad, iespējams, arī apaļais metā-
liskais sporta rīks aizlidos tālāk – prom 
no acīm. Olimpiskais princips - “Ātrāk, 
augstāk, spēcīgāk!” - triumfēja visos 
sporta un veiklības laukumos. Unikāls 
gadījums, kad spēks un veiklība tika 
vērtēti līdztekus jautrībai un atjautībai. 
Visi sacentās kā varēja, cik vien bija 
spēka. Pusotrs desmits komandu: trīs 
no galvaspilsētas, divas no piejūras re-
ģioniem, kā arī Baltinava, Katvari, Kok-
nese, Palsmane, Pamūša, Pelči, Rauda, 
Rudzāti, Spāre un Zālīte. Kas attiecas uz 
tiesnešiem, tad jāuzsver, ka precīzi tika 
saskaitīti visi centimetri un sekundes. 

Kad apklusa 
stadions un pārē-
jie sporta lauku-
mi, visu olimpiešu 
domas un jūtas 
pārņēma Intrigas 
kundze: katra ko-
manda sapņoja at-
griezties mājās ar 
uzvaru. Kaut gan 
vēl viens visiem zi-
nāmais olimpiskais 
princips - “Galve-
nais nevis uzvara, 
bet piedalīšanās” 
- tāpat kā kādreiz 
Elladas stadionos 
deva iespēju gūt 
gandarījumu ikvie-
nam. 

G r a n d i o z ā 
pasākuma kulmi-
nācija norisinājās 
vakarā – Dagdas 
Tautas namā, kur 

brīnišķīgi pārvalda šo sarežģīto māks-
lu - pārsteigt pat visizvēlīgākos viesus, 
pie kuriem noteikti nav attiecināmi Lat-
vijas pedagogi. Pēc Feimaņu Terpsihoru 
– grupas “Fazira” – deju priekšnesuma 
tika izsludināti Aleksandrovas Olimpisko 
spēļu rezultāti. Dieviete Hēra un galve-

nais tiesnesis Vjačeslavs Vērdiņš pa-
sniedza lauru lapu vainagu un absolūtā 
uzvarētāja kausu Raudas internātpamat-
skolas komandai. Otrajā vietā - Pelči, 
bet apsveikumus par bronzas medaļām 

pieņēma Pamūša. Par sa-
sniegumiem atsevišķos 
sporta veidos arī tika pa-
sniegti kausi, bet pateicības 
par piedalīšanos saņēma 
visi Olimpiādes dalībnieki. 
Noslēguma pasākuma va-
dītāja Solvita Melpomēnas 
veidolā jau no pirmās mi-
nūtes savaldzināja sporta 
forumu. Un atbilstoši ie-
cerētajam mūsu jaukais 
muzikants Valdis Pudniks 
uzjautrināja olimpiešus tik 
veiksmīgi, ka deju balle no-
slēdzās tikai pēc saullēkta. 
Tas gan bija īsts maratons! 

Aleksejs GONČAROVS 

Lūk, tādas ir Aleksandrovas priesterienes. 

Dievietes Hēras uzstāšanās. 

Vikingi arī piedalījās. 

Vectēvs iestādīja rāceni... 

Bez mazajiem gulbjiem nevar iztikt. 

Lode, kas aizlidoja augstu mākoņos. 

Ērkšķainais ceļš uz Olimpu. 
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Mūsu laika sāpe un satraukums 
Pret lasītāju telefona zvaniem 

mūsu redakcija vienmēr izturas 
ar īpašu uzmanību – mēs augstu 
vērtējam atgriezenisko saikni, jo 
tā ir neatkarīgas avīzes pamats. 
Dagdānietis Josifs Laurinovičs uz-
sāka šo satraukuma pilno sarunu 
no tālienes: “Jūs noteikti mani at-
ceraties, esmu no slavenās Eduar-
da Samuļa brigādes, mūs cienīja 
“Seļhozhimijā”, un slava izplatījās 
līdz pašai Maskavai. Tur mūs ap-
balvoja ar Tautsaimniecības sa- 
sniegumu izstādes medaļām. Arī 
rajona Goda plāksnē visai bieži 
tika izvietoti mūsu portreti. Agrāk 
darbs bija lielā cieņā, bet pašlaik 
dažādu svētku ir vairāk nekā darba 
sasniegumu. Sirds sāp par mūsu 
nākotni, jo mūsu Latgale pama-
zām izmirst. Gribas izkratīt sirdi 
avīzes korespondentam, kuram es 
ticu. Brauciet ciemos, ja būs tāda 
iespēja!” 

Mums bija arī tādi gadījumi, kad 
lasītājs emociju uzplūdā izpauž vi-
sus savus pārdzīvojumus telefona 
sarunā, bet pēc tam nomierinās un 
pārdomā. Tāpēc kādā sestdienā, 
grasoties apmeklēt svētku pasāku-
mu Asūnē, es precizēju, vai mūsu 
nevienaldzīgais lasītājs ir gatavs 
sarunai ar korespondentu? Un 
skanēja pārliecināta atbilde: “No-
teikti brauciet, es jūs gaidu, mana 
adrese – Ezermalas iela 5.” 

...Klusā Dagda, mājīgā nesen 
izremontētā mājiņa ezera krastā. 
Simpātisks pagalms ar mazām 
arhitektoniskām formām, sakopts 
sakņu dārzs, un visur ir jūtama 
īsta saimnieka roka. Lapenē Jos-
ifs nolika uz galda dažādus albu-
mus, atsevišķas fotogrāfi jas un 
daudzus jo daudzus goda rakstus. 
Šie ģimenes dārgumi uzskatāmi 
liecina par to, ka dzīve ir nodzīvota 
godam. Un darba sasniegumu vir-
sotne - dokumentāls apliecinājums 
par to, ka Eduarda Samuļa brigāde 

ieguva pirmo vietu vissavienības 
sacīkstēs, bet mehanizatoru Josifu 
Laurinoviču apbalvoja ar Tautsaim-
niecības sasniegumu izstādes 
bronzas medaļu. Tika pasnieg-

ta arī piemiņas balva - apzeltīts 
pulkstenis, tāpēc ir, ko atcerēties. 

Ceļš uz vissavienības mēroga 
virsotni nebija viegls. Darba rūķa 
raksturs veidojas pakāpeniski, bet 
tā saknes - strādīgā zemnieku 
ģimenē. Tēvs – lauku celtnieks, 
māte - slaucēja, un visus savus 
spēkus vecāki veltīja savam kol-
hozam “Ošupe”. Kad visus sadzi-
na kolhozos, ģimene ar grūtībām 
šķīrās no sava zirga, lopiem, zirg-
lietām, taču nebija, kur likties – tik 
netaisnīgi likumi tolaik valdīja. At-
bilstoši zemnieku ieradumiem, visi 
spēki tika atdoti darbam kolhozā, 
kurā viņi iestājās piespiedu kārtā, 
bet pirmajos gados par šo darbu 
gandrīz neko nemaksāja. Māte 
visu mūžu nostrādāja fermā: 1973. 
gada aprīlī viņa vēl slauca govis, 
bet augustā viņu apglabāja – Klim-
ma Laurinovičai 
nenodzīvoja līdz 
sešdesmit gadu 
vecumam. Tēvs, 
kaislīgs biškopis, 
mira, kad viņam 
bija deviņdesmit. 
Smags liktenis - 
karš, nometne... 
Un piepildījies 
sapnis – atgrie-
šanās dzimtajā 
Latgalē. 

Josifs piecus 
gadus mācījās 
Apoļos, bet Asū-
nē viņš pabeidza 
astoņgadīgo sko-
lu. Tolaik tur bija 
lielas klases, ne 
tādas kā mūsdienās. Un, bēdīgi no-
pūties, mūsu stāstītājs pēkšņi atzi-
nās: “Tagad manas dzimtās vietas 
ir pavisam tukšas, no lielajām sā-
džām pat nosaukumi nav palikuši. 
Gandrīz visi cilvēki jau pametuši 
Apoļus.” Tāpēc Josifs uzskatīja, ka 
šajā tukšajā nostūrī pat nav vērts 

mantot vecāku viensētu (Auziņš).
Pabeidzis astoņgadīgo sko-

lu, viņš tāpat kā daudzi citi lauku 
puiši, sāka mācīties mehanizatoru 
kursos Mariampolē. Darba stāžu 

kolhozā sāka kā piekabinātājs, kas 
sēdēja uz arkla, bet pēc tam Jo- 
sifs kļuva par traktoristu. Tad viņam 
paveicās dienēt raķešu kara daļā 
Latvijas teritorijā, Josifs gatavoja 
tehniku militārajām parādēm gal-
vaspilsētā. “Brīvprātīgi-piespiedu 
kārtā” devās uz neskarto zemi, kur 
strādāja par šoferi, novāca ražu 
Kubaņā, Novosibirskas apgabalā 
un Altaja novadā - pie Mongolijas 
robežas. Uzzināja no praktiskās 
puses, ko nozīmēja dzimtās valsts 
plašumi. Pēc atgriešanās mājās 
neatteicās no kolhoza darbnīcu 
pārziņa amata, bet, kad parādījās 
diplomēti speciālisti, atkal strādāja 
par šoferi. 

Kolhozs “Ošupe” nekad nebija 
labāko vidū, lielākas peļņas meklē-
jumos mūsu Josifs septiņdesmito 
gadu sākumā pārcēlās uz rajona 

centru - Krāslavu. Dzīvesbiedre 
Valentīna strādāja tipogrāfi jā, bet 
viņš iestājās darbā “Seļhozhimijā”, 
kur sēdās pie jaudīgā traktora “Т-
150” stūres. Tad viņš arī sasniedza 
Maskavas virsotnes, un, ja viss 
attīstītos loģiskā secībā, Josifam 
būtu jāsaņem jauns dzīvoklis, taču 
tieši tolaik sākās PSRS sabruku-
ma periods... Vissmagākajos de-
viņdesmitajos gados ģimene izti-
ka, kā varēja, un tikai 1995. gadā 
viņi nolēma pārcelties uz Dagdu. 
Neskatoties uz visām grūtībām, 
vecāki palīdzēja meitai Ilonai ie-
gūt augstāko izglītību. Pašlaik viņa 
audzina trīsgadīgo dēlēnu Denisu, 
bet viņas vīrs Andrejs strādā privā-
tā fi rmā Pārdaugavā. 

Divas ģimenes draudzīgi sa-
dzīvo atjaunotajās mājās, kuras 
apmēram piecus gadus bija tuk-
šas. Tagad galvenie remontdarbi 
jau pabeigti, un šķiet, ka viņš va-
rētu mierīgi dzīvot un priecāties. 
Blakus mājām ir daži desmiti āru 
zemes, pagalmā - divas automa-
šīnas. Bet mana sarunbiedra sirds 
ir nemierīga. Mūsu dzīvē notiek 

kaut kas nepareizs un neatbils-
tošs, ja cilvēki spēku uzplaukumā 

turpina pamest 
dzimteni, bet ār-
zemnieki regu-
lāri uzpērk zemi 
Latgalē. “Vai tad 
īsts saimnieks tā 
rīkotos?” Josifs 
uzdeva retorisku 
jautājumu. “Mūsu 
bērniem jau ta-
gad nav viegli at-
rast darbu dzim-
tenē, bet kas būs 
ar mazbērniem? 
Arī bēgļi šo situā-
ciju neglābs.” 

Tā ir sasā-
pējusi problēma, 
un šis jautājums 

pagaidām ir bez 
atbildes. Katrai paaudzei ir jāpār-
var grūtības un jāiztur pārbaudī-
jumi, bet kopumā dzīvei ir jāiet uz 
priekšu, nevis otrādi. Un saimnieks 
parādīja jau iedzeltējušo fotogrāfi -
ju, kurā ir redzams viņa tēvs kopā 
ar draugiem. Un ar velosipēdiem, 
ko kalpi nopirka par nopelnīto nau-
du. Tolaik cilvēki lepojās ar divrite-
ņiem, ko iegādājās par naudu, kas 
tika dabūta, strādājot citviet, bet 
pašlaik galvenais lepnums - auto-
mašīna. Un labākas dzīves un peļ-
ņas meklējumos cilvēki aizbrauc 
uz laimīgākām valstīm. Ja Latvijas 
bērni masveidīgi sāk iegūt izglītību 
Anglijas, Īrijas un Vācijas skolās, 
vai tad nav pienācis laiks celt trauk-
smi?” tā uzskata mans satrauktais 
sarunbiedrs. Bet pie mums – ne-
pārtraukti svētki un Briseles norā-
dījumu bezierunu izpilde. Kad mēs 
sāksim domāt par dzimtenes lab-
klājību, vai nesanāks tā, ka taga-
dējās tukšās teritorijas iegūs savā 
īpašumā svešinieki? Pēc Josifa 
domām, galvenā mūsdienu traģē-
dija ir saistīta ar to, ka vietējo iedzī-
votāju skaits strauji samazinās. Un 

ir arī aizvainojošs faktors: zemnie-
ku darbs mūsu acu priekšā zaudē 
savu nozīmi un vērtību.  

Strādīgie latgalieši var un grib 
strādāt savā zemē, bet viņiem “liek 
riteņos sprunguļus” – protams, 
tie nav vienkārši koka gabali, bet 
gan sankcijas. Ar tuvākajiem kai-
miņiem ir nepieciešams nevis 
strīdēties, bet sadarboties, jo lielā 
kara ugunsgrēkā nevienam neiz-
dosies izdzīvot,” ir pārliecināts cil-
vēks ar lielu dzīves pieredzi, kas 
pagātnē bija raķetnieks. Valsts, 
kas katastrofālā ātrumā zaudē sa-
vus iedzīvotājus, nevar cerēt uz 
gaišu nākotni. “Nav jātērē nauda 
apbruņojumam, daudz prātīgāk 
būtu ieguldīt līdzekļus medicīnā 
un izglītībā,” ir pārliecināts Josifs. 
Viņš sirsnīgi pateicās avīzei, kas 
aktualizē vissāpīgākās problēmas: 
“Vairāk stāstiet par mūsu sarežģīto 
darba ikdienu! Daudzas ģimenes ir 
nonākušas uz izdzīvošanas robe-
žas. Mums visiem obligāti ir jādo-
mā par Latvijas rītdienu.” 

Aleksejs GONČAROVS 

Mūsu uzticīgais lasītājs Josifs Laurinovičs.

Turīgie kalpi (vecākais Laurinovičs - otrais no labās puses).

Zvaigžņu brigāde (Josifs - otrais no kreisās puses).

Māja ezera krastā.

Labs iemesls, lai dotos pie jūras 
Līdz ar sengaidītās un tik īsās 

Latvijas vasaras iestāšanos, gribas 
pavadīt katru dienu maksimāli pie-
sātināti, lietderīgi, aizraujoši, labā 
kompānijā un vēlams pie dabas. 
Pavisam ideāli - doties uz jūru, kur 
var peldēties un sauļoties.  

Krāslavas novada sabiedriskā 
organizācija - biedrība “Cilvēka at-
tīstības centrs” sadarbībā ar Latvi-
jas Tautas sporta asociāciju (LTSA) 
un Starptautisko nūjošanas Fede-
rāciju (INWA), kā arī ar Latvijas 
Profesionālās jogas federāciju iero-
sināja organizēt pirmo Vislatvijas 
vasaras nometni pie jūras “NūJo-
Me™ 2016”, kur norisināsies nū-
jošanas (Nordic Walking), jogas un 
meditācijas aktivitātes.

No šī gada 8. līdz 10. jūlijam jums 
ir labs iemesls, lai dotos ceļojumā uz 

l īb iešu 
valsti - 
Baltijas 

jūras Kurzemes piekrasti, Miķeļtor-
ņa ciemu. Tur, jaunajā, mājīgajā vie-
su mājā un kempingā “PĪZĀ” (www.
piza.lv), notiks pasākums ar nosau-
kumu “NūJoMe™ 2016”.   

Interesanti, ka PĪZĀ – tas ir Mi-
ķeļtorņa ciema nosaukums lībiešu 
valodā, nevis gastronomisks pro-
dukts. 

NūJoMe™ - tas ir vārdu nūjoša-
na, joga & meditācija saīsinājums. 
Starptautiskais termins Nordic 
Walking apzīmē populāro fi tne-
sa aktivitāti svaigā gaisā, kas pie 
mums ir pazīstama kā nūjošana. 

Nedēļas nogales atveseļošanās 
programma, kas norisināsies šī 
gada 8., 9. un 10. jūlijā, sāksies 
piektdien, pēcpusdienā, kad dalīb-
nieki atbrauks un izvietosies viesu 
mājā un kempingā “PĪZĀ”, vēlāk 
būs iepazīšanās pie ugunskura un 
kultūras programma, aktivitātes 
turpināsies visu sestdienu un beig-

sies svētdien, 
dienas otrajā 
pusē. 

Šī nometne ir 
paredzēta gal-

venokārt pieaugušajiem. Taču arī 
bērniem tiks rīkotas nodarbības 
pieredzējuša pedagoga vadībā.  

Ģimenes pāriem būs lietderīgi 
pavadīt laiku kopā un, iespējams, 
atcerēties vai izjust jaunus roman-
tiskus momentus, attīstīt kopējas 
intereses un aizraušanās.  

Kā uzsvēra projekta koordina-
tore, biedrības “Cilvēka attīstības 
centrs” valdes locekle Dana Lah-
tionova, ir dāmas, kas jau aizsūtī-
ja pieteikumus, ierakstot gan sevi, 
gan savu vīru, un pēc tam paziņoja 
savām otrajām pusēm par roman-
tisku nedēļas nogali pie jūras. 

Visi nometnes dalībnieki varēs 
apgūt pareizu nūjošanas tehniku 
pēc INWA metodikas pieredzēju-
šu treneru un LTSA instruktoru 
vadībā. Slodzes līmenis tiks no-
teikts individuāli katram cilvēkam, 
ievērojot veselības stāvokli, kā arī 
vecumu un fi ziskās sagatavotības 
līmeni.  

Iepazīties ar jogas vingrojumu 
atveseļošanās tehniku, pareizām 
un terapeitiski veselīgām aktivitā-
tēm, kas veicina mugurkaula, kā 

arī balsta un kustību aparāta ve-
selību, varēs kopā ar diplomētiem 
jogas speciālistiem. Plānots, ka 
individuālās konsultācijas par mu-
gurkaula veselību sniegs viens no 
vadošajiem Latvijas speciālistiem 
– Sergijs Ivanovs-Galviņš. 

Nometnes dalībnieki varēs sa-
gaidīt un pavadīt sauli, apgūt vese-
līgas elpošanas principus un medi-
tācijas tehniku, kas sekmē psihisko 
veselību, kopā ar Aleksandru Lah-
tionovu, starptautiskās kategorijas 
kvalifi cētu jogas pasniedzēju no 
Krāslavas novada Indras pagasta. 

Projekts “NūJoMe™ 2016” pēc 
savas būtības ir bezpeļņas pasā-
kums: dalības maksa sedz izde-
vumus, kas ir saistīti ar kempinga 
nomu, ēdināšanu, organizatoris-
kajām izmaksām un kultūras prog-
rammu. 

Dalības maksa - no 65 eiro 
vienam cilvēkam, kas dzīvos tel-
tī, izmantos visu programmu ar 
nakšņošanu (2 naktis) un ēdināša-
nu 3 reizes dienā (tiks nodrošināti 
parasti veģetārie ēdieni vai ēdieni 
bez glutēna). Bērniem līdz 10 gadu 
vecumam - 50% atlaide. 

Cenā ietilpst arī apmācība un 
instruktāža par visām nometnē 
paredzētajām atveseļošanās tehni-
kām, kultūras programma un tēja 
vai kafi ja visas dienas garumā.

Lai piedalītos nometnē “NūJo-
Me™ 2016”, ir nepieciešams reģis-
trēties tīmekļa vietnē www saita.
piza.lv (sadaļā “Nūjošanas nomet-
ne”). Šajā vietnē tiek piedāvāta 
sīkāka informācija par pasākuma 
programmu, ēdienkarte, fotogrāfi -
jas un fakti par vietējo vēsturi. 

Pēdējos jaunumus, papildinfor-
māciju un interesantus faktus, kas 
ir saistīti ar nometni, var atrast pa-
sākuma “NūJoMe™ 2016” profi lā 
sociālajā tīklā “facebook”. 

Pasākuma dalībnieki no Krāsla-
vas, Daugavpils un Rīgas ir gatavi 
izvietot līdzbraucējus savās au-
tomašīnās. Ja jums ir jautājumi 
par reģistrāciju un citām niansēm 
saistībā ar šo veselīgo vasaras pa-
sākumu, lūdzam vērsties pie pro-
jekta “NūJoMe™ 2016” koordina-
tores Danas Lahtionovas pa tālruni 
29517111.

Uz tikšanos pie jūras! 



2016. gada 14. jūnijs 5

Ticības lietas
Kāpēc nepieciešami dvēseles 
aizlūgumi par mirušajiem?

Izsmeļošu atbildi uz šo jautājumu varam atrast Katolis-
kās Baznīcas Katehismā: “… “doma lūgties par miruša-
jiem, lai viņi tiktu atbrīvoti no grēkiem, ir svēta un pes-
tījoša”(2 Mak 12,15). Mūsu lūgšanas par viņiem var ne 
tikai tiem palīdzēt, bet arī darīt iedarbīgu viņu aizlūgu-
mu par mums” (KBK, nr. 958). Sv. Jānis Hrizostoms aicina 
mūs: “Palīdzēsim viņiem un pieminēsim viņus. Ja Ījaba 
dēli tika šķīstīti viņu tēvu upuru dēļ (Īj 1,5), kāpēc gan 
lai mēs šaubītos, vai mūsu upuri par mirušiem nesīs vi-
ņiem kādu mierinājumu? Nevilcināsimies sniegt palīdzī-
bu tiem, kas ir aizgājuši no šīs pasaules, un upurēt savas 
lūgšanas par viņiem” (KBK, nr. 1032). “Svēto komūnijas 
- sadraudzības” spēkā Baznīca uztic mirušos Dieva žēlsir-
dībai un aizlūdz par viņiem, īpaši svētajā euharistiskajā 
Upurī” (KBK, nr.1055).

Vasara ir tā saucamais kapu svētku laiks. Mēs dodamies 
uz savu mirušo tuvinieku atdusas vietām, lai pieminētu 
viņus, lūgtos par viņiem. Krāslavas centrālajā vecajā kap-
sētā (15.05.), kā arī jaunajos Meža kapos (22.05.) par 
mirušajiem tika svinētas Svētās Mises. Prāvests Eduards 
Voroņeckis savās homīlijās atgādināja, ka svētīgi jādzīvo 
virs zemes, lai baudītu mūžīgu svētlaimi Debesu valstībā. 
Runājot par trīsvienīgā Dieva noslēpumu Meža kapos, 
prāvests aicināja pieņemt šo noslēpumu dziļā dievbijībā 
un dziļā ticībā. “Ja pats Kungs Jēzus Kristus mums nebūtu 
šo noslēpumu atklājis, mēs nekad nebūtu zinājuši, ka ir 
viens Dievs trīs personās: Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs 
Svētais Gars,” viņš teica un atgādināja apustuļa Pāvila 
vārdus: “Tagad mēs redzam mīklaini kā atspulgā, bet tad 
[Debesu valstībā] vaigu vaigā” (I Kor 13,12).

“Kristības sakramentā mēs kļuvām par Dieva bērniem. 
Tagad mums jārūpējas, lai ticībā mūsu dvēseles varētu 
attīstīties.”

Draudzes gans uzsvēra, ka, lūdzoties par mirušajiem, 
jātic, ka trīsvienīgais Dievs uzklausīs mūsu lūgšanas. Pa-
teicoties mūsu garīgajai palīdzībai, šķīstītavā nonākušie 
mirušie varēs ātrāk ieiet Debesu valstībā, kur notiek mū-
žīgā Dieva pielūgsme - adorācija. 

Mazākās draudžu kapsētās, kur nav kapliču, mirušo 
piemiņas dienās notiek nevis Svētās Mises, bet dievkal-
pojumi ar psalmu dziedājumiem, Svēto Rakstu lasīju-
miem un to komentāriem, procesijas pa kapsētu. Šāds 
dievkalpojums 28. maijā bija arī Dagdas kapsētā. Dekāns 
Pāvils Odiņš, kā vienmēr, argumentēti un pārliecinoši ru-
nāja par nepieciešamību lūgties par mirušajiem.

Klausītājus parasti pārliecina viņa sprediķī izmantotie 
piemēri no dzīves. Šoreiz personīgi mani spēcīgi uzrunā-
ja stāsts par kādu dievbijīgu māti, kura visu mūžu lūdzās 
par savu dēlu, lai viņš kļūtu ticīgs, lai lūgtos. Dēls vienmēr 
atbildēja, ka viņam nav laika lūgties, bet ticība mūsdie-
nās ir absurda. Kad māte nopietni saslima, viņa paaici-
nāja pie sevis dēlu un teica: “Kad nomiršu, apsoli katru 
dienu 15 minūtes manā istabā pabūt klusumā. Un tā 30 
dienas pēc kārtas.” Dēls apsolīja, apbedīja māti un kat-
ru dienu viņas istabā pavadīja klusumā 15 minūtes. Pēc 
dažām dienām viņš sāka apskatīt mātes istabas sienas. 
Redzēja svētbildes, krustu. Uz mātes galdiņa bija nolikta 
lūgšanu grāmata. Tā pagāja 10 dienas. Dēls, iekšēja pa-
mudinājuma skubināts, aizgāja uz baznīcu, pasūtīja Sv. 
Misi par mātes dvēseli. Un vēl pēc kāda laika viņš kļuva 
par ticīgu cilvēku. Viņš pieņēma Grēksūdzes sakramentu 
un svēto Komūniju, un priesterim pastāstīja, ka ceļš pie 
Dieva ir ļoti vienkāršs: jāpavada katru dienu 15 minūtes 
klusumā, un cilvēks apjautīs, ka Dievs ir, ka ir cilvēka dvē-
sele, ir nemirstīgā dzīve. Lielu paldies viņš teica mātei par 
ticību. 

Dekāns P. Odiņš aicināja klātesošos kādu laiku pie 
aizgājēju kapu kopiņām pavadīt klusumā lūgšanu garā. 
Lūgšanas laikā katrs cilvēks var saprast, ko Dievs grib no 
viņa un ko cilvēks grib no Dieva. Draudzes garīgais tēvs 
atgādināja, ka cilvēkam visvairāk vajag rūpēties par savu 
dvēseli. Visu dzīvi vajag gatavoties cienīgi nomirt. Stāvot 
kapsētā, no jauna sev jāuzdod jautājumi: “Kādas ir ma-
nas attiecības ar Dievu, ar Baznīcu? Kāda nozīme manā 
dzīvē ir sv. Misei, sakramentiem, garīgumam?”

Mirušo piemiņas dienās priesteri mums atgādina, ka 
pēc nāves cilvēka dvēsele iet uz Dieva tiesu, kur tā dod 
norēķinu par visiem saviem darbiem, vārdiem, domām, 
nolaidību labo darbu veikšanā. Svētie Raksti saka: “Cilvē-
kam nolemts vienreiz mirt un pēc tam tiesa” (Ebr 9,27). 
Pēc šīs tiesas, kas saucas atsevišķā tiesa, dvēsele iet uz 
debesīm vai uz elli, vai uz šķīstīšanas uguni.

Uz debesīm tūlīt pēc nāves iet tās dvēseles, kurām nav 
nekādu grēku un arī nekāda soda par grēkiem. Uz elli iet 
tās dvēseles, kurām nāves brīdī bijis kaut viens nāvīgs 
grēks. Mūžīgais sods ellē ir tāds, ka tur esošās dvēseles 
nekad neredzēs Dievu, cietīs sirdsapziņas pārmetumus 
un mūžīgi cietīs elles uguns mokas. Šīm dvēselēm arī 
mēs vairs nevaram palīdzēt. Šķīstīšanas ugunīs iet to cil-
vēku dvēseles, kuriem nāves brīdī bija ikdienišķi grēki vai 
kuri par piedotajiem grēkiem vēl nav pilnīgi gandarījuši 
Dieva taisnībai. Šķīstīšanas ugunīs dvēsele atrodas tikai 
noteiktu laiku - kamēr tā izcietīs nopelnīto sodu. Tieši 
šīm dvēselēm ir vajadzīga mūsu palīdzība. Vislielākā palī-
dzība dvēselēm šķīstīšanas ugunī ir Svētās Mise, kas tiek 
par viņiem upurēta, svētā Komūnija, kas pieņemta miru-
šo nodomā, ikdienas lūgšanas. Ar nodomu sniegt atvieg-
linājumu dvēselēm šķīstīšanas ugunī var uzupurēt katru 
labu darbu, katras ciešanas. Neaizmirsīsim to!

Gaišreģe Terēze Neumane kādreiz ir teikusi: “Latviešu 
tauta ir dzīvotspējīga tādēļ, ka tā daudz lūdzas par sa-
viem mirušajiem.”                        Genovefa KALVIŠA

Radošo darbnīcu cikls Krāslavas pamatskolā ar vecākiem

Turpinājums. Sākumu lasiet “Ezerzeme” nr. 
45 (2016.06.10)

Agri vai vēlu katrs no mums pārstāj būt 
bērns. Katram ir savs izaugsmes ceļš. Tas 
var būt pakāpenisks, bet parasti bērni 
aug lēcienveidīgi – kaut kādas izmaiņas 
lēni krājas iekšā un pēkšņi parādās ārpu-
sē – dzīvē. Palīdzēt bērniem kļūt pieau-
gušiem – mūsu, vecāku, uzdevums. Bet 
lai viņš pieņemtu mūsu palīdzību, pats 
galvenais ir cieņa un savstarpēja sapra-
šanās ģimenē. 

2. jūnijā Krāslavas pamatskolā pul-
cējās meitenes uz skaistuma noslē-
pumu meistarklasi kopā ar daudziem 
mūsu pilsētā pazīstamu un brīnišķīgu 
frizieri ar 31 gadu stāžu Guntu Sirjevu. 
Jāpiebilst, ka Guntas kundze ir ļoti sa-
protoša un vienkārši burvīga omīte mūsu 
skolas 1. klases skolniecei Evai Bubinai. 
Atsaucīgā un aktīvā omīte vienmēr at-
balsta savu mazmeitiņu visos skolas un 
klases organizētajos pasākumos. Viņu 
patiesi izbrīna tas, kā var būt savādāk, 
kā var atteikt bērnam un nebūt līdzās, ja 
bērns aicina. Bērns ir svarīgākais cilvēks 
pasaulē, tāpēc jāizmanto katra iespēja 
viņu atbalstīt un vienkārši darīt laimīgu.

Kā izrādījās, Guntas kundze ir ne 
tikai profesionāle savā jomā, bet arī vien-
reizēja un talantīga pedagoģe. Meitenes 
ar lielu zinātkāri un interesi klausījās 
meistares stāstījumu  un rekomendācijas 
par matu kopšanu, ieveidošanas noslē-
pumiem, veidiem, līdzekļiem, par katra 
cilvēka individuālajām matu kopšanas 
īpatnībām. Īstenībā- tas pat nebija vien-
kāršs stāstījums, bet gan ļoti jauka meite-
ņu saruna nepiespiestā atmosfērā. Tika 
uzdoti dažādi interesējoši jautājumi, mei-
tenes varēja pašas izmēģināt dažādus 
matu ieveidošanas veidus un līdzekļus, 
tapa arī ikdienas un svētku frizūras. 

To visu vērojot, pēc savas piere-
dzes kā meitu māmiņa varu ieteikt, ka 
ikkatrai meitenei, rūpējoties par savu iz-
skatu, konsultācija pie šāda profesionā-
ļa būtu daudz nozīmīgāka un vērtīgāka 
nekā draudzeņu padomi vai informācija 
no interneta, kā rezultātā meitenes bieži 
vien pieļauj pat neatgriezeniskas kļūdas. 
Paldies Guntai Sirjevai par veltīto laiku, 
padomiem un interesanto nodarbību!

Daudzreiz, atsaucoties uz bērnu un 
skolas aicinājumiem, mēs, vecāki, aizbil-
dināmies ar darbu, laika trūkumu, nogu-
rumu... Tādos brīžos ir vērts atcerēties, 
ka ikkatram no mums ir tikpat daudz lai-
ka, cik Leonardo da Vinči, mātei Terēzei, 
Romas pāvestam... Taču runa nav par 
laika trūkumu un dižajiem darbiem, kas 
mums - tik ļoti aizņemtajiem vecākiem - ir 
jāpaveic, lai bērni būtu nodrošināti un jus-
tos lepni par mums. 
Runa ir par bērniem, 
kuri vienkārši vēlas 
būt novērtēti, pama-
nīti, cienīti, mīlēti un 
laimīgi kopā ar mums.

Vienmēr ar ap-
brīnu vēroju tos bērnu 
vecākus, kuriem mā-
jās ir lielas saimniecī-
bas, patiešām daudz 
darba, bet, neskato-
ties uz to, viņi  pagūst 
ar smaidu, prieku, labu 
garastāvokli būt kopā 
ar bērnu skolas aktivi-

tātēs. Tāda māmiņa ir Zanda Žavnerčika, 
kura divas dienas 3. un 7. jūnijā  skolā 
palīdzēja bērniem apgūt pinumu no avī-
zēm prasmes. Jāsaka godīgi, pinumus no 
avīzēm nemaz nav tik viegli darināt, taču 
pacietīgi, soli pa solim, uzklausot Zandas 
padomus, bērniem tapa jaukas vāzītes. 
Tas ir labs piemērs tam, kā no pirmajā mir-
klī nevajadzīgām lietām var izveidot kaut 
ko tik vienreizēji skaistu un, radoši darbo-
joties, visiem kopā pavadīt laiku. 

Zanda  ir ļoti radoša māmiņa. Viņas 
dēls Edgars, kurš šogad pabeidza 6.kla-
si, jau divus gadus pēc kārtas ar panā-
kumiem startēja starpnovadu pasākumā 
“Nepieradinātās modes skate” ar ļoti kre-
atīviem un neatkārtojamiem māmiņas da-
rinātiem tērpiem. Taču pats galvenais, ka 
Zanda ir māmiņa, kura pagūst visu- gan 
padarīt darbus, gan veltīt laiku vaļasprie-
kam, gan būt kopā un darīt laimīgus sa-
vus bērnus. Paldies par radošajām ide-
jām un atsaucību!

Pavadīsim vairāk laika ar saviem 
bērniem, jo tikai kopā sapņi kļūst krāsaini!

Turpinājums sekos...
Plašāka fotoprezentācija www.kra-

slavaspsk.lv.
Krāslavas pamatskolas psiholoģe 

Velta DAŅIĻEVIČA
Radošās darbnīcas notiek LSK Krāslavas, 

Dagdas un Aglonas novadu komitejas un 
Nord Trøndelag Røde Kors atbalstītā kop-
projekta „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” ie-
tvaros.

 Ieraugi! Atklāj! Attīsti! Iededz savu zvaigzni! 

Ar šādiem vārdiem ir pagājis Dagdas 
vidusskolas “Topošo zvaigznīšu klubi-
ņa” dalībnieku ārpusstundu laiks šajā 
mācību gadā. 

Pateicoties Latvijas un Norvēģijas 
Sarkanā Krusta atbalstam, Dagdas vi-
dusskolā uzsākts projekts, kura ietva-
ros ir iesaistīti dažāda vecuma skolēni. 
Projekta mērķis attīstīt skolēnu pašpre-
zentācijas prasmes un aktualizēt iekšē-
jo potenciālu, sekmēt radošās domas 
attīstību un veidot pozitīvus priekšsta-
tus par sevi. Tas tika veiksmīgi panākts!

Ārpusstundu laikā skolēni radoši 
strādāja, veidojot netradicionālos tēr-
pus, auduma un papīra ziedus, glezno-
jot un veidojot no dabas materiāliem, kā 
arī izmēģināja sevi konditora, aktiera un 
modeļa lomā. 

“Topošā zvaigznīšu klubiņa” dalīb-
nieki veiksmīgi uzstājās netradicionā-
lajā modes skatē Dagdas novada pa-
sākumos, demonstrējot pašdarinātus 
tērpus. Prezentētie gadalaiku tēli tika 
veidoti no dažādiem materiāliem, īste-
nojot visdrosmīgākās skolēnu idejas. 
Topošās zvaigznītes kļuva par mode-
lēm un mācījās pasniegt skatītājiem tēr-
pus, kustēties uz skatuves un prezentēt 
sevi. 

Dagdas vidusskolas “Topošo zvaig-
znīšu klubiņa” dalībnieki mēģināja nākt 
palīgā pavasarim un dāvāt apkārtējiem 
prieku. Tā aprīļa beigās tapa ziedu iz-
stāde “Ziedošais pavasaris”. Te katrs 

varēja aplūkot jautrās nar-
cises, elegantās hiacintes, 
dzīvespriecīgās tulpes, dās-
no ābeļziedu zaru, pieticīgo 
vizbulīšu sveicienus, lepno 
magoni un citus ziedus. Katrs 
izstādes veidotājs darba pro-
cesā ieguldīja savu prieku, 
radošumu, cerību, entuziasmu 
un divkārši saņēma to atpakaļ, 
radot sevī pārliecību un atklā-
jot jaunas spējas un iegūstot 
gandarījumu par paveikto. 

 Dāvāja prieku arī vecāka 
gada gājuma ļaudīm, tā tika iz-

veidota pavasara noskaņojuma izstāde 
Dagdas pansionātā, kas ļāva skolēniem 
apzināties, ka viņu spējās ir iepriecināt 
un padarīt nedaudz laimīgākus apkārtē-
jos cilvēkus.  

“Topoša zvaigznīšu klubiņa” dalīb-
nieki izmēģināja sevi aktieru lomās. 
Sagatavoja Lieldienu pasākumu 1. kla-
sei un jautri to novadīja, radot svētku 
atmosfēru.

Klubiņa aktīvisti izbaudīja arī saldās 
nodarbības – paši gatavoja tortes pēc 
noteiktas tematikas, atbilstoši rotāja, kā 
arī prezentēja savu kārumu. Nodarbība 
izdevās neparasti jautra, garda, pilna ar 
atklājumiem gan dvēselei, gan prātam 
un, protams, mēlei. 

Maija beigās, saulainajā rītā, skolēni 
devās dabā, kur notika vairākas aktivi-
tātes: vainagu 
pīšana, frizūru 
da r ināšana , 
fotografēša -
nās, “Čību 
sacensības” 
un diplomu 
saņemšana. 
Šajā pasāku-
mā tika aici-
nāts frizieris, 
kas dalījās ar 
savu pieredzi 
un dāvināja 
klubiņa dalīb-
niekiem labu 

noskaņojumu un skaistas frizūras. Pinot 
vainadziņus, skolēni veidoja saikni ar 
dabu un mācījās izjust tās rekreatīvās 
īpašības. Šīs nodarbības laikā dalībnie-
ki apzinājās iegūtos rezultātus un prie-
cājās par kopīgi ieguldīto darbu. 

Tika attīstītas klubiņa dalībnieku 
pašprezentācijas prasmes, aktualizēts 
iekšējais skolēnu potenciāls. Paplaši-
nāts redzesloks, gūti pozitīvi iespaidi un 
pieredze, pilnveidotas saskarsmes un 
sadarbības prasmes, nostiprināts klubi-
ņa dalībnieku pozitīvais priekšstats par 
sevi, tika veicināta izpratne par sava 
“Es” mainīgumu un atklātas skolēnu po-
zitīvās īpašības un stiprās puses, kā arī 
tika veicināta skolēnu piederības izjūta 
savai skolai un sadarbošanās prasmes 
ar citu iestāžu pārstāvjiem (LSK, pan-
sionāts, bērnu bibliotēka, citas skolas). 

Īpašu paldies jāsaka skolēniem, kuri 
iedrošinājās iededzināt savu zvaigzni! 
Pateicamies arī visiem Dagdas vidus-
skolas skolotājiem un darbiniekiem, 
kuri iedrošināja topošās zvaigznītes 
spoži iemirdzēties, skolas administrāci-
jai, mūsu atbalstītājiem Latvijas un Nor-
vēģijas Sarkanajam Krustam, projekta 
idejas ierosinātājai Marijai Micķevičai.

“Topošo zvaigznīšu klubiņa“ 
koordinatores 

Ligita GAVRILOVA un 
Diāna KRILOVA

Radošā vasara



6 2016. gada 14. jūnijs

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 15. jūnijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Izraēla
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Nacionālie 
dārgumi.100 g kultūras
12.00 Personība. 100 g kultūras
13.15 Vides fakti
13.50 Gārfīlda šovs
14.05 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Likteņa līdumnieki

20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un ātrums
22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsomeras 
slepkavības
1.15 1.1. Aktuālā intervija
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03, 5.30 Ekspedīcija Sumatrā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.25 De facto
8.00 Province
8.30 Mājas, kur atgriezties
9.30 UEFA Eiro 2016. Austrija 
- Ungārija

11.20 UEFA Eiro 2016. 
Portugāle - Islande
13.15 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Eiropa fokusā
15.15 UEFA Eiro 2016 dienas 
apskats
15.45 UEFA Eiro 2016. 
Krievija - Slovākija
18.00 Ziņas
18.45 UEFA Eiro 2016. 
Rumānija - Šveice
21.05 Sporta spēks
21.45 UEFA Eiro 2016. 
Francija - Albānija
0.00 Melu laboratorija
1.00 Nedēļas apskats
1.30 Eiropa fokusā
5.00 Notikumu skatlogā

LNT
5.00 Karamba!
5.35 Kristīgā programma 
6.00, 14.20 M. Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 1.25 Dzīvīte
9.10 Juvelieru klans
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Pavasara drudzis
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mediķi
15.55 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 2.25 Saška
20.35 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa

22.10 Mf. Skārdnieks, 
drēbnieks, zaldāts, spiegs
0.45 Dzimuši policisti
1.45 Nikita
4.50 Bernards

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.05 Rozenheimas 
detektīvi
6.40, 13.05 Multfilmas
9.00 Mf. Maskas dēls
11.05 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii-0
14.05, 2.20 UgunsGrēks
15.20 Jāvārds kāzu kleitai
16.25, 20.20, 3.15 Viņas 
melo labāk
17.00, 1.30 Elementāri, 
Vatson!
18.00 SašaTaņa

19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.35 Greislenda
23.35 Ģēnijs uzvalkā
0.35 Simpsoni

TV3+
5.00, 17.40, 2.05 Māja-2
6.00, 12.10 Тētuka meitiņas
7.10 Ēd un tievē
7.40 Astoņdesmitie
8.15, 14.15 Comedy Club
9.25, 15.25 Comedy Batls
10.40 TV shop
10.55, 16.30 Univers
13.05, 19.50 Mūsu Krievija
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus 
23.45 Mf. Pēc 28 dienām

14. jūnijā

Kā cilvēks kļūst par rakstnieku? Tā nav 
profesija, kuru var apgūt kādā augstsko-
lā. Par rakstniekiem kļuva militārpersonas 
(Ļevs Tolstojs), ierēdņi (Blaumanis, Salti-
kovs-Ščedrins), ārsti (Čehovs, Bulgakovs), 
mājsaimnieces (Agata Kristi, Oksana Robs-
ki)... Kā rāda literatūras vēsture, īsta rakst-
nieka dzīvē profesija un izglītības līmenis 
nekādu īpašu lomu nespēlē. Literatūrā vien-
mēr bija daudz grafomānu ar teicamu izglī-
tību, taču bija arī ģeniāli “nemākuļi”. Rakst-
nieka talantā galvenais ir dzīves pieredze un 
cilvēku raksturu pārzināšana. Ikviens rakst-
nieks visos savos darbos atspoguļo arī savu 
personīgo dzīvi, par viņa varoņiem kļūst tie 
cilvēki, ar kuriem viņš kādreiz bija pazīstams 
personiski. Fantāzija un izcila valodas pras-
me var pārvērst parastu autobiogrāfiju par 
aizraujošu romānu, bet tas, kas nejauši tika 
sadzirdēts sarunas laikā uz ielas, kļūst par 
pamatu ģeniālam detektīvam. Lielu lomu 
spēlē arī veiksmes faktors - neviens taču 
nevar zināt jau iepriekš, kas iepatiksies pub-
likai, bet kas atstās to vienaldzīgu. 

No sākuma nekas neliecināja par to, ka 
Anglijas mazpilsētā dzimušā saimniecības 
preču tirgotāja ceturtā dēla dzīve būs sais-
tīta ar rakstīšanas karjeru. Džeroms pa-
stāvīgi meklēja variantus, kas dotu iespēju 
uzlabot ģimenes labklājību, ieguldīja naudu 
dažādos uzņēmumos, kuriem, viņaprāt, bija 
jānes laba peļņa. Uzņēmumi bankrotēja, un 
Džeromam atkal klājās ļoti grūti. Tēvs bieži 
uzstājās ar sprediķiem baznīcā, jo viņš vien-
mēr izcēlās ar dievbijību, un bija pārliecināts, 
ka neatlaidīgs darbs un krietna uzvedība ob-
ligāti novedīs pie labklājības. Taču sprediķi 
nekādu lielu naudu nenesa. Džeroms jaunā-
kais sapņoja par politiķa karjeru, bet jau 13 
gadu vecumā bija spiests pamest skolu un 
patstāvīgi pelnīt iztiku. Vecāki nomira viens 
pēc otra, bet brāļiem un māsām nebija ne-
kādas vēlēšanās barot jaunāko. 

Par pirmo Džeroma Klapkas Džeroma 
darbavietu kļuva dzelzceļa uzņēmums. 
Amats - ogļu savācējs. Piecu gadu laikā, 
kamēr viņš strādāja šo smago un novār-
dzinošo darbu, jauneklis bija tik izmocīts, 
ka 18 gadu vecumā viņš aizgāja no dzelz-
ceļa kompānijas un vērsās pie savas vecā-
kās māsas ar lūgumu iekārtot viņu darbā, 
kas būtu atbilstošs viņa ārienei un spējām. 
Māsa bija aizrāvusies ar teātri, un, pēc viņas 
domām, vienīgā vieta, kur būtu jāstrādā arī 
brālim, bija teātris. Ir jāatzīst, ka Džeroms 
patiešām bija apveltīts ar ļoti pievilcīgu ārieni 
un nevainojamām manierēm. Viņš bija pie-
ņemts “brīvajā” trupā kādā no daudzajiem 
teātriem. Tas nozīmēja, ka visi finansiālie 
jautājumi aktieriem bija jārisina patstāvīgi. 
Šajā teātrī tika uzvestas visvienkāršākās lu-
gas ar primitīvu sižetu. Izrādes notika dažā-
dos klubos, kafejnīcās, reizēm - provinciālo 
teātru zālēs. Aktieri paši pirka sev kostīmus, 
izgatavoja rekvizītus, bet dekorācijas prak-
tiski neizmantoja. Nekādu lielu naudu šis 
amats nenesa, bet aktieri tika pabaroti – pa-
teicībā par sniegto priekšnesumu. Noguris 
no visiem veltīgajiem mēģinājumiem veidot 
karjeru teātra jomā, Džeroms aizgāja no tru-
pas.

Nākamo gadu laikā Džeroms Klapka 
Džeroms paspēja nomainīt vairākas profe-
sijas: viņš strādāja par skolotāju (drīz vien 
saprata, ka šī nodarbošanās viņam nav pa 
spēkam), tad nākamais rakstnieks kļuva par 
saiņotāju lielveikalā, advokāta sekretāru, 
izmēģināja savus spēkus žurnālistikas sfē-
rā. Piecu gadu garumā redaktori atteicās 

publicēt Džeroma stās-
tus, rakstus, esejas. Viss 
mainījās tikai 1885. gadā, 
kad populārajā žurnālā 
iespieda viņa stāstu par 
“brīvo” trupu aktieru dzīvi. 
Publika pieņēma debiju vi-
sai labvēlīgi, un redakcija 
pasūtīja Džeromam vēl dažus humoristiskos 
stāstus. Jau pēc gada Džeroms kļuva pa-
zīstams, pateicoties iespiestajam smieklīgo 
stāstu krājumam. Tā sākās galvenais etaps 
rakstnieka dzīvē. 

1888. gada jūnijā Džeroms apprecējās. 
Šis notikums varētu palikt tikai par vienu no 
rakstnieka biogrāfijas faktiem, bet medus-
mēnesi pāris pavadīja ceļojumā pa Temzu. 
Šis brauciens ar laivu, kā arī ievērojamāko 
vietu pētīšana slavenākās Anglijas upes 
krastos beidzās ar to, ka Džeroms sāka 
rakstīt savu populārāko grāmatu – garo 
stāstu “Trīs vīri laivā, neskaitot suni”. 

Kad šis literārais darbs tika iespiests, 
Džeroms kļuva par Anglijā modernāko un 
iemīļotāko rakstnieku. Panākumi bija tik 
satriecoši, ka turpmāk ikviens vārds, ko uz-
rakstīja “Trīs vīru laivā” autors, tika novērtēts 
visai augstu. Grāmatu pārtulkoja vācu, fran-
ču un spāņu valodā, Džeroma slava izpla-
tījās pa visu Eiropu. Neskatoties uz visiem 
rakstnieka centieniem, atkārtot viņa labākā 
stāsta panākumus viņam tā arī nav izdevies. 

Līdz ar slavu parādījās arī vilinoši piedā-
vājumi. 1892. gadā Džeroms sāka darbu 
populārā žurnāla “Slaists” redaktora amatā. 
Viņa priekšgājējs šajā postenī bija pats Kip-
lings. Pēc gada rakstnieks nodibināja savu 
izdevumu “Šodien”, taču šajā jomā nekādus 
panākumus nesasniedza. Vienā no “Slais-
ta” materiāliem tika publicēts nepārbaudīts 
fakts par kāda Londonas tiesneša darbību. 
Un pēc kāda laika ilgstošā tiesvedība izputi-
nāja abus Džeroma izdevumus. Taču finan-
siālā labklājība deva iespēju rakstniekam 
darboties tikai literatūras jomā, tāpēc viņš 
bez kādas nožēlas aizgāja no darba izdev-
niecības sfērā un pilnībā nodevās savai ra-
došajai darbībai. 

Pēc ceļojuma pa Vāciju Džeroms rakstīja 
turpinājumu savam stāstam par trim drau-
giem - “Trīs vīri ar velosipēdiem”. Grāmata 
kļuva par bestselleru, taču tik lielu panākumu 
kā pirmajai daļai tai nebija. Džeroms rakstīja 
lugas, stāstus, esejas, gatavoja uzmetumus 
nākamajam romānam. Viņa grāmatu tirāžas 
arvien pieauga... 

Pirmā pasaules kara laikā rakstnieks 
izmisīgi centās nokļūt armijā, frontē. Bet 
Džeromam tolaik bija jau 56 gadi, viņu ne-
pieņēma. Pārliecinājies par to, ka armijā 
viņš netiks, rakstnieks iekārtojās darbā par 
ātrās medicīniskās palīdzības mašīnas šo-
feri Francijā, lai vismaz kaut kā palīdzētu 
Antantei uzveikt Vāciju. 

Pēc kara Džeroms Klapka Džeroms tur-
pināja rakstīt. Taču pakāpeniski viņš zaudēja 
darba spējas. Dzīvespriecīgo stāstu autora 
veselību iedragāja ziņas par viņa pamei-
tas nāvi, jo viņš ļoti mīlēja šo cilvēku. 1927. 
gada 14. jūnijā ceļā no Devonas uz Londonu 
rakstnieku piemeklēj ainsults, viņš mira... 

Džeroma grāmatu populārākie varoņi ir 
izputējušie veikalnieki un tirgoņi, kas ir pār-
liecināti par to, ka viņu stāvoklis obligāti uz-
labosies, ja viņi cītīgi strādās un dzīvos god-
prātīgi. Un tieši šis nelabojamais optimists 
uzrakstīja grāmatu par draugiem, kas ceļo 
pa Temzu... Pasaules literatūras šedevru. 

 Andrejs JAKUBOVSKIS

Ir iemesls! Izvalta – Ventspils
 Ir ļoti, ļoti agrs rīts, vēl gaismiņa tikko 

sāk mosties, vēl pat putni guļ savās ligzdās, 
bet Izvaltas ciemata centru piepilda bērnu 
čalas. Balsīs nav ne miņas no miegainības, 
visi ir priecīgi satraukti – ilgi gaidītā ekskursi-
ja uz Ventspili tūlīt sāksies!

Sapnis par ceļojumu uz Ventspili Izval-
tas pamatskolas un Sauleskalna sākum-
skolas skolēnu un skolotāju sirdīs mājoja 
jau sen, tikai daži no mums ir bijuši tālajā, 
skaistajā Kurzemes pilsētā. Un nu mūs gai-
da aptuveni 450 kilometrus garais ceļš un 
septiņas stundas ilgais brauciens cauri visai 
maija ziedos saplaukušajai Latvijai.

Ventspils mūs sagaida ar kaiju kliedzie-
niem, spožu sauli un vēsu, pēc jūras smar-
žojošu vēju. Skaista, zaļa, ziedoša, tīra, sa-
kopta un ļoti viesmīlīga pilsēta. Daudzajos 
skvēros un parkos “dzīvo” slavenās Vents-
pils govis un apbrīnojamās, krāšņās puķu 
skulptūras - mārītes, zaķu ģimene, pīļu 
ģimene, pat bobslejisti un puķu pulkstenis! 
Govis Ventspili sāka “iekarot”, pateicoties 
mākslas un mecenātisma projektam, un 
tagad viņu jau ir ļoti daudz: Akmeņu, Sieviš-
ķīgā, Londonas, Jūras, Vētras, Gaismas un 
daudzas citas krāsainas, dzīvespriecīgas, 
elegantas gotiņas.

  Ventspilī ir septiņas strūklakas, kat-
rai no tām ir savs nosaukums: Kāpu prie-
de, Kuģu vērotājs, Saules laiviņas un citas. 
Astotā, milzīga burinieka veidā, tiks atklāta 
šogad pilsētas svētkos. Bet visvairāk prieka, 
mums, gan maziem, gan lieliem ceļotājiem, 
sagādāja visos parkos un skvēros izvietotie 
brīvdabas trenažieri, bērnu rotaļu laukumi ar 
visdažādākajām rotaļu iekārtām un ierīcēm.

  To, ka Ventspils ir jūras pilsēta, saju-
tām, izbraucot ar kuģīti pa Ventu līdz pašai 
tās ietekai jūrā, - lielie kuģi, darba troksnis 
ostā un sāļais vējš lika mums justies kā īs-
tiem jūras vilkiem! Burvīgs ir arī Jūrmalas 
parks ar savu enkuru kolekciju, “Džungļu 
taka” ar dažādām šķēršļu joslām, trenažie-
riem, plostu, ko paši varam vadīt, un rotaļu, 
pastaigu un piknika vietām.

  Neaizmirstams ir kāpiens augstajā, 

mākslīgi izveidotajā kalnā ”Lemberga hūte”, 
no kura binoklī varam vērot jūru un pilsētu 
pie mūsu kājām. Kalns ir veidots no būvgru-
žiem, bet skaisti sakopts un apzaļumots, 
ziemā tā ir slēpošanas trase, bet vasarā var 
izklaidēties dažādās atrakcijās.

  Visnepacietīgāk gaidītais brīdis, pro-
tams, ir ūdens piedzīvojumu parks! Sajūs-
mā spiedzām gan lieli, gan mazi, jo ūdens 
atrakcijas ir patiešām aizraujošas un Vents-
pilī ir veseli trīs tādi parki!

Pārguruši, bet laimīgi, saulrietu sa-
gaidījām Baltijas jūras krastā, ar spožu aci 
mums mirkšķināja Užavas bāka, rādot ceļu 
jūrasbraucējiem un iepriecinot mūs, ceļotā-
jus no Latgales.

Mājupceļš sākās otrās dienas agrā rīta 
stundā, jo mums vēl bija daudz kas apska-
tāms un izbaudāms - Riežupes smilšu alas 

ar noslēpumaino pazemes 
valdzinājumu, Kuldīga ar 
romantisko, vecāko Eiropā 
akmens tiltu un Abavas rum-
bu, skaistā Abavas senleja, 
bet noslēgumā - kārtējā ad-
renalīna deva - rodeļu trase 
“Zviedru cepure”. Azartiskā-
kos braucējus no tās ir grūti 
dabūt prom. 

Ekskursija bija intere-
santa, visi guva jaunus ie-
spaidus, iepazina un izzināja 
dzimto Latviju, bet ir vēl kāds 

ļoti pozitīvs ieguvums: tālais ceļš, kopīgi 
piedzīvojumi, jauni apstākļi, arī ceļojuma 
grūtības, tas viss saliedē klases kolektī-
vus, veidojas draudzīgākas, sirsnīgākas 
attiecības starp skolasbiedriem. Skolotāji 
atklāj, cik interesanti sarunu biedri var būt 
skolā mazrunīgākie un kautrīgākie skolēni, 
cik galanti un izpalīdzīgi ir mūsu zēni un cik 
nenogurdināmas un asprātīgas meitenes!

 Visu ceļotāju vārdā sakām lielu paldies 
Izvaltas pagasta un Kombuļu pagasta pār-
valdēm par to, ka apmaksāja saviem skolē-
niem un skolotājiem tālo ceļu līdz Ventspilij! 
Paldies pacietīgajam šoferītim no firmas 
“Dautrans”, mūsu atraktīvajam Ventspils gi-
dam Viktoram un Užavas pamatskolai par 
viesmīlību!

Ekskursijas dalībniece L. BOGDĀNE

Džeroma Klapkas Džeroma piemiņas diena 
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19.50 Kucēns
21.55 Viesmākslinieki
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9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!
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0.35 EuroNews
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5.05 Smieklīgi videoklipi
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Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
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Zona Х
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13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas

15.25, 1.00 Sākt dzīvot no jauna
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19.20, 0.10 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
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7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.20, 21.10 Ekstrasensu cīņas
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17.15 Ielu maģija
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LTV1

6.00 Latvijas Republikas 
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6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 16.05 Mīlas viesulis
9.35, 17.00 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
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12.05 Latvijas šlāgeraptauja 2016
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13.50 Gārfīlda šovs
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15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.25 Ziņas
19.30 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
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22.20 Pieskarties debesīm
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LTV7

6.00 Latvijas Republikas 
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6.30, 3.05 LNT rīta ziņu 
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8.40, 0.50 Dzīvīte
9.10, 1.55 Juvelieru klans
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
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14.00, 17.50, 20.00 LNT 
Dienas ziņas
14.20 Marta cep
14.55 Mediķi
15.55 Nemelo man!
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18.00 Mežonīgā kaķe
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bērnus!
0.05 Čikāgas sardzē

TV3

5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.05 Rozenheimas detektīvi
6.40, 13.05 Multfilmas
9.00 Mf. Flika
11.05 Kobra
14.05, 2.25 UgunsGrēks
15.20, 1.40 Jāvārds kāzu kleitai
16.25, 20.20, 3.25 Viņas melo 
labāk
17.00 Elementāri, Vatson!
18.00 SašaTaņa
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Mf. Sacīkstes uz dzīvību un nāvi
0.10 Kinomānija
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TV3+

5.00, 17.40, 0.00 Māja-2
6.00, 12.00 Тētuka meitiņas
7.05 Ēd un tievē
7.40 Astoņdesmitie
8.15, 14.15 Comedy Club
9.25, 15.25 Comedy Batls
10.40 TV shop
10.55, 16.30 Univers
13.05, 19.50 Mūsu Krievija
21.00 Interni 
22.00 Mf. Superforsāža
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6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien  6.10 Rīts
9.00 Spogulis varonim
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Likteņa zīmes
14.50, 2.05 Satikšanās vieta
16.20 Krasina aizstāvība
18.00 Runājam un rādām
19.50 Kucēns
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Baltkrievija!
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7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona Х
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10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.05 Grieķiete
12.10, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
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0.50 Sporta diena
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7.00 TV rīts
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6.00 Latvijas Republikas 
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6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
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10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
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13.15 Saknes debesīs
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18.00, 23.00 Ziņas
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20.30 Panorāma
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8.30 Mājas, kur atgriezties
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- Horvātija
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1.45 Aculiecinieks
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LNT
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5.45 Bernards
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10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Uta Danella. 
Laimīgo muļķu vasara
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Marta cep

14.55 Mediķi
15.55 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 0.50 Saška
20.35, 2.25 Degpunktā
21.10 Iemīļotās mūzikas 
raidījums „Dzintara 
dziesmas”
22.10 Sirdsmīļā Monika
22.50 Greizais spogulis
4.30 Karamba!

TV3

5.00 Tētuka meitiņas
5.45, 17.00 Elementāri, 
Vatson!
6.40, 13.05 Multfilmas
9.00 Mf. Karsējmeitenes. Visu 
vai neko
11.05 Nozieguma skelets
12.05 Rozenheimas detektīvi
14.10, 2.55 UgunsGrēks
15.25, 1.45 Jāvārds kāzu 
kleitai
16.30 Pēdējais īstais vīrs
18.00 SašaTaņa
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Bez Tabu. Dzīves 
smalkumi
21.00 Mf. Karstā čiksa
23.05 Mf. Vientuļnieks
1.00 Simpsoni

TV3+

5.00 Māja-2
6.00, 12.00 Тētuka meitiņas
7.15 Ēd un tievē
7.55 Astoņdesmitie
8.25, 14.15 Comedy Club
9.30, 15.25 Comedy Batls
10.45 TV shop

11.00, 16.30 Univers
13.20 Mūsu Krievija
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Trīs kungi
21.35 Mf. Pietiek vārdu!
23.20 Mf. Monstrs

NTV Mir

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
9.00 Spogulis varonim
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Likteņa zīmes
14.50, 2.20 Satikšanās vieta
16.20 Krasina aizstāvība
18.00 Runājam un rādām
19.45 Izmeklēšana 
20.20 Kucēns
22.20 Viesmākslinieki
0.05 Vairākums
1.25 Kremļa rulete
3.30 Pseidonīms “Albānis”
5.25 Laulātie

PBK

6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.05 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!
12.40 Bērnu klubs
13.00 Tablete
13.30 Vienatnē ar visiem
14.50, 4.25 Moderns 
spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Cilvēks un 
likums
18.00, 21.00 Latvijas laiks

18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.40 Smieties atļauts
23.25 Šovakar
1.30 1 in city
2.00, 5.50 EuroNews
2.30 Mf. Admirālis Ušakovs
5.15 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic

5.35, 23.00, 0.55 Skatīties 
visiem!
6.25 NEXT
7.10 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 18.35 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00, 21.55 Dīvaina lieta
12.05 Šamaniete
13.05 Kosmisko stāstu diena
15.20, 23.55 Dokumentāls 
projekts
16.25 Dzīvais temats
20.50 Čapmanes noslēpumi

ONT

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
0.40 Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.20 Mf. Veiksmes 
džentlmeņi
18.20 Gaidi mani

18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Šovakar
22.45 Kas? Kur? Kad?
0.05 Leģendas Live

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
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, 19.20 Zona Х 
9.10 Zelta pasaule
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00, 20.05 Grieķiete
12.10, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.25 Sākt dzīvot no jauna
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Gigantu liktenis
21.00 Panorāma
21.55 Futbols
0.10 Sporta diena

Baltkrievija 2

7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.20 Ekstrasensu cīņa
11.25 Voroņini
12.35 Nepiedzimsti skaista 
14.30 Es gribu to redzēt
15.05 PIN kods
15.55 Futbols
17.25 Mītu grāvēji 
19.00 Mf. Vīri melnā
21.10 Ekstrasensu cīņa
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.30 Reportieris
0.20 Kā es satiku jūsu mammu
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Tulkotāja

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pār-

skaitījumu. 
T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas, zirgus, cūkas. 
Samaksa uz vietas. Svari.   

Tālr. 26563019

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo pus, 

aitas,  zir gus. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 

T. 26142514, 20238990.

PĒRK Reklāmas un sludinājumi

Piektdien, 17. jū-
nijā, z/s pārdos dē-
jīgu šķirņu dažādas 
krāsas vistiņas (4-6 

mēn.) un gaiļus. Pēc pasū-
tījuma mājas un šķiroti cāļi, 
diennakti veci un paaugu-
šies broileri, ātri augoši 
Pekinas un Bašķīrijas pīlē-
ni, cekulpīlēni, zoslēni, balti 
gaļas tītarēni un paipalas. 
Pieaugušas pīles un pīļtēvi-
ņi. Ir perētājvistas ar cāļiem. 
Tālr. 29142247, 29158908.

Aglona - 7.40, Grāveri - 
8.00, Šķeltova - 8.20, Izval-
ta - 8.40, Kombuļi - 9.00, 
Krāslava (Ostas ielā) - 9.15, 
Skaista - 10.00, St. Skaista - 
10.20, Kalnieši - 10.35, Pied-
ruja - 10.50, Vaivodi - 11.05, 
Indra - 11.20, Skuki - 11.40, 
Robežnieki - 11.55, Račevo - 
12.10, Asūne - 12.20, Dagda 
- 12.40, Svariņi - 13.05,  Po-
rečje - 13.20, Šķaune - 13.35, 
Muižnieki - 13.55, Egļeva 
- 14.10, Ezernieki - 14.20, 
Andzeļi - 14.35, Andrupene 
- 14.50, Priežmale - 15.15.

DAŽĀDI

Kokapstrādes cehā ir vajadzī-
gi operatori un strādnieki. Tālr. 
26408480.
Vīrietis meklē darbu: skalda mal-
ku, palīdz celtniecības darbos. 
Tālr. 28154821.
VĒLOS ĪRĒT māju ar izpirkuma 
tiesībām. Tālr. 24337505.
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Celt-
ņu un pamatu demontāža. Tālr. 
28601483.

• Granīta un cementa - smelk-
nes pieminekļi, kapapmales, 
plāksnes, nožogojumi.

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzstādīšana un transporta 
pakalpojumi.

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, 

tālr. 28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

SIA “LAUKU MIESNIEKS” 
iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari.   T. 20207132.

iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlī-
tēja.     T. 28761515.

SIA „LATVIJAS 
GAĻA” 

PĀRDOD

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888.

Finanšu kompānija iz-
sniedz aizdevumus pret ne-
kustamo īpašumu (dzīvokli, 
māju, zemi) un bezķīlas aiz-
devumus.

T. 20292842, 27837644.
Aizņemieties atbildīgi, izvēr-

tējot savas iespējas atmaksāt 
aizdevumu!

SIA “Evilana” pie-
dāvā pašizkrāvēja un 
ekskavatora pakalpo-
jumus. 

Tālr. 29186835

 AICINA DARBĀ
 šuvēju

 uz laiku vai pastāvīgi. 
Tālr. 26980956.

SIA “Cēsu gaļas 
kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703; 25435533.

Vajadzīgi ZĀĢERI ar 
savu aprīkojumu un auto 

patstāvīgam darbam 
Krāslavas, Daugavpils 

un Preiļu apkārtnē.
 Tālr. 20111116.

Krāslavas Valsts ģimnāzija uzņem 9. klašu absolven-
tus ģimnāzijas 10. klasēs šādās izglītības programmās:

• vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena 
izglītības programmā;

• vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātnes un 
tehnikas virziena izglītības programmā;

• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītī-
bas programmā.
Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

kancelejā līdz 2016. gada  17. jūnijam. 
Ieskaitīšana 10. klasē 17. jūnijā.
Piesakoties uzņemšanai 10. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:

• skolas direktoram adresēts vecāku (aizbildņu) vai skolēna perso-
nisks iesniegums;

• pases vai dzimšanas  apliecības kopija;
• apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu;
• skolēna medicīniskā karte 026/u;
• izraksts no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes 027/u par 

iepriekš izdarītām profi laktiskām  vakcinācijām.
Uzziņas pa tālr. 65622095, 65622096.

AUTOSTIKLU uzstādīšana un remonts 
Autostiklu cena – no 48 eiro.

SIA “Māra N” (Dagda, Asūnes iela 6). Tālr. 29438976. 

“RENAULT Grand Espace” - 2,2 
HDi, automāts, 7 vietas, klimat-
kontrole, sakabes āķis. Labā 
stāvoklī. Jauna TA, tikko no Dā-
nijas. Tālr. 26161244;
traktoru MTZ 82, labā tehniskā 
stāvoklī. Tālr. 26273730;
jaunu benzīna trimmeri “Erman” 
(jaudīgs, ērts, viegls, 90 eiro), kā 
arī citus modeļus ar labu inven-
tāru. Tālr. 28704679;
mēbeles, sadzīves tehniku un 
Vācijas. Tālr. 22053960;
par simbolisku samaksu kucēnu 
(7 mēn., puika, malamuts). Tālr. 
26046559;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
29189194;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
28381659;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
28296806;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
29128690.

visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, 
l/s zemi. Tūlītēja samaksa. 
Tālr. 29105447, 20318082, 
27413393;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231;
mežus ar zemi, cirsmas. Sa-
maksa uzreiz. Tālr. 26346688;
zemi, mežu Krāslavas novadā. 
Tālr. 29129658; 
PĒRK vai IZĪRĒ garāžu. Tālr. 
26093913;
senlaicīgas dzintara krelles un 
citas rotaslietas, dzintara gaba-
lus. Tālr. 28282963.

III Olimpiskās spēles Aleksandrovā 

Rekordlielais svars ir gandrīz pārvarēts. 

Baltinavas maskarāde. 

Končita, kas atnesa Raudai zeltu.                 A. GONČAROVA foto

Pamūšas bronzas medaļu ieguvēji. 

“CITĀDĀ PASAULE”
Herbālists Juris Bušs “Cil-

vēkam pietiek zināt kādus 13 sa-
vus augus, lai justos labi”

Raganiskā mistiķe Evija 
Saminska. Sievietes misija ne-
būt nav bērni un mājas pavards 
vien.

Pareizais ceļš uz viņsauli.
Rituāli un ticējumi latvieša pēdē-
jiem godiem.

Vampīri uz ielas un mājās 
Kā nosargāt savu enerģētisko 
lauku un nekļūt par biedu citiem.

Žurnāli jūnijā
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