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Mīlestībā tāds ir likums: 
Visu ņem un visu dod. 
Liels un augsts ir tāda tikums, 

Kas patiesi mīlēt prot. 

Sirsnīgi sveicam zelta kāzu jubilejā 
Mariju un Viktoru Joņinus!

Plotiņu un Barisjonoku ģimene

Šodien numurā

Latvijā un pasaulē

Dārgie Marija un Viktor Joņini!
Sveicam Jūs zelta kāzu 

gadadienā!
Novēlam prieku, labestību, veiksmi, veselību 

un lielu laimi!
Lai sirdī vienmēr esat jauni!

Krustmeita Oksana ar ģimeni

Starptautiskā Miera Skrējiena 
posms mūsu novadā

2017. gads ir Miera Skrējie-
na 30 gadu jubilejas gads. Un par 
godu šim notikumam visā pasaulē 
notiks īsāki un garāki Miera Skrējie-
ni ar lāpu. No 2017. gada 29. līdz 
1. jūlijam Miera skrējiena – Pea-
ce Run – Eiropas posma ietvaros 
Latvijai cauri dosies Starptautiskais 
Miera Skrējiens.

Latvija šajā reizē piedalīsies 
Austrumeiropas Miera Skrējiena 
posmā. Tā starts būs 2017. gada 
18. jūnijā Maskavā, kur svinīgi tiks 
iedegta Miera Lāpa, lai tālāk dotos 
cauri Krievijai, Latvijai, Baltkrievijai 
un svinīgi savu stafetes posmu no-
slēgtu Minskā 7. jūlijā, kur satiksies 
citas Miera Lāpas, kuras Baltkrievi-
jā nonāks caur Poliju.

Šis skrējiens ir kā simboliska 
vēsts ar skriešanas starpniecību 
paust vienotību un sadraudzību 
starp dažādu tautību un pārliecību 
cilvēkiem. Tas nav komerciāls vai 
politisks projekts, un tā 
organizatori darbojas pēc 
brīvprātības principiem.

Skrējiena ceļā spor-
tisti un nesportisti, bērni 
un vecāki, lieli un mazi 
tiekas, lai paskrietu kopā, 
nododot sadraudzības 
lāpu no rokas rokā, vai 
arī vienkārši paturētu to 
rokās, paužot savu labo 
gribu gaišākai pasaulei.

 Mēs dzīvojam laikā, kad ļoti 
svarīga ir draudzības saišu veido-
šana Eiropas un visas pasaules 
kopīgajās mājās. Skrējiens ir taus-
tāma izpausme cilvēces nepiecie-
šamībai pēc draudzības un saprat-
nes, un tā mērķis nav gūt peļņu vai 
veicināt kādu politisku vai reliģisku 
mērķu sasniegšanu, bet izcelt 
priekšplānā labo gribu starp cilvē-
kiem un nācijām. Tāpēc visdažā-
dākie cilvēki piedalās šajā vēsturē 
garākajā un plašākajā stafešu skrē-
jienā, kas iedibināts 1987. gadā. To 
iedvesmojis sportists, filosofs un 
mūziķis, UNESCO miera medaļas 
un Mahatmas Gandija miera balvas 
laureāts, Šri Činmojs (1931–2007), 
kurš patiesi ticēja tam, ka sports ir 
spēcīgs instruments pasaules har-
monijas veicināšanā.

2017. gada 29. jūnijā skrē-
jiens šķērsos Krievijas-Latvijas ro-
bežu un no Aglonas puses Krās- 

lavas novadā ieskries 
30. jūnija pēcpusdienā 
(sīkāk skrējiena maršrutu 
skatīt https://www.peace-
run.org/lv/miera-skrē-
jiens-2017-grafiks/).

Miera skrējiena 
Latvijas posma koor-
dinatoru grupas vārdā 
- Baiba Mennika

I Dagda skan!
Pirmās jauno domju 

sēdes Krāslavā un 
Aglonā

2.lpp

Krāslavas Sv. 
Ludvika baznīcas 
250 gadu vēstures 

notikumos ieskatoties
2., 4.lpp

To nevar aizmirst...
4.lpp

Kā arī TV prog-
ramma, sludinājumi un 
daudz citas aktuālas un 
noderīgas informācijas.

•	 Pavasara sesijā kopš 18.aprī-
ļa Saeima sanāca uz deviņām 
kārtējām un vienu svinīgo sēdi. 
Šajā laikā deputāti pieņēmuši 
14 jaunus un grozījumus 66 
likumos. Divus likumus Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis 
Saeimai nodevis otrreizējai 
caurlūkošanai. Pavasara sesijā 
izskatīšanai komisijās nodoti 
87 likumprojekti, no kuriem 61 
iesniedzis Ministru kabinets, 19 
- Saeimas komisijas, bet septi-
ņus - deputāti. Saeimas sēdēs 
visvairāk debatējuši deputāts 
Zariņš (S) - 18 reizes un Valdis 
Kalnozols (ZZS) - 17 reizes. 
Deputāts Artuss Kaimiņš (KPV 
LV) runājis 14 reizes, savukārt 
Jānis Ādamsons (S) - 12 rei-
zes. Katrs pa deviņām reizēm 
debatēs piedalījies Ringolds 
Balodis (NSL) un Imants Pa-
rādnieks (VL-TB/LNNK). Sa-
eima šī gada pavasara sesiju 
slēdza 23. jūnijā, bet 2017. 
gada rudens sesiju sāks 4. 
septembrī.

•	 Ceturtdien bez pārsteigumiem 
par galvaspilsētas mēru jau tre-
šo reizi ievēlēts  Nils Ušakovs, 
kura vadītā “Saskaņa” kopā ar 
“Gods kalpot Rīgai” 3. jūnija 
pašvaldību vēlēšanās ieguva 
32 no 60 Rīgas domes deputā-
tu vietām.

•	 Svētku brīvdienās Valsts poli-
cija pieķērusi 70 dzērājšoferus, 
no kuriem trešdaļa bijusi 1,5 vai 
vairāk promiļu reibumā. Bijuši 
arī tādi šoferi, kuri pie stūres 
sēdušies no rīta, domājot, ka 
alkohols ir izgājis no organis-
ma, tomēr tā gluži nav bijis. Ir 
bijuši autovadītāji arī 0,51 un 
0,52 promiļu reibumā. Tāpat 
četri autovadītāji pie auto stū-
res bija sēdušies narkotisko 
vielu iespaidā. Par ātruma pār-
kāpšanu noformēti 250 proto-
koli.

•	 Pēc atkritumu izgāztuves deg-
šanas Jūrmalā daudzviet ne-
iesaka lietot uzturā dzeramo 
ūdeni no akām un spicēm. 
Riska pakļautajā teritorijā Jūr-
malas pašvaldības pārstāvji 
sniegs informāciju katrai māj-
saimniecībai individuāli.

•	 Pēdējo trīs gadu laikā Latvijā 
par 100% pieaudzis krimināl-
procesu skaits par bērnu por-
nogrāfijas izplatīšanu interne-
ta vidē nepilngadīgo starpā. 
Valsts policija lēš, ka patiesais 

dzimumneaizskaramības no-
ziegumu skaits ir lielāks, jo 
cietušie bērni par tiem ziņo ļoti 
reti. Nereti bērni paši labprātī-
gi uzņem un pārsūta saviem 
draugiem foto un video, un 
draugi to izplata tālāk. Galve-
nais fenomens Latvijā ir, ka 
mūs bērni un jaunieši, paši ne-
apzinoties, tā kļūst par perso-
nu, ko var saukt pie atbildības 
par pornogrāfijas  izplatīšanu. 

•	 Vairākās Latvijas vietās - Ra-
mata, Lēdurga, Vecpiebalga, 
Lejasciems, Aloja - biteniekiem 
nopietnus zaudējumus nesuši 
lāču apciemojumi. Taču par ie-
spēju iegūt kompensācijas par 
nodarītajiem postījumiem dra-
vu saimnieki ir skeptiski. Viens 
no noteikumiem, lai iegūtu 
kompensācijas, - lai dravā paši 
saimnieki būtu veikuši kādus 
aizsardzības pasākumus.  Da-
bas aizsardzības pārvalde vēs-
ta, ka pēdējo gadu apkopotie 
dati tik tiešām liecina, ka lāču 
mūsu mežos ir vairāk.

•	 Šovasar skolēni var izvēlē-
ties kādu no gandrīz 1000 
dažādām nometnēm visā Lat-
vijā. Taču aptuveni puse sko-
lēniem organizēto vasaras no-
metņu neatbilst dažādu valsts 
iestāžu prasībām, tādēļ nav 
uzskatāmas par drošām. Lai 
pārliecinātos par skolēniem 
paredzēto aktivitāšu drošību, ik 
gadu uz nometņu norises vietu 
dodas arī ugunsdzēsēji un glā-
bēji. Vecāki savukārt ir aicināti 
raudzīties ne tikai uz nometnes 
saturu un izmaksām, bet arī uz 
higiēnas, pārtikas un cita veida 
drošību.

•	 Veselības inspekcijā informē, 
ka šogad jau divās ūdenstilp-
nēs Latvijā atklāta tā saucamā 
peldētāju nieze. Internetā arī 
peldētāji cits citu brīdina, ka 
pēc peldes Dambjapurva ezerā 
Rīgā viņu ķermeņus klāj sarka-
nas pumpas. To rada mikrosko-
piski kāpuri, kas dzīvo mazās 
ūdenstilpnēs, un peldoties no-
klāj cilvēka ādu.

•	 Lielbritānijas valdības pārstāv-
ji atzinuši, ka 60 augstceltnes 
nav izturējušas pārbaudes un 
neatbilst ugunsdrošības prasī-
bām. Augstceltņu ārējā apšu-
vuma paneļu pārbaudes Liel-
britānijā tiek veiktas saistībā ar 
traģisko 14. jūnija ugunsgrēku 
galvaspilsētā Londonā. Šobrīd 

notiek apšuvuma noņemšana, 
kas varētu ilgt mēnesi, un tikai 
pēc darbu pabeigšanas iedzī-
votāji varētu atgriezties savos 
mājokļos.

•	 Eiropas Savienības (ES) lī-
deri vienojušies par Krievijai 
Ukrainas konflikta dēļ noteik-
to sankciju pagarināšanu uz 
vēl sešiem mēnešiem. Sodot 
Krieviju par Krimas aneksiju un 
Austrumukrainas destabilizāci-
ju, Eiropas Savienība, ASV un 
citas rietumvalstis noteikušas 
sankcijas daudzām Krievijas 
augstākajām amatpersonām, 
Kremļa tuvākā loka cilvēkiem, 
kā arī Krievijas ekonomikas 
finanšu, aizsardzības un ener-
ģētikas nozarēm.

•	 Ķīnas dienvidrietumos sestdie-
nas rītā lietus izraisīja zemes 
nogruvumu, kurā gājuši bojā 15 
un pazuduši bez vēsts vairāk 
nekā 100 cilvēki. Zemes nogru-
vumu izraisījušas spēcīgās lie-
tusgāzes. Sākotnēji sabrukusi 
kalna daļa, kas bloķējusi divus 
kilometrus garu upes posmu. 
Nogruvumā aprakts Sičuaņas 
provinces Sjiņmo ciemats un 
pavisam 62 mājokļi. Glābšanas 
darbos ir iesaistīti ap 500 cilvē-
ku un tiek izmantoti arī buldo-
zeri un ekskavatori. Tuvākajā 
apkārtnē ir bloķēti ceļi, kas ar 
grūtībām ļauj pārvietoties tikai 
ārkārtas palīdzības dienestiem.

•	 Svētdienas rīta Japānas cen-
trālajā daļā reģistrēta 5,6 mag-
nitūdu zemestrīce. Policija pa-
vēstīja, ka ir saņemti ziņojumi 
par cilvēkiem, kas zemestrīcē 
guvuši vieglus ievainojumus. 
Tāpat ziņots par elektrības pa-
deves traucējumiem un nebū-
tiskiem ēku bojājumiem.

•	 Tuvojoties šonedēļ gaidāma-
jam karstuma vilnim, Grieķi-
jas valdība pirmdien aicināja 
streikojošos atkritumu savācē-
jus atgriezties pie darba pēc 
desmit dienu protesta akcijas, 
kuras dēļ Atēnās izveidojušās 
milzu atkritumu kaudzes.

•	 Streikojošie atkritumu savākša-
nas uzņēmumu darbinieki Atē-
nu centrālajā daļā iesaistījās 
sadursmēs ar policiju pie minis-
trijas ēkas, kur vēlāk ieradīsies 
arodbiedrības delegācija, lai 
iesniegtu streikotāju prasības.

Alekseja GONČAROVA foto
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Pirmās domju sēdes Krāslavā un Aglonā
Otrdien, 20. jūnijā, notika jaunā sasaukuma pirmās novada domju 

sēdes Aglonā un Krāslavā.
Par Aglonas novada domes priekšsēdētāju vienbalsīgi (9 balsis 

“par”) ievēlēta Ingūna Barkeviča (saraksts „Par sadarbību mūsu nova-
dā”), savukārt par priekšsēdētāja vietnieku vienbalsīgi (9 balsis “par”) 
ievēlēts Juris Butēvics (saraksts “Grāveru pagasta saraksts”), -- ziņo 
Aglonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja L. Šatilova.

Atgādināsim, ka 2017. gada 5. jūnijā Aglonas novada vēlēšanu ko-
misija, balstoties uz novada vēlēšanu komisijas protokolu ar vēlēšanu 
rezultātiem, nolēma apstiprināt Aglonas novada ievēlētos deputātus:

Ingūna Barkeviča (Par sadarbību mūsu novadā);
Juris Butēvics (Grāveru pagasta saraksts);
Andris Girss (Šķeltovas pagasta saraksts);
Marita Grebeža (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija);
Vadims Krimans (SPĒKAM, ZEMEI, DVĒSELEI);
Igors Reščenko (Kastuļinas pagasta saraksts)
Anatolijs Ruskulis (Par sadarbību mūsu novadā);
Osvalds Šatilovs (LATGALES PARTIJA);
Andris Valainis (Jauna paaudze Aglonā). 

Savukārt, par Krāslavas novada domes priekšsēdētāju ievēlēja 
Gunāru Upenieku ar 14 balsīm “par” un 1 balsi “pret”.

Deputāti atklātā balsošanā ievēlēja domes priekšsēdētāja pirmo 
vietnieku Aleksandru Jevtušoku un domes priekšsēdētāja vietnieku Vik-
toru Moiseju.

Jaunajā domes sasaukumā strādās deputāti:
Ēvalds Cauņa  (Zaļo un zemnieku savienība);
Jāzeps Dobkevičs (Zaļo un zemnieku savienība);
Jānis Geiba (Zaļo un zemnieku savienība);
Aleksandrs Jevtušoks (Zaļo un zemnieku savienība);
Raimonds Kalvišs (Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”);
Antons Ļaksa (Zaļo un zemnieku savienība);
Viktorija Lene (Zaļo un zemnieku savienība);
Viktors Moisejs (Zaļo un zemnieku savienība);
Aleksandrs Savickis (Zaļo un zemnieku savienība);
Gunārs Svarinskis (LATGALES PARTIJA, Latvijas Reģionu apvienība);
Jānis Tukāns (Zaļo un zemnieku savienība);
Gunārs Upenieks (Zaļo un zemnieku savienība);
Janīna Vanaga (Zaļo un zemnieku savienība);
Ēriks Zaikovskis (Zaļo un zemnieku savienība);
Dmitrijs Zalbovičs (Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”).

Krāslavas Sv. Ludvika 
baznīcas 250 gadu vēstures 
notikumos ieskatoties
Vēsture nav ne atmiņas, ne 
pagātne, vēsture ir stāsts par 
pagātni.

Ejot pa gadsimtu ceļiem, mēs 
sakaramies ar notikumiem, kas 
nevar izgaist no paaudžu atmiņas.

Krāslavas un tās apkaimes 
kultūrvidei īpašu akcentu piešķir 
18.gs. sakrālais arhitektūras pie-
mineklis – Krāslavas Sv. Ludvika 
Romas katoļu baznīca ar kloste-
ri, zvanu torni un vārtiem, kas ir 
valsts nozīmes arhitektūras piemi-
neklis, kam šogad aprit 250 gadi 
(1767).

Krāslavas baznīcas likteņi ir 
cieši saistīti ar Krāslavas un visas 
Latgales vēsturi, jo no 1757. gada 
līdz 1842. gadam šeit darbojās 
Krāslavas garīgais seminārs, kas 
iezīmēja sevišķu akcentu ne tikai 
Latgalē, bet arī daudz plašākā 
ģeogrāfiskā telpā.

Notikumi, kas šajos garajos 
gados bijuši saistīti ar Krāslavas 
baznīcu, vedina uz pārdomām 
gan par šo vietu, gan cilvēku rīcī-
bu un tās sekām, kas saglabāju-
šies apcerējumos, publikācijās un 
cilvēku atmiņās.

Pēc 1815. gada Krievijas 
imperators Aleksandrs I sāka ap-
svērt iespēju, vismaz uz papīra, 
atcelt dzimtbūšanu. To viņš ieteica 
Polijas un Lietuvas muižniekiem 
kādā no tikšanās reizēm Varšavā.

Dagdas muižas īpašnieks 
Kazimirs Buiņickis (1788 – 
1878) bija viens no pirmajiem, kas 
1818.- 1819. gadā aktīvi iesaistī-
jās par dzimtbūšanas atcelšanu 
Latgalē. 1819. gada novembrī 
notika Daugavpils apriņķa muiž-
nieku sanāksme un tika pieņemts 
lēmums par šī apriņķa un visas 
Vitebskas guberņas zemnieku 
stāvokļa reformas komitejas radī-
šanu. Šo lēmumu parakstīja Višķu 

muižas īpašnieks grāfs Mols, Rē-
zeknes apriņķa maršals K.Buiņic-
kis, četri grāfi Plāteri un vēl apmē-
ram 20 cilvēku. Kazimirs Buiņickis 
bija viens no zemnieku brīvlaiša-
nas projekta autoriem.

Pēc dzimtbūšanas atcelša-
nas komisijas apstiprināšanas 
1820. g. 7. martā Krāslavas baz-
nīcā notika pateicības dievkal-
pojums, uz kuru bija ieradušies 
daudzi muižnieki un zemnieki. 
Dievkalpojumu vadīja Daugavpils 
dekāns kanoniķis Skibnevskis.

Taču jau iepriekš komisijas 
darba gaitā sākās pretdarbība 
iecerētajām reformām, ko vadīja 
Eversmuižas muižkungs M.Kar-
ņickis, reizē ar to arī citi muižnieki 
mainīja savu nostāju. Tā Daugav-
pils apriņķis netika pievienots brīv-
tiesību ziņā Baltijas guberņām, 
dzimtbūšanas atcelšana tika atlik-
ta līdz 1861. gadam, tomēr diev-
kalpojums Krāslavas baznīcā tā 
dalībniekiem palika atmiņā uz ilgu 
laiku kā saules stariņš un cerības 
lološana nākotnē.

1822. gadā Vitebskas gu-
berņu apmeklēja Krievijas im-
perators Aleksandrs I. Iebraucot 
Krāslavā, viņš ar svītu apstājās pie 
Krāslavas baznīcas. Aleksandru 
I sagaidīja baznīcas prāvests 
Vincents Tribulovičs ar seminā-
ristiem un vietējā garīdzniecība.. 
Baznīcas priekšā Aleksandrs I iz-
kāpa no karietes, nobučoja krus-
tu un prāvesta roku. Domājams, 
ka tādu pagodinājumu Krāslavas 
baznīcai piešķīra tās īpašais sta-
tuss un Garīgā semināra darbība.

1826. gada 3. jūlijā baznīcas 
apkārtni piemeklēja liela nelaime 
– ugunsgrēka laikā nodega daļa 
klostera, ko vajadzēja atjaunot.

Turpinājums 4. lpp.

II Dagda skan!
Vasaras Saulgriežu svētki Dagdā, 21. jūnija pieva-
karē un gada īsākajā naktī, pulcēja Jāņa bērnus no 
maliņu maliņām.  Uz košākajiem latviešu gadskār-
tu svētkiem, kas norit vasaras vidū, kad saule vis-
augstāk uzbraukusi debesu kalnā, Dagdā pulcējās 
46 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi no 
visas Latvijas.

Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalsts
Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, 
Aglonas novadu komitejas Šķaunes nodaļa 
jau otro gadu pēc kārtas gūst atbalstu Borisa 
un Ināras Teterevu fonda izsludinātajā 
projektu konkursā, kur fonds atbalsta 
darbīgas bezpeļņas organizācijas, kas palīdz 
grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem.

Jaunā programma, kas ilgs trīs gadus, “Pats 
savam saimes galdam” ir turpinājums projektam 
“Maizes rieciens” (2013-2016) aktivitātei “Atbalsts 
līdzdarbībai”. Arī šogad, pateicoties fonda atbals-
tam, Šķaunes, Bērziņu, Ezernieku un Dagdas 
pagastu 30 mājsaimniecībām ir unikāla iespēja 
piedalīties šajā pasākumā. Šīs programmas ietva-
ros tika atbalstītas uzņēmīgas un rosīgas apkai-
mes ģimenes, kas izteica vēlmi pašu rokām veikt 
zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savas 
saimes galdam, kas uzlabos viņu dzīves apstāk-
ļus.

Projekta laikā pagastu iedzīvotāji no fonda 
saņēma sēklu, stādu un dārza inventāra dāvi-
nājumu, kas palīdz sekmīgi iekopt, rūpēties par 
savas ģimenes dārzu un izaudzēt ražu. Čaklie 
darboņi jau arī ir tikuši pie pirmajiem pašaudzē-

tajiem dārza labumiem - sīpollokiem, dillēm, redī-
siem.Ģimenes ļoti augstu novērtē dārza inventāra 
dāvinājumu no Borisa un Ināras Teterevu fonda, 
jo bez tā būtu ļoti grūti veikt zemkopības dar-
bus. Laukos dzīvojošiem iedzīvotājiem,kur ir liels 
bezdarbs, nav brīvu naudas līdzekļu tā iegādei. 
No 4. aprīļa līdz 30. novembrim iesaistītajām ģime-
nēm ir iespēja saņemt konsultācijas par ražas kop-
šanu un citiem ar to saistītiem darbiem, kā arī dalī-
ties savā pieredzē. Savukārt, tuvojoties rudenim, 
viena no aktuālākām tēmām būs par ražas uzgla-
bāšanu ziemai un konservēšanu. Projekta laikā 
neizpaliks arī bez ražas dalīšanas svētkiem, kuros 
projekta dalībnieki, jau tradicionāli, nelielu daļu no 
izaudzētā dāvās trūkumcietējiem.

Sandra Drozdova, LSK Krāslavas, Dagdas, 
Aglonas novadu komitejas Šķaunes Māmiņu 
centra vadītāja

“Vasaras saulgrieži 
Latvijas novados” 
šogad tika svinēti 
visos četros Latvijas 
kultūrvēsturiskajos 
novados - 120 Lat-
vijas folkloras kopas 
un etnogrāfiskie an-
sambļi tikās Dagdā, 
Jūrkalnē, Jelgavā 
un Turaidā, tādējādi 
ieskandinot nākamā 
gada starptautisko 
folkloras festivālu 
“Baltica”, kas 2018. 
gadā arī notiks Jāņu 
tradīcijas zīmē.

Ikdienā klusā 
un darbīgā Dagda 
Saulgriežos uzplau-
ka krāsu un skaņu 
bagātībā.  Aizrā-
va svētku plašais 
vēriens – tik daudz 
kolektīvu, košie tēr-
pi, zaļumi, ziedi un 
ziedu vainagi, skanī-
gās balsis un dzies-
mu daudzveidība, 
jaunas iepazīšanās 
un atkalredzēšanās 
prieks! Gaisā vir-
moja svētku sajūta 
un tautas tradīciju 
spēks – gadsimtiem 
lolotas, no paaudzes 
paaudzē saudzīgi 
nodotas – dzīvas!!! 
Gan pirtī iešana, 
gan tradicionālo 
Jāņu ēdienu gata-

vošana, Jāņa 
mātes un Jāņa 
tēva godinā-
šana, gājiens 
uz Saulgriežu 
rituāla vietu 
un ugunskura 
i e d e g š a n a s 
rituāls, dzies-
mas un rotaļas 
- par krāšņa-
jiem svētkiem 
lasiet nākama-
jā laikraksta 
numurā.
Iveta LEIKUMA

Alekseja 
GONČAROVA 

foto



2017. gada 27. jūnijs 3

Sagaidīsim vasaru veseli ar studiju “Figura Line”

Tā jau ir iegājies – cilvēki 
meklē panaceju pret sliktu paš-
sajūtu, depresiju, lieko svaru… 
Meklē glābiņu “brīnumiedarbī-
gās” tabletēs, hipnozēs, maksas 
diētās, dārgās operācijās un… 
rezultātā atgriežas pie tā, no kā 
ir sākuši. Pēc neveiksmīgiem mē-
ģinājumiem nolaiž rokas un, vien-
reiz apdedzinājušies ar pienu, 
sāk pūst uz ūdeni, īpaši tie, kuri 
izmēģinājuši Jo-Jo efektu.

Kaut gan problēma bieži 
vien slēpjas mūsu organisma 
piesārņojumā. Tie nav vienkārši 
vārdi, tas ir fakts! Iedomājieties 
vien, ko mēs ieelpojam, ko ēdam, 
kā mēs guļam un vispār atpūša-
mies, kādu ūdeni dzeram (un vai 
vispār dzeram), cik aktīvs ir mūsu 
dzīvesveids?

Mūsu organisms var signali-
zēt ar daudziem simptomiem par 
to, ka tas ir piesārņots un tam 
nepieciešama attīrīšana. Tā ir 
nestabila kuņģa darbība, biežas 
saaukstēšanās un galvassāpes, 
hronisks nogurums un svara pie-
augums, kā arī miega traucējumi 
un paaugstināta uzbudināmība. 
Āda arī var dot ziņu par organis-
ma piesārņojumu, tā kļūst sausa 
vai pārāk taukaina, parādās da-
žādi izsitumi.

Daudzi cilvēki ilgstoši nesek-
mīgi ārstējas no dažādām slimī-
bām. Gandrīz bez rezultātiem, 
tieši pretēji, pēc daudzo zāļu 
lietošanas organisms tiek piesār-
ņots arvien vairāk. Klāt nāk jau-
nas kaites, nākas lietot vēl vairāk 
zāļu, bet organismam kļūst slik-
tāk un sliktāk. Cilvēks ārstējas no 
vienas kaites, bet klāt nāk citas; 
un tā tālāk pa apli. Taču, attīrot 
organismu, pašsajūta uzlabojas, 
un slimības sāk atkāpties. 

Protams, la-
bākais organisma 
attīrīšanas veids 
no sārņiem ir to 
veidošanās no-
vēršana, tas ir, 
pastāvīga sevis 
i e r o b e ž o š a n a , 
paškontrole un 
pašpi lnveidoša -
nās. Taču ne katrs 
varēs patstāvīgi 

sekot savam uztu-
ram un atteikties 
no kaitīgiem iera-
dumiem. Tāpēc tā-
diem cilvēkiem būs 
nepieciešama orga-
nisma attīrīšana no 
sārņiem.

Pievērsīsimies 
bioloģijai – pieau-
guša vesela cilvēka 
organismā atrodas 

vairāki litri starpšūnu šķidruma. 
Būtu jāsaprot, ka 83% toksīnu, 
inžu, sārņu un sadalīšanās pro-
duktu ir koncentrēti tieši limfā. 
7% no tiem atrodas limfātiskajā 
sistēmā, vēl 7% tieši asinīs un 
3% nokļūst šūnā, veicinot tās 
atmiršanu. Limfas kustības tiek 
īstenotas, pateicoties muskuļu 
kontrakcijām; tajos limfmezglos, 
kur ir īpaši gludas muskulatūras 
šūnas, limfa pārvietojas, pateico-
ties to saraušanai.

Limfātiskā sistēma ir sava 
veida organisma “kanalizācija”. 
Nokļūstot limfmezglos, dažāda 
veida baktērijas tiek pārstrādātas 
un padarītas nekaitīgas, līdz ar to 
tās nevar nokļūt asinīs tālākai pa-
razitēšanai organismā. Taču tas 
ir iespējams tikai tajā gadījumā, 
ja pati limfa funkcionē ar pilnu 
jaudu. Kā visi dzīvībai svarīgie 
procesi ķermenī, arī limfas stā-
voklis ar laiku pasliktinās. Tāpēc 
regulāra tās darbības kontrole ir 
svarīgs posms daudzu veselības 
problēmu profilaksē. 

Ļoti atbilstoša ir vienkārša 
patiesība – brīdinošas rīcības 
izteiksmes vērtība vienmēr ir ne-
salīdzināmi daudz pieejamāka 
un lētāka nekā pilna kompleksā 
ārstēšana. Dažreiz mēs dzirdam 
tādus komentārus – procedūra 
laba, taču padārga. Patiešām, 
dažas limfu drenāžas masāžas 
ir pietiekami sāpīgas un dārgas. 
Taču padomāsim, ka zālēm, no 
kurām it kā “tievē” un “izārstējas” 
slaveni cilvēki, mēs atrodam lī-
dzekļus un, kad saslimstam, atro-
dam gan laiku, gan naudu, turklāt 
ne vienmēr lētāko ārstēšanos utt.

Mūsu studijā “Figura Line” 
Jūs saņemsiet limfu drenāžas 

masāžas procedūru vienas stun-
das garumā, individuālu pieeju, 
patīkamu atmosfēru un gādīgas 
un uzmanīgas darbinieces palī-
dzību, kura gatava paredzēt ik-
vienu Jūsu vēlmi. Latvijas meis-
taru izgatavotie koka rullīši no 
Latvijas bērza, sakarsēti ar infra-
sarkano lampu, paveiks savu.

Gribētos pievērst uzmanību 
vēl vienam ļoti svarīgam faktam 
– slikta dūša, galvas reiboņi, ne-
spēks pēc 1-3 limfostimulācijas 
procedūrām. No šī stāvokļa ne-
kādā gadījumā nevajag baidīties! 
Dažreiz tā reaģē organisms uz 
limfas kustības paātrināšanos. 
Parasti šis stāvoklis pāriet ātri (5 
minūšu laikā) un jau pēc 3. pro-
cedūras neparādās. Diskomforts 
var rasties no pasīva dzīvesvei-
da, kaitīgiem ieradumiem, mini-
mālas ūdens lietošanas ikdienā 
un citiem faktoriem. Mēs aicinām 
nebaidīties, tā nav slimība, tas ir 
detoksikācijas sākums!

Tad kāpēc neuzklausīt vese-
lo saprātu un nepieņemt faktu, ka 
rezultāta sasniegšanai nepiecie-
šams ieguldīt ne tikai līdzekļus, 
bet arī spēku un laiku.

Mēs esam pārliecināti par 
mūsu studijas piedāvātās proce-
dūras pozitīvu ietekmi un garan-
tējam visas vasaras garumā (līdz 
31. augustam) 100% līdzekļu 
atgriešanu, ja, iegādājoties abo-
nementu “Dimants” (12 apmeklē-
jumi) un regulāri apmeklējot (2-3 
reizes nedēļā), Jūs nesasniegsiet 
nekādus rezultātus!

Iegūt sīkāku informāciju, kā 
arī pierakstīties procedūrai var pa 
tālruni 20034249. Mūsu salons 
atrodas Krāslavā, Raiņa ielā 13, 
2. stāvā. Jaunumiem var sekot 
vietnē www.facebook.com/Figu-
raLineLatgale.

Tāpat Jūs gaida rūpīgi sa-
gatavoti dāvanu komplekti, kurus 
var iegādāties sev vai arī ieprieci-
nāt tuvos cilvēkus!

Brīnumi nenotiek paši no 
sevis, mēs tos radām kopā ar 
Jums.

Aicinām uzsākt nodarbī-
bas ar mums jau šodien!

Labdarības radošo darbnīcu cikls 
Vasara nu ir klāt! Lai arī siltais 
laiks vilināt vilina izbaudīt va-
saras priekus, 15. jūnijā Krās- 
lavas pamatskolā pulcējās gan 
skolotāji, gan skolēni, lai kopā 
kārtējo reizi darīt labu darbu - iz-
gatavotu apsveikuma kartiņas 
pensionētajiem skolotājiem, lai 
septembra sākumā viņiem sa-
gādātu patīkamus mirkļus. 

Pateicoties KRĀSLAVAS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS JAU-
NIEŠU PROJEKTA KONKURSA 
atbalstītajam Krāslavas pamat-
skolas bērnu kluba “Spicais” 
projektam   “Labdarības radošo 
darbnīcu cikls”, tika iegādāti da-
žādi formu griešanas un tekstū-
ras spiešanas instrumenti, ar kuru 
palīdzību projekta un pēcprojekta 
laikā tiks īstenotas daudzveidīgas  

radošās darbnīcas. Šī 
projekta īstenošana 
notiks ciešā sadarbī-
bā ar Latvijas Sarkanā 
Krusta Aglonas, Dag-
das un Krāslavas no-
vadu izpildkomiteju un 
Røde Kors Nord-Trøn-
delag, jo tieši šīs ir tās 
organizācijas, kuras 
mums noticēja un nu 

jau astoņu gadu garumā atbalsta 
Krāslavas pamatskolas projektu 
“Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini”, 
kura galvenā ideja ir līdzcietība, 
tolerance, līdzjūtība, labdarība. 
Lai popularizētu iecietības, tole-
rances un labdarības ideju bēr-
nu, jauniešu vidū un sabiedrībā 
kopumā, Krāslavas pašvaldības 
atbalstītā projekta laikā ir plānots 
organizēt savstarpējās sadarbī-
bas radošo labdarības darbnīcu 
ciklu skolotājiem, bērniem un 
viņu vecākiem, sadarbības rado-
šās darbnīcas veco ļaužu pansio-
nātā “Priedes”.

Projekta laikā iegādātie 
materiāli ne tikai dažādos, pa-
plašinās darbnīcu iespējas, bet 
arī sniegs vēl lielāku prieku un 
gandarījumu gan darītājiem, gan 
saņēmējiem. Astoņu gadu laikā 

Tiek plānots veikt videofilmēšanu praktiskā 
traktortehnikas vadīšanas eksāmena laikā

Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra (turpmāk – VTUA) 
2017. gada otrā pusgada laikā 
plāno ieviest praktiskā trak-
tortehnikas vadīšanas eksā-
mena videofilmēšanu.

Praktiskā vadīšanas eksā-
mena videofilmēšana tiek ieviesta 
pakalpojumu uzlabošanas nolū-
kos, t.i., lai uzlabotu traktorteh-
nikas vadītāja tiesību iegūšanas 
procesa uzraudzību un likumisko 
interešu ievērošanu, tādējādi pa-
augstinot arī klientu apkalpošanas 
un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Pirms eksāmena norises pre-
tendents tiks informēts par video- 
filmēšanas procesa norisi. Tāpat 

VTUA informē, ka videofilmēša-
nas sistēmas darbība un perso-
nas datu apstrāde notiks atbilstoši 
Fizisko personu datu aizsardzības 
likuma prasībām.

Tāpat VTUA atgādina, ka 
tehniskās uzraudzības pakalpo-
jumi tiek nodrošināti visā Latvijas 
Republikas teritorijā, t.i., lielākajās 
Latvijas pilsētās.

Neskaidrību gadījumā vai 
pirms eksaminācijas norises skatīt 
tīmekļa vietni http://www.vtua.gov.
lv/ vai jautāt tuvākajā VTUA birojā!

Jānis Mergups-Kutraitis, 
Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūras sabiedrisko attiecī-

bu speciālists

ES atbalsts nav kompensējis zemās cenas
Eiropas Komisijas (EK) līdz 
šim pie šķirtais atbalsts piena 
ražotājiem nav kompensējis 
cenu lejupslīdes dēļ negūtos 
ieņēmumus, liecina Zemkopī-
bas ministrijas infor matīvais 
ziņojums, kas sagatavots ie-
sniegšanai ES Lauksaimniecī-
bas un ziv saimniecības minis-
tru padomei.

Kopš Krievijas importa em-
bargo 2014. gada augustā si-
tuācija Latvijas piena noza rē 
nav uzskatāma par labvēlīgu, 
neraugo ties uz piena iepirkuma 
cenas pieaugumu no pērnā gada 
augusta līdz šā gada janvā rim. 
Pašreizējais piena iepirkuma ce-
nas līmenis balansē uz ražoša-
nas pašizmaksas robežas. Aprīlī 
cena bija noslīdējusi līdz 0,29 
eiro kilogramā, kas bija par 6% 
mazā ka nekā janvārī. Tomēr pie-
na produktu tir gus cenas Latvijā 
šogad saistībā ar situāciju pa-
saules tirgos aug un ir augstākas 
nekā 2016. un 2015. gadā. Kopš 
2014. gada otrā pusgada arī Lat-
vijas piena nozares ekspor ta rā-
dītāji turpina pasliktināties. Latvi-
jas piena produktu ražotāji aktīvi 
cenšas di ferencēt eksporta tir-
gus, taču tas ir laikie tilpīgs un re-
sursu ietilpīgs process, saistīts ar 

administratīvām procedūrām, tā-
dēļ pagaidām tirgu īpatsvars ko-
pējā eksportā ir neliels un veido 
līdz 3%. Pērn Latvijas piena pro-
duktu eksporta vērtība sasniedza 
165 miljonus eiro, kas bija par 2% 
mazāk nekā 2015. gadā.

ZM norāda, ka piena ražotā-
jiem pilnā apmērā ir izmaksāts 
ES 2016. gadā Latvijai piešķirtais 
pagaidu ārkārtas pielāgošanas 
atbalsts 9,76 miljonu eiro ap-
mērā. Ražotāji ir arī izmantojuši 
ES pērn piešķirto atbalstu piena 
ražošanas samazināšanai trīs 
mēne šu periodā, sākot no 2016. 
gada oktobra. Atbalsta shēmas 
ietvaros par 5231 tonnu piena ko-
pumā tika izmaksāts 705 535 eiro 
atbalsts. Latvija maija beigās iz-
maksāja pie na ražotājiem valsts 
papildu ārkārtas pielā gošanas 
atbalstu 7 milj. eiro apmērā.

Latvija piesardzīgi vērtē si-
tuācijas at tīstību piena nozarē, 
ņemot vērā vasaras iestāšanos 
un signālus, kas norāda uz zi-
nāmu pieprasījuma kritumu pa-
saules tir gū. Lai arī Latvija pa-
teicas EK par piena ražotājiem 
piešķirtajām atbalsta iespējām, 
šie atbalsti nav kompensējuši 
cenu lejupslī des dēļ negūtos ie-
ņēmumus.

kluba “Spicais” komanda ir or-
ganizējusi vairākas un daudzvei-
dīgas pozitīvās saskarsmes un 
labdarības radošās darbnīcas: 
bērniem ar īpašām un speciālām 
vajadzībām un viņu vecākiem,  
radošās darbnīcas veco ļaužu 
pansionātā “Priedes”, radošās 
pēcpusdienas ar Krāslavas un 
Dagdas novadu skolu tiem bēr-
niem, kuriem ir svarīgi celt paš-
cieņu un ļaut pašizpausties, at-
klātnīšu un dažādu apsveikumu 
darināšana vientuļajiem pilsētas 
pensionāriem, līdzdalība Zie-
massvētku pasākuma organizē-
šanā trūcīgo ģimeņu bērniem, 
Ziemassvētku aktivitāšu organi-
zēšana KBSRC “Mūsmājas” un 
veco ļaužu pansionātā “Priedes”, 
pansionāta rotāšana, sadarbojo-
ties ar pansionāta iemītniekiem, 
atbilstoši gadskārtām. Krāslavas 
pamatskolas mērogā tiek orga-
nizēti daudzveidīgi pasākumi, 

kuros ir iespēja piedalīties un gūt 
atzinību ikvienam skolas bērnam.

Ir patīkama kopības, drau-
dzības un savstarpējās sapratnes 
sajūta, kad dari darbu, ieguldot 
tajā daļu savas sirds siltuma. 15. 
jūnija pirmo pašvaldības atbalstī-
tā projekta radošo darbnīcu vadī-
ja Krāslavas pamatskolas skolo-
tāja Jeļena Japiņa. Atsaucība bija 
liela. Kārtējo reizi pārsteidz mūsu 
skolotāju un bērnu vienotības 
sajūta un radošais gars, jo ap-
sveikuma kartiņas, kaut arī pie-
mērs visiem bija viens, tapa ļoti 
dažādas, spilgtas un gaumīgas. 
Katrs dalībnieks tajās ielika patie-
su sirsnību un mīlestību. Mēs ļoti 
ceram un ticam, ka mūsu labie 
darbi sagadās daudziem prieku 
un patīkamus mirkļus. 

Paldies par idejas atbalstu 
Krāslavas novada pašvaldībai!

Krāslavas pamatskolas 
psiholoģe Velta Daņiļeviča

Plēvju nodošanas akcija Dagdā
Ja saimniecībā sakrājusies 

plēve, plastmasas maisi un kan-
nas, kas vairs nenoder ikdienas 
darbos - nekrāj, nodod to pārstrā-
dei. Vides pakalpojumu sniedzējs 
SIA “Clean R” sadarbībā ar Dag-
das novada pašvaldību piedāvā 
Dagdas novada iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem sakopt savus īpa-
šumus, un bez maksas nodot 
pārstrādei plastmasas iepako-
jumu.

Varēs nodot:
•	 agroplēvi;
•	 dārza plēvi;
•	 ruļļu ietinamo plēvi;
•	 skābsiena plēvi;

•	 iepakojuma plēvi;
•	 polipropilēna maisus;
•	 plastmasas kannas.

Kur? Stāvvietā pie Ale-
jas 41, plkst. 9:00-10:00 vai uz 
vietas saimniecībā, iepriekš pie-
sakot izvešanu līdz 3. jūlijam, 
zvanot uz tālr. 65681721 vai 
rakstot uz e-pastu info@dagda.
lv, obligāti norādot prognozējamo 
apjomu.

Kad? 2017. gada 8. jūlijā
 

SIA “Clean R” un Dagdas 
novada pašvaldība aicina sau-

dzēt Latvijas dabu - neizmet 
un nededzini atkritumus!
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To nevar aizmirst...
Jau apritējuši 76 gadi kopš komunisti 

un viņu atbalstītāji veica Latvijas pilsoņu masu 
deportācijas uz PSRS attālajiem rajoniem un 
koncentrācijas nometnēm.

1941. gada 14. jūnijs manai ģimenei un 
man ir bēdu, skumju un neizpratnes diena: 
“Par ko?”, “Par kādiem noziegumiem?”.

Šajā dienā tika apcietināti un izsūtīti mans 
tēvocis un manas mātes vienīgais brālis Bo-
riss, viņa sieva Vilma un viņu 
bērni Jānis un Juris Šavrovi, 
kuri dzīvoja Virgas pagastā, 
Liepājas apriņķī. Boriss pēc 
veiksmīgas Latgales Valsts 
lauksaimniecības vidussko-
las absolvēšanas Malnavā 
1934. gadā strādāja Virgas 
pagastā par sekretāru. Viņa 
sieva Vilma strādāja turpat 
pastā. 1938. gadā pasaulē 
nāca viņu pirmdzimtais Jānis, 
bet 1940. gadā – dēls Juris. 
Borisa un manas mātes ve-
cāki bija valsts iestāžu darbi-
nieki Krievijas impērijā. Ma-
nas mātes un Borisa māte, 
mana vecmāmiņa Jeļena 
(līdz laulībām Golimova), pie-
dzima Skaistas pagastā un 
strādāja šeit par feldšeri (kā 
arī Asūnes un Pustiņas (Ro-
bežnieku) pagastos).

Vēlāk apprecējās ar 
skolotāju Afanasiju Šavrovu. 
Cara laikā skolotājus un me-
dicīnas darbiniekus pārcēla 
darbā uz dažādām Krievijas 
guberņām un Pirmā pa-
saules kara sākumā manas mātes un Borisa 
vecāki atradās Smoļenskas guberņā, ciemā 
Porečje (pašlaik Demidovas pilsēta). Tur 1912. 
un 1913. gadā piedzima mana māte un viņas 
brālis Boriss. 1914. gadā viņu māti iesauca 
armijā, kur viņa gāja bojā. Bērni palika ar tēvu 
Afanasiju Šavrovu, skolotāju un Krievijas impē-
rijas goda pilsoni. Tikai par to vien 1918. gadā 
viņu nošāva boļševiku komisāri. Boriss un viņa 
māsa Iraīda kļuva par bāreņiem. Pēc ilgiem 
klejojumu un moku gadiem mātes vecmāmi-
ņai Ludmilai Golimovai, kurai Asūnes pagastā 
piederēja viensēta Gorki – to bija nopircis viņas 
mirušais vīrs Leontijs Golimovs –, 1901. gadā 
izdevās pārcelties uz Latgali un nogādāt šurp 
arī bāreņus Borisu un Iraīdu. Tas notika 1920. 
gadā. Taču pirms tam uz robežas boļševiku 
komisāri līdz pēdējam “aptīrīja” vecmāmiņu un 
viņas meitu Annu, paņemdami visas dārglietas 
un citas vērtīgas mantas.

Mātes vectēvs, Leontijs Golimovs, tāpat 
kā vecmāmiņa Ludmila Golimova (līdz laulī-
bām Jadviga Grumondze) bija skolotāji. Viņi 
bija Krievijas impērijas goda pilsoņi, abi dibi-
nāja Latgalē reālskolas. Boriss un viņa māsa 
pēc ierašanās Latgalē tika nosūtīti uz Asūnes 
skolu, kuru bija dibinājis viņu vectēvs Leontijs 
Golimovs. Pēc šīs skolas pabeigšanas Boriss 
turpināja mācības Malnavā, kur ieguva agrono-

ma diplomu.
Mana māte ļoti pārdzīvoja mīļotā brāļa 

Borisa izsūtīšanu, viņa atradās stresa stāvoklī. 
Šajā laikā viņa baroja ar krūti mani, un viņai 
pazuda piens. Man toreiz bija 4 mēneši. Turp-
māk tas izraisīja krūts vēzi, un mana māte pār-
agri, 44 gadu vecumā, nomira. Pēc kara māte 
mēģināja sameklēt brāli un viņa ģimeni, taču 
viss veltīgi. Visur atdūrās pret tukšu sienu. Pēc 

Gorbačoba “perestroikas” es 
pats uzsāku tēvoča un viņa 
ģimenes meklējumus. Visur 
saņēmu vienādas atbildes, 
apmēram tādas kā “Boriss 
Šavrovs reabilitēts”, un viss. 
Uz visiem maniem piepra-
sījumiem par Vilmu, viņu 
bērniem Jāni un Juri, par 
deportācijā vainīgo personu 
sodīšanu es saņēmu Latvi-
jas PSR prokurora palīga, 
justīcijas vecākā padomnie-
ka D. Čibisova atbildi: “Sa-
karā ar jūsu atkārtotu 1990. 
gada 18. jūlija iesniegumu 
paziņoju, ka nav pamata 
krimināllietas ierosināšanai 
pret kādu no personām, 
kuras piedalījās B. Šavrova 
ģimenes deportācijā 1941. 
gadā, sakarā ar noilgumu. 
Kas attiecas uz citiem jau-
tājumiem – koncentrācijas 
nometņu adresēm, jūsu tuvi-
nieku nāves iemesliem, par 
dokumentu un personīgo 
mantu atgriešanu, kā arī par 
apbedīšanas vietām – Jums 

jāvēršas Latvijas PSR valsts drošības iestā-
dēs un Iekšlietu ministrijā.”

1991. gada augustā svētku pasākumā 
Robežniekos mans tēvs satikās ar senu savu 
paziņu, bijušo Vjatlaga ieslodzīto, Jāzepu Za-
ščirinski, kurš tēvam pastāstīja, ka viņš bijis 
vienā nometnē ar Borisu un viņam ir tā pasta 
adrese. Lūk, ko man uzrakstīja Jāzeps: “Dār-

gais Vladimir! Ļoti gribētos Jums palīdzēt, taču 
man šķiet, ka visi Jūsu pūliņi un centieni par 
Borisu Šavrovu ir veltīgi. Es atceros Borisu. 
Mēs dzīvojām vienā nometnē un, protams, 
sapņojām atgriezties mājās, taču apstākļi bija 
šausmīgi, cilvēkiem nebija, ko ēst, un viņi mira 
bada nāvē. Cik atceros, tad Boriss arī nomira. 
Apbedīšanu veica vesela brigāde. Mūsu no-
metnē bija ap 2000 cilvēku, un ik dienu mira 
ļoti daudz. Līķus izveda kailus, meta izraktā, 
ar ūdeni pilnā grāvī… un uzbēra zemi. Vai tad 
var runāt par kapu? Man ļoti žēl, taču tā bija.”

Pēc PSRS sabrukuma manu tēvu uz-
meklēja Vilmas māsa, Ņina Skurstene, kura 
dzīvoja Liepājā. Tēvs man iedeva viņas adresi, 
un es uzrakstīju vēstuli. Lūk, ko viņa man atbil-
dēja: “Ar Borisa un Vilmas ģimeni es dzīvoju, 
līdz apprecējos, kopā ar māsu strādāju Virgas 
pagasta pasta nodaļā. No 1941. gada dzīvo-
ju Priekulē, Liepājas apriņķī, kur kopā ar vīru 
strādājām pasta kantorī. Par 
Vilmas un Borisa izsūtīšanu 
14. jūnija rītā mums paziņoja 
telefonu meistars, kurš tajā 
dienā atradās Virgās. Vilciens 
ar izsūtītajiem stāvēja Prie-
kules stacijā. Es mēģināju pa 
apkārtnes ceļiem tikt pie tā, lai 
nodotu kaut nedaudz pārtikas. 
Atstatus no vagoniem mani 
apturēja jauns puisis – čekists. 
Es raudāju un lūdzos, lai atļauj 
nodot paciņu ar pārtiku, taču 
viss veltīgi… Viņš man patei-
ca: “Neuztraucieties, viņiem 
viss būs labi”. Es stāvēju un 
skatījos… Divos vagonos ne-
daudz atvērās durvis un atkal 
aizvērās. Trešā vagona durvis 
bija aizvērtas.

Tas bija pēdējais pavediens, kurš pārtrū-
ka uz visiem turpmākajiem gadiem. Nedaudz 
par Vilmas un viņas bērnu likteni man pastās-
tīja no izsūtījuma atgriezusies kaimiņiene. Par 
Borisu viņa neko nezināja. Vilma šajā nomet-
nē sargāja savus bērnus Jāni un Juri, kā varē-

dama, strā-
dāja pie 
koku pludi-
nāšanas Bo-
gučanskas 
rajonā, Kra-
snojarskas 
apgaba lā . 
Pēc pārdzī-
votā, nomet-
nē esošo 
čekistu ņir-
gāšanās un 
vardarbības, 
viņa sasli-
ma. Kad at-
griezās no 
n o m e t n e s 
slimnīcas un 
atvēra dzī-
vojamās tel-

pas durvis, tad pie 
sienas ieraudzīja 
Staļina portretu. 
Viņa norāva to 
no sienas, saplē-
sa un samīdīja. 
Par tādu uzvedī-
bu uzreiz sekoja 
“sods”. Nometnes 
dežurante (arī no 
izsūtītajiem) palū-
dza, lai nometnes 
ārsts nekavējoties 
paziņo NKVD. 
Vilmai draudēja, 
viņu iebaidīja (kā 
viņa drīkstēja tā 
rīkoties). Viņu arestēja un aizveda turp, no 
kurienes neatgriežas… Bērni tika nosūtīti uz 
Bogučanskas bērnu namu. Kaimiņiene gribēja 

paņemt bērnus savā aizbild-
niecībā (mazuļi ļoti pārdzīvoja 
mammas prombūtni), taču vi-
ņai neļāva. Pēdējās ziņas par 
bērnu namu datētas ar 1945. 
gadu, taču Šavrovu bērnu 
tur jau nebija. Iespējams, ka 
viņiem tāpat kā daudziem 
citiem bērniem tika mainīti 
vārdi un uzvārdi. Kad 1946. 
gadā bērnu namu pārcēla uz 
Krasnojarsku, Šavrovu starp 
bērniem nebija…

No Reabilitācijas centra 
un LR Augstākās tiesas, kā 
arī prokuratūras oficiālajiem 
paziņojumiem, izriet, ka Vil-
mai, kura apcietināta 1941. 
gada 6. augustā, ar Krasno-
jarskas apgabaltiesas 1942. 

gada 19. marta spriedumu piespriests nāves-
sods.

Boriss 1942. gada 16. decembrī notie-
sāts pēc 58-4. panta ar brīvības atņemšanu 
uz 8 gadiem “par palīdzību starptautiskajai 
buržuāzijai”. Miris bada nāvē 1943. gada 11. 
martā Vjatlagā, Kirovas apgabalā. Visi mani 
centieni atrast brālēnus Jāni un Juri Šavrovus 
izrādījās veltīgi, nespēja palīdzēt pat raidījums 
“Gaidi mani”…

Boriss bija pagasta valdes jaunais spe-
ciālists, zināja savu darbu, bija godīgs, kārtīgs 
un atklāts cilvēks. Par ko viņš un viņa ģimene 
tika sodīti? Un mums ir jāaizmirst un jāpiedod? 
Ļaunums līdz šai dienai nav sodīts, neviens no 
tiem cilvēkiem nav nožēlojis savus noziegumus 
cilvēces priekšā. Manuprāt, šim noziegumam 
nav noilguma termiņa. Borisam un Vilmai ares-
ta brīdī bija tikai 28 gadi, bet viņu bērniem Jā-
nim un Jurim attiecīgi 2 un 1 gads.

Uzskatu, ka Vilma Šavrova ir pelnījusi Triju 
Zvaigžņu ordeni pēc nāves. Starp citu, šo ap-
balvojumu ir saņēmis manas vecvecmāmiņas 
brālis Stanislavs Grumandzs par nopelniem cī-
ņās pret P. Stučkas bandām un bermontiešiem.
Vladimirs Ižiks, Borisa Šavrova māsasdēls.

Vēstures lappuse

Stanislavs Grumandzs.

Leontijs Golimovs

Virgas pagasta pārvalde (pirmajā rindā no kreisās - Boriss Šavrovs), 
1938. gads

Boriss un Vilma Šavrovi, kāzu 
foto (Virga, 1937.g.)

Kā atpazīt sirds slimību risku un ko darīt?
Kā mirdzaritmijas pacientiem 

izvairīties no insulta?
J e b k u -

ram cilvēkam, 
kam konsta-
tēta mirdza-
ritmija, ir pa-
lielināts risks 
saslimt ar in-
sultu, tāpēc ir 
ārkārtīgi sva-
rīgi savlaicīgi 
diagnosticēt 
mirdzaritmiju, 
un nepiecie-

šamības gadījumā uzsākt ārstēšanu pirms 
vēl nav noticis sliktākais. Mirdzaritmijas ga-
dījumā šo trombu veidošanos sirdī var no-
vērst, lietojot asinsšķidrinošus medikamen-
tus, kuru lietošana jāsaskaņo ar ģimenes 
ārstu.

Vieglākā atpazīstamā un biežākā 
pazīme, kas liecina par mirdzaritmiju, ir 
neregulārs jeb neritmisks pulss. Citi ar 
mirdzaritmiju saistītie simptomi var būt 
sirdsklauves, reibonis, sāpes krūtīs, elpas 
trūkums un galvas reibonis. Tomēr dau-
dziem cilvēkiem šī slimība noris arī bez 
izteiktiem simptomiem, tādēļ ārsti reko-
mendē sataustīt sev pulsu un neritmiska 
pulsa, īpaši ātrāka par 100 reizēm minūtē, 
gadījumā doties pie sava ģimenes ārsta. 

Kā ārstē mirdzaritmiju?
Mirdzaritmiju ārstē ar antiaritmiskiem 

medikamentiem. Tomēr pilnīgi noteikti tiem 
jāiet “roku rokā” ar dzīves veida izmaiņām 
un pamatslimību ārstēšanu. Kārtīgi kontro-
lēts asinsspiediens, svara samazināšana, 
sirds mazspējas ārstēšana, balstoties uz 
medicīniskiem pierādījumiem, nevis bau-
mām nereti samazina aritmiju biežumu. Arit-
miju ārstēšanā izmanto arī katetrablāciju, 
kas ir mazinvazīva metode, ko veic kardio-
logs. Tā ir metode ar efektivitāti virs 90%.

Tomēr, ja kādu iemeslu dēļ minētā 
ārstēšana nav iespējama vai nav efektīva, 
iespējams ar šo slimību sadzīvot un to kon-
trolēt. Mirdzaritmijas ātrums tiek kontrolēts 
ar medikamentiem vai atsevišķos gadīju-
mos ar speciālu iekārtu – sirds resinhroni-
zācijas aparātu un katetrablācijas palīdzī-
bu.

Speciālisti vēlreiz un vēlreiz atgādi-
na, ka ikdienā savai veselībai ir jāpievērš 
daudz lielāka uzmanība profilaktiskā 
līmenī. Pirmkārt, par savu veselību 
jārūpējās pašam. Līdzās veselīga dzī- 
vesveida ievērošanai regulāri (vismaz 
reizi gadā) jāapmeklē arī savs ģimenes 
ārsts, lai izmērītu asinsspiedienu, pār-
baudītu pulsu utt.

Rakstā izmantoti semināra un interne-
ta resursi.

Iveta LEIKUMA

Holesterīns uzturā, kā to samazināt? 
Mūsdienās lielākā daļa cilvēku zina, ka paaugstināts holesterīna līmenis asinīs var izraisīt ar-

tēriju sašaurināšanos. Ja artērija, kas piegādā asinis sirdij, sašaurinās, var rasties sirdslēkme. Ja 
artērija, kas piegādā asinis smadzenēm, sašaurinās, var rasties insults. Tomēr pastāv ļoti daudz 
neskaidrību par uztura ietekmi uz holesterīna līmeņa izmaiņām.

Holesterīns ir viens no lipīdiem (tauku veidiem). Tas pieder pie steroīdiem, nevis pie taukiem. 
Vairāk holesterīna ir uzturproduktos, kuros ir daudz tauku, tāpēc bieži vien tas tiek aprakstīts 
reizē ar uztura taukvielām, kaut gan pie taukiem nepieder.

Holesterīns ir būtiska visu dzīvnieka šūnu membrānu sastāvdaļa un nepieciešams citu ste-
roīdu veidošanai. Augos holesterīna nav. Holesterīna sintēzi veicina ogļhidrātiem un taukiem 
bagāts uzturs, bet kavē estrogēni un vairogdziedzera hormoni. 

Produkti, kas var paaugstināt holesterīna līmeni:
• Margarīns un augu tauki, kas satur daudz piesātināto taukskābju un transtaukskābju;
• Cepumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, šokolāde u.c.;
• Pilnpiena produkti: siers, krējums un sviests, jo tajos ir daudz piesātināto taukskābju;
• Trekna gaļa un gaļas izstrādājumi: liellopu “marmora” gaļa, cūkgaļas un jēra karbonāde, 

hamburgeri, bekons, cīsiņi, salami u.c.;
• Ātrās uzkodas un čipsi, jo to pagatavošanai izmantota daļēji hidrogenēta eļļa.

Produkti, kas var pazemināt holesterīna līmeni:
• Kviešu graudu maize, rīsu un pilngraudu maize;
• Auzas un brokastu pārslas, kas satur auzu vai kviešu klijas;
• Mononepiesātinātās un polinepiesātinātās taukskābes saturoši produkti, piemēram,  

olīveļļa, rapšu eļļa, sojas pupiņu eļļa u.c.;
• Dārzeņi:saldā kukurūza, sīpoli, ķiploki, sviesta pupiņas, pupiņas un citi pākšaugi;
• Augļi: apelsīni, āboli, bumbieri, banāni un žāvēti augļi – aprikozes, vīģes, plūmes;
• Rieksti un mandeles, valrieksti, pekanrieksti, sēklas – sezama un saulespuķu sēklas.

Veselīgas diētas raksturojums: 
• Piesātinātās taukskābes (vairāk sastopamas dzīvnieku taukos, kā arī piena taukos un sviestā) – 

lietot mazāk kā 10% no dienā uzņemamā pārtikas daudzuma;
• Taukus lietot iespējami mazāk;
• Sāls – ne vairāk kā 5 g dienā;
• Pēc iespējas samazināt cukura lietošanu;
• Dārzeņi – vismaz 200 g dienā;
• Augļi – vismaz 200 g dienā;
• Zivis – 2 reizes nedēļā;
• Ierobežots alkohola daudzums – ne vairāk kā 20 g dienā vīriešiem un 10 g sievietēm.
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Turpinājums. Sākums 2. lpp.

Liels zaudējums Krāslavas 
garīgajā un kultūras dzīvē bija 
garīgā semināra slēgšana 1844. 
gadā, kurā 86 gadu laikā tika sa-
gatavoti 253 priesteri.

1864. gadā pēc Viļnas ģe-
nenerālgubernatora (Виленский 
генерал-губернатор) Mihaila 
Muravjova (1796 – 1866) pavē-
les tika slēgta kapliča, kas bija 
uzcelta 1789. gadā pēc grāfi enes 
Augustes Plāteres līdzekļiem žēl-
sirdīgo māsu misijai un nodota 
pareizticīgo konfesijai.

Ne mazāk svarīgs notikums 
attiecas uz 1863. gada maiju, kad 
Kombuļu muižas grāfa Leona 
Plātera (1836 – 1863) organizē-
tā grupa uzbruka krievu armijas 
transportam, kas devās apspiest 
poļu sacelšanos. Baltiņu mežā 
pie Krāslavas 5 bruņoti vīri Leona 
Plātera vadībā sagaidīja krievu 
transportu un uzbruka tam. Dum-
pinieki tika notverti. 

Pirms uzbrukuma cīnītāju 
grupa Leona Plātera vadībā no-
deva zvērestu Krāslavas baz-
nīcā, ko pieņēma vikārs Jans 
Bolcevičs. Pēc akcijas sakāves 
vikāru J. Bolceviču cara valdība 
notiesāja uz 20 gadiem ieslodzī-
jumā., bet Leons Plāters tika no-
šauts Daugavpils cietoksnī 1863. 
gada 9. jūnijā.

Pēc garīgā semināra slēgša-
nas Krāslavas baznīcai vajadzēja 
pārdzīvot smagus laikus, cīnīties 
pret rusifi kāciju.. Tā, 1870. gadā 
kāds Krāslavas varasvīrs pūlējās 
pierunāt ticīgos, lai tie pieprasa 
krievu valodas ieviešanu baznī-
cā, solīdams par to kādus labu-
mus, tomēr Krāslavas baznīcas 
draudze to noraidīja.

Rusifi kācijas spiediens pie-
auga un 1892. gadā krāslavie-
šiem vispār draudēja baznīcas 
atņemšana. Ticīgie pulcējās 
baznīcā un skaitīja lūgšanas die-
nu un nakti. Policisti un karavīri 
mēģināja izdzenāt cilvēkus, sita 
tos ar pletnēm, daudzus smagi 
piekāva Baznīcu tomēr izdevās 
nosargāt. Bija nostāsti, ka divi 
draudzes locekļi tika nogalināti. 
Prāvestam Jāzepam Simonovi-
čam piesprieda 6 mēnešus ieslo-
dzījuma Aglonas klosterī, vēlāk 
viņš tika pārcelts uz citu draudzi.

Īpašas uzmanības vērta 
ir pagrīdes skolas darbība pie 

Krāslavas baznīcas. No 1896. 
gada līdz 1909. gadam Piedrujas 
un Krāslavas draudzēs kalpoja 
priesteris Boleslavs Jagellovi-
čs. Viņš ar skumjām noskatījās 
uz priesteru trūkumu visā Mo-
giļevas arhidiecēzē, jo sevišķi 
Latgalē, kur 4-6 tūkstošu lielajā 
draudzē bija tikai viens priesteris.

Krāslavā, kur vēl bija sa-
glabājusies piemiņa par garīgo 
semināru, B. Jagellovičs spēra 

riskantu soli – nolēma dibināt 
slepenu skolu kandidātu saga-
tavošanai garīgam semināram. 
Slepena skola tika uzskatīta par 
lielu noziegumu, tās uzturētājam 
draudēja cietums vai ceļš uz Si-
bīriju, ja tiktu atrasti 10 bērni ar 
skolas mācību grāmatām kāda 
skolotāja vadībā.

Īstenot savu nodomu ar 
skolas atvēršanu Krāslavā, ne-
lielā miestiņā, bija riskanti un B. 
Jagellovičs izvēlējās Daugavpili, 
kur skola darbojās no 1902. gada 
kā pilnīgi slēgta mācību iestāde. 
Skola mainīja atrašanās vietas 
no vienas uz otru, mājas grāmatā 
skolēni tika pierakstīti kā dažādu 
amatu mācekļi.

1905. gadā Krievijas impērijā 
tika atcelti visi ierobežojumi kato-
ļu Baznīcai. Tā paša gada pava-
sarī B. Jagellovičs skolu pārcēla 
uz Krāslavu. Viņš prata sadzīvot 
ar vietējo policijas priekšnieku, ie-
vērojot piesardzību, četras reizes 
mainīja skolas internāta telpas un 
beidzot pārcēla to uz klosteri. Šī 
slepenā mācību iestāde darbojās 
līdz 1909. gadam, kad B. Jagello-
viču pārcēla uz Minskas guberņu. 
Šī skola bija kā “mazais garīgais 
seminārs”, audzēkņi sekmīgi iztu-
rēja eksāmenus kādā ģimnāzijā 
un pēc tam bija atvērts ceļš uz 
garīgo semināru. Citiem skolas 
beidzējiem iegūtā izglītība ļāva 
studēt tālāk un iegūt profesiju. 
Skolēni bija zemnieku un strād-
nieku bērni no Daugavpils un 
Krāslavas. Skolēnu skaits bija 15 
– 25. No tiem, kuri ieguva izglītību 
B.Jagelloviča skolā, 20 audzēkņi 
iestājās garīgajā seminārā Pēter-
pilī, 15 – Kauņā, 2 – Žitomirā. Ga-
rīgajos semināros šo skolu sauca 
“Jagelloviča akadēmija”. 

Boleslavs Jagellovičs nomi-
ra 1951. gadā kādā nabadzīgā 
ģimenē Zelonkas sādžā, Polijā, 
nekādu mantu pēc sevis neatstā-
ja. (“Dzeive”, 1954. g., Nr.15).

Vajāšana pret baznīcu turpi-
nājās arī 20. gadsimtā. Tā, 1919. 
gada 27. martā boļševiki gribēja 
uzspridzināt baznīcu, bet krāsla-
vieši Vincents Balulis, Donāts 
Orups, Marija Požarska, Donāts 
Romulis, Francisks Stašāns stā-
jās tam pretī. Viņi tika pie baznī-
cas vārtiem nošauti un turpat arī 
apglabāti (vēlāk pārapbedīti).

Baznīcas pagalmā 20.gs. 
20. – 30. gados atradās piemi-
neklis sarkanā terora upuriem 
– 1923.gadā “par ticību nomo-
cītajam krāslavietim”, Pēterpils 
dekānam, prelātam Konstantī-
nam Butkevičam (1867 - 1923) 
un 1919.gadā nomocītajiem. Pēc 
1940. gada piemineklis ticis no-
postīts, toties Krāslavas katoļu 
kapsētā, blakus kapličai, sagla-
bājies un atjaunots K.Butkeviča 
simboliskais kaps. 

Konstantīns Butkevičs dzi-
mis un uzaudzis tagadējā Kom-
buļu pagasta “Zubros”, netālu no 
Sauleskalna. Konstantīns mācī-
jies gan Polijā, gan Pēterburgā. 
1894. gadā iesvētīts par pries-
teri, veica pastorālo pienākumu 
daudzās vietās Krievijā. Ar 1920. 
gadu sākās baznīcu slēgšana un 
priesteru vajāšana. 1923. gadā 
K. Butkevičs tika izsaukts uz 
Maskavu, kur notika pratināšana, 
inkriminējot viņam aģitāciju pret 
padomju varu. Notika tiesa, kura 
ilga 5 dienas, priesterim K. But-
kevičam tika piespriests nāves 
sods, ko arī izpildīja 31. martā – 
Lielajā sestdienā.

2003. g. pēc Krievijas bīs-
kapu konferences ierosinājuma 
Romā tika uzsākts 16 padomju 
laika mocekļu beatifi kācijas pro-
cess, starp kuriem ir arī krāslavie-
tis priesteris Konstantīns But-

kevičs. (O.Kovaļevska, “Katoļu 
kalendārs”, 2015. g.).

  Šausmu pilns bija 1941. 
gada 30. jūnijs. Rīta dievkalpo-
jumu vajadzēja vadīt priesterim 
Vitālijam Paškevičam (1882 – 
1941). Baznīcā atradās arī emeri-
tus (pensionārs) Sigismunds Ta-
bore (1890 – 1941), kurš noturēja 
Sv. Misi pie Jēzus Sirds altāra. 
Sakristians Antons Vilmanis (? 
– 1941) iededzināja sveces. Pēk-
šņi kāds paziņoja, ka priesteris V. 
Paškevičs ir arestēts. Trīs karavīri 
ar šautenēm iegāja dekāna Pēte-
ra Rudziša (1898 –1968) dzīvok-
lī, bet dekāns P.Rudzītis jau bija 
izbraucis uz laukiem, jo tuvojās 
fronte. Bija aicināti paslēpties arī 
priesteri V.Paškevičs un S.Tabo-
re, bet viņi palika baznīcā. Vīri ar 
šautenēm aizveda V.Paškeviču, 
S.Tabori un A.Vilmani uz NKVD 
(čekistu) ēku Rīgas ielā (pašlaik 
– Rīgas iela 31). Tur notika visu 
triju spīdzināšana. Bija dzirdami 
vaidi, kliedzieni, šāvieni. Ēkas 
pagalmā atradās garāža, paklīda 
runas, ka tur esot aprakti trīs līķi, 
bet virsū stāvēja mašīna. Tur viņi 
arī tika atrasti pēc dažām dienām 
– aprakti, bez zārkiem. A.Vilmani 
apbedīja Krāslavas katoļu kapos, 
V.Paškeviču - pie baznīcas. S.Ta-
bori aizveda uz Pustiņu, kur viņš 
bija nokalpojis 20 gadus, tur arī 
apglabāja.

Tajās šausmu pilnās dienās 
cieta arī baznīcas ēka, sevišķi Sv. 
Donata kapela, kurā bija novie-
totas mocekļa Donata relikvijas. 
Tā tika uzskatīta par otru lielāko 
svētceļotāju vietu Latgalē pēc Ag-
lonas. Donata kapela tika uzcelta 
par grāfi enes Augustas Plāteres 
ziedojumiem. Kapelas vidū uz 
paaugstinājuma bija altāris ar 
šķirstā ievietotām Sv. Donata re-
likvijām.

Tajā pašā dienā, 1941. gada 
30. jūnijā, Sarkanajai armijai at-
kāpjoties, kapela tika aizdedzinā-
ta un izdega, liesmas jau draudē-
ja pārmesties uz galveno altāri, 
bet draudzes ļaudis to izglāba. 
Kapelā pelnos atrada daļu no Sv 
Donata relikvijām. 1942. gada ru-
denī bīskaps Boļeslavs Sloskāns 
Sv.Donata relikvijas novietoja 
jaunizbūvētās kapličas altārī zem 
grīdas līmeņa.

Ugunsgrēkā izdega arī ērģe-
ļu telpa un sadega senās ērģeles.

Saliekot kopā iepriekš minē-
tos notikumus Krāslavas baznī-
cas 250 gadu ilgajā vēsturē, un 
tos, kuri šeit nav norādīti, varam 
būt lepni par krāslaviešu iepriek-
šējām paaudzēm, kuras, izejot 
cauri smagiem pārbaudījumiem, 
atdodot savas dzīvības, sagla-
bāja un stiprināja Krāslavas Sv. 
Ludvika baznīcas garīgo, sakrālo 
un vēstures mantojumu. 

Janīna GEKIŠA, 
novadpētniece

ATTĒLOS: Kazimira Bui-
nicka un Antona Vilmaņa foto

Krāslavas Sv. Ludvika baznīcas 250 gadu 
vēstures notikumos ieskatoties

 Par Latviju. Par tās 100 mīlestības, 
sāpju, cerību un lepnuma gadiem…
Mēs atrodamies īpašu svētku 
priekšvakarā.

 Savu simt gadu jubileju Latvijas 
valsts atzīmēs 2018. gadā, bet 2017. gads 
ir šo vēsturiski svarīgo svētku slieksnis. 
Visi mēs, gaidot sava mūža lielos svētkus, 
apdomājam  savu dzīvi- kā esam auguši, 
kādās skolās gājuši, kā mūsu dzīve iegrie-
zusies  vienā vai otrā posmā. Tāpat arī, tu-
vojo� es Latvijas valsts dibināšanas simt-
gadei, atcerēsimies visas likstas, kādas 
piedzīvoja mūsu valsts. Pameklēsim savas 
saknes senvēsturē, valodā, folklorā, mito-
loģijā, etnogrāfi jā, arheoloģijā. Pameklē-
sim, lai noskaidrotu, kas mēs esam un no 
kurienes nākam. Kā mūsu tauta gadsim-
� em ilgi klusā spī� bā cīnījusies, lai nosar-
gātu savu valodu, savas tautasdziesmas, 
savus cimdu rakstus, savas tautas gudrību 
un nekā nav atņēmusi citai tautai ?

Krāslavas novada centrālās biblio-
tēkas krājumā ir ļo�  daudz grāmatu par 
Latviju, tās vēsturi un  cilvēkiem. Mums, 
bibliotekāriem, radās doma ar tām vēlreiz 
iepazīs� nāt savus lietotājus pieejamā un 
saprotamā veidā. Vieglāk ar šo lielo litera-
tūras klāstu būs iepazī� es, sekojot Latvijas 
un tās teritorijas dzīvei un a�  s� bai pakā-

peniski. Tā radās doma izveidot literatūras 
ciklu ar nosaukumu “Par Latviju. Par tās 
100 mīles� bas, sāpju, cerību un lepnuma 
gadiem”, kurš sastāvēs no 11  atsevišķām 
izstādēm. Katras izstādes tēma mainīsies 
ik pēc diviem mēnešiem un pirmā no tām 
būs vel� ta enciklopēdijām par Latviju un 
sauksies “Pēc iespējas plaši, īsos rakstos 
par Latviju”. Tālāk sekos tēmas par norisēm 
Latvijas teritorijā senos laikos, viduslaikos. 
Sīkāk grāmatas no izstādes mums stās� s 
par to, kā piedzima Latvija, par tās zelta 
gadiem, par Latgali, karu un represijām, kā 
mēs atnācām uz neatkarību. Nenoliedzami 
būs iespēja tuvāk izpē� t grāmatas arī par 
mūsu cilvēkiem, valsts ekonomikas a�  s-
� bu, skaisto dabu u.t.t. Protams, ar lielu 
interesi pē� sim, kādi mēs esam šodien un 
ko mēs esam sasnieguši. Domājams, ka šī 
ekskursija pa Latviju caur grāmatu, palīdzēs 
mums atcerē� es jau zināmus mūsu vēstu-
res līkločus un atklāt priekš sevis kaut ko 
jaunu. Pirmā izstāde ir skatāma jau no 1. 
jūnija. Ar pārējo sarakstu  un darbošanās 
laiku  var iepazī� es, atnākot pie mums uz 
bibliotēkas lasītavu. Gaidām.

 Viktorija Slesare, Krāslavas 
novada centrālā bibliotēka

III Dagda skan!
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Televīzijas programmaOTRDIENA,  27. jūnijs
LTV1

12.00 Latvijas sirdsdziesma
12.55, 14.35 Top-Shop piedāvā
13.10 Misters Bīns
13.40 Lesija.
14.05 Uzmanību, gatavību, 
kosmosā!
14.50 Izmeklētāja Lanca. 
16.00 Noslēpumu viesnīca
17.00 Mīlas viesulis
18.00, 23.20 Ziņas
18.50 Misters Bīns
19.20 Smalkais stils
20.30 Panorāma
21.15 Saplēstā krūze
23.35 Hanna Ārente. 
1.40 KaralisTe
5.00 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
5.30 Es - savai zemītei

LTV7
11.55 LTV. Zelta arhīvs. 
12.55, 5.00 Aktualitātes.
13.25 French Open fināls. 
Aļona Ostapenko - Simona 
Halepa
15.35, 1.35 Vienmēr formā!
16.05, 21.05 Maklauda meitas
17.00 Igaunija ar Mariju Vīi
18.05 Raja zina vislabāk

19.00 Ziņas
19.35 Reiva pasaule. 
Sanfrancisko. nākotnes mūzika. 
20.05 Karaliskais dārzs.
21.55 Selfridžs
22.45 Nulles teorēma. 
0.40 Neizdibināmā vaļhaizivs.
5.30 Melns. Sarkans. Zelts. 4 
vīri Ugandā

LNT
11.25 Lieliskais gadsimts
13.45 TV veikals
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Sirds aicinājums 
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55, 0.05 Iemīlēties vēlreiz
20.35, 2.45 Degpunktā 
21.10 U. Danela. Dzīve kā pasaka
23.10 Šķiršanās padomi 
draudzenēm 
1.55 Spēles karaliene
3.10 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”

TV3
12.10 Lielā sprādziena teorija
13.05 Multfilmas

14.05, 2.10 UgunsGrēks
15.20 Īstās mājsaimnieces. 
16.20, 20.20, 3.15 Viņas melo 
labāk
16.55, 21.00, 1.20 Kobra
18.00 Tētuka meitiņas
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
22.00 CSI. kibernoziegumi
23.00 Rouzvuds
0.00 Simpsoni
1.00 Pasaules smieklīgāko 
video kuriozu top

TV3+
12.00 Interni
18.55 Radi
19.55 Sporta skolotājs
21.00, 1.00 Ekstrasensu cīņas
23.05 Mednieki

NTV - Mir
12.00 Zvērināto tiesa
13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
13.25, 18.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.05 Satikšanās vieta
 16.30 Mentu kari
19.50 Miris 99 %
21.50 Jūras dēmoni
23.45 Dienas kopsavilkums
0.15 Brāķēts bēgums

4.05 Dzīvokļu jautājums
5.00 Tiesu detektīvs

PBK
11.35 laiks rādīs
13.55 Vienatnē ar visiem
14.40, 17.05, 2.20 Ziņas
14,55, 4.25 Moderns 
spriedums
16.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.10 Diletants
22.10 Mažors
0.25 Mf. Savējais starp 
svešajiem, svešs starp savējiem
2.05, 5.50 EuroNews
2.35 Mf. Radi
4.10, 5.15 Smieklīgi video

RTR Planēta (Baltija)
11.55 Putekļains darbs
14.00, 17.00, 20.00 Vēstis
14.40, 17.20, 20.45 Vēstis-М
14.55 Steidzami uz numuru!
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Labs vārds
23.50 Vakars ar Vladimiru 

Solovjovu
2.00 Sanktpēterburgas ziņas
2.20 Muhtara nāve 
3.55 Tiešais ēters

RenTV Baltic
11.20 Karavīri
13.25 Mums pat sapņos nav 
rādījies
16.30 Dīvaina lieta
17.35 Ģimenes drāmas
19.45 Saviesīgas vakariņas
20.45 Humora raidījumi
23.45, 1.50 Skatīties visiem
0.15 Važņaks

ОNТ
11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 0.35, 1.00 Ziņas
13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
Sporta ziņas
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.50 Veiksme pūrā
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Mažors
23.10 Pazīsti mūsējos!

Baltkrievija 1
12.00, 15.00, 19.00, 0.20 Ziņas
12.10, 20.00 Kāpnes debesīs
13.00, 16.00 90 sekundes
13.05 Diena lielpilsētā 
14.00 Majors un maģija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mūsējie
15.45, 16.05 Glābiet mūsu 
ģimeni
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
19.40, 23.45 Zona X
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
22.00 Pēdas
0.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
11.50, 22.10 Ekstrasensu cīņa
13.50, 17.45 Jaunkundze-
zemniece
15.00 Divi rubļi
15.20 PIN kods
16.05 Iepirkuma dieviete
16.30 Virtuve
18.35 Mf. Galma pērle
19.50 Tētis sprukās
22.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.05 TV barometrs

27. jūnijā Ir iemesls!

Alīnas Šarigo piemiņas diena
Māks l i -

niekam ne-
piec iešams 
m u z e j s … 
Protams, pa-
gājis tas laiks, 
kad Apollona 
pavadones 
no dievu val-
stības atnesa 

mirstīgajam diženu velti – iedvesmu 
un talantu. Taču katram radītājam 
joprojām ir nepieciešams tā noslē-
pumainā un nenoteiktā dvēseliska 
pacēluma un enerģijas uzplaiksnī-
juma avots, kurš palīdz radīt kārtē-
jo šedevru. Mākslinieki, kuri radīja 
vēl Renesanses laikmetā, rada ie-
dvesmu savu modeļu skaistumā, 
daudzas no viņām pēcāk kļuva par 
to mīļākajām un pēc tam par sie-
vām… Kurš gan nezina slaveno 
Saskiju, pateicoties kurai pasaule 
iepazina Rembranta diženos dar-
bus, bet Gala, kura gadu desmitiem 
iedvesmoja sirreālisma pamatlicēju 
un savu vīru Salvadoru Dalī trakā-
kajiem un debešķīgākajiem eksperi-
mentiem? Taču par Ogista Renuāra 
mūzu Alīnu Šarigo zināms pavisam 
nedaudz…

Renuārs bija pazīstams kā 
jauno skaistuļu mednieks, bez kuru 
uzmanības viņš vienkārši nespēja 
radīt, momentā zaudējot interesi par 
dzīvi. Taču Alīna… Lauku meitene, 
19 gadus par viņu jaunāka, neievē-
rojama un ļoti pieticīga… Ģimenes 
dzīvē mākslinieki reti ir laimīgi, bet 
ne šajā gadījumā… Kur slēpjas Alī-
nas Šarigo noslēpums? Iegūt atbildi 
uz šo jautājumu cenšas svešu ģi-
menes noslēpumu tīkotāji jau vairāk 
nekā simts gadus.

Alīna Šarigo piedzima zemnie-
ku ģimenē, tiesa, vecāki drīz vien 

pārstāja apstrādāt zemi un lielāku 
ienākumu dēļ pārslēdzās uz pilsēt-
nieciskām nodarbēm: mātei atklājās 
šuvējas dotības, tēvs atvēra savu 
konditoreju. Grūti pateikt, kas noti-
ka šajā labvēlīgajā ģimenē, ļaunas 
mēles apgalvoja, ka pie vainas bija 
Šarigo kundzes īgnais un ķildīgais 
raksturs, taču ģimenes tēvs atstāja 
savu laulāto, kad viņa meitai Alīnai 
nebija apritējis pat gads. Francūzis 
konditors devās meklēt laimi pāri 
okeānam uz Ameriku. Jau tā sa-
režģītā dzīve kļuva vēl sarežģītāka. 
Alīnas māte nolēma doties uz Pa-
rīzi, lai iekārtotos darbā par šuvēju 
un nodrošinātu daudzmaz cieša-
mu dzīvi bērniem. Meiteni nodeva 
audzināšanā radiniekiem, pēc tam 
klostera skolā, kur Alīna iemācījās 
šūt. Māte apciemoja savus bērnus 
tikai vienreiz gadā, Ziemassvētkos. 
Bērni vairījās no viņas, uzskatīdami 
savu tanti un tēvoci par īstajiem ve-
cākiem.

Kad Alīna Šarigo pabeidza ap-
mācību kursu skolā un viņai apritē-
ja 15 gadi, māte paņēma viņu pie 
sevis uz Parīzi, lai iekārtotu darbā. 
Klosterī Alīnu iemācīja šūt, ar darbu 
problēmu nebija. Pavisam drīz viņu 
bija grūti atšķirt no pārējām meite-
nēm, kuras kalpoja Monmartras ap-
kaimes daudzajās darbnīcās. Sākās 
darba dzīve, kura drīz vien aizņēma 
praktiski visu brīvo laiku. Māte ne 
pārāk rūpējās par saimniecību un 
ģimenes pavardu. Būdama aizņem-
ta tikai ar darbiem, viņa nekad ne-
gatavoja mājās, labprāt brokastoja 
un vakariņoja daudzajās mazajās 
kafejnīciņās, pie tā pieradināja arī 
meitu.

Par šīm kafejnīcām Parīzes 
mākslinieku rajonā varētu stāstīt 
daudz. Tās bieži dēvēja par “Piena”. 

Tas tāpēc, ka visi šeit piedāvātie 
ēdieni tika gatavoti no piena pro-
duktiem, alkoholu šeit nepasniedza, 
tātad jaunas meitenes varēja ap-
meklēt šīs iestādes, nebaidoties gūt 
sabiedrības nosodījumu. Tieši šādā 
“Piena” kafejnīcā četrdesmitgadī-
gais Ogists Renuārs arī ieraudzīja 
divdesmitgadīgo Alīnu Šarigo…

Renuārs jau bija pietiekami 
slavens mākslinieks, taču tikai tādu 
pašu neveiksmīgu mākslinieku 
vidū, kuru gleznas nekādi nevarē-
ja pārdot. Alīna – jauna meitene ar 
provinciālām manierēm, nepavisam 
ne ideālu ārieni un pieticīgām ambī-
cijām. Mākslinieku vilināja viņas jau-
nība un pieredzes trūkums, šuvēja 
bija glaimota ar pieauguša vīrieša, 
mākslinieka, uzmanību, kurš piedā-
vāja viņai pozēt.

Ilgu laiku pāri saistīja tikai “lie-
tišķas” darīšanas: Renuārs gleznoja 
viņas portretus, viņa bija kā bez prā-
ta viņa dēļ un vārīja viņam pupiņas 
(vienīgais ēdiens, ko prata). Abi pat 
nepamanīja, kā kļuva par mīļāka-
jiem… Alīnas māte nebija sajūsmā 
par tādu partiju savai meitai, tāpēc 
nolēma pārcelties dzīvot pie meitas 
un viņas mīļākā – oficiāli tāpēc, lai 
palīdzētu mājsaimniecības darbos, 
īstenībā, lai sagrautu šo savienī-
bu. Šarigo māte nelaida garām ne 
mazāko izdevību, lai dotu mājienu 
znotam par viņa bēdīgo stāvokli, ne-
audzinātību, vieglprātību. Renuārs 
bēga no mājām…

Neskatoties uz mātes pūliņiem, 
ģimene neizjuka. Alīna dzemdēja 
māksliniekam trīs dēlus, divi no ku-
riem nākotnē kļuva par franču ki-
nematogrāfa slavenībām, nenogur-
stoši rūpējās par sadzīves lietām, 
svētdienās gatavoja pusdienas vīra 
draugiem, maisīja viņam krāsas, 

tīrīja otas, iemācījās izprast glez-
niecību tik labi, ka droši iesaistījās 
mākslinieku strīdos, ar savu erudīci-
ju pārsteigdama mākslas cienītājus. 
Taču pats galvenais… Alīna ignorēja 
sava vīra aizraušanos, neievēroja 
mīļākās, pievēra acis uz intrigām 
un vētrainajiem romāniem… Par to 
Renuārs viņu vienkārši dievināja. 
Nav iespējams uzskaitīt viņa sievas 
portretus, kurus mākslinieks uzglez-
noja kopdzīves laikā. Jau pēc pir-
majām dzemdībām Alīna pieņēmās 
svarā, pēc otrajām vēl vairāk… Taču 
Renuārs turpināja jūsmot par savu 
sievu un viņā saskatīja savas iedves-
mas galveno avotu…

Alīna Šarigo bija pašaizliedzīga 
māte. Viņas divus dēlus Pirmā pa-
saules kara laikā iesauca armijā. Abi 
tika ievainoti. Katru reizi, saņemot 
trauksmainas vēstis no dēliem, viņa 
pameta visu un devās viņiem palīgā. 
Hospitāļos tikai viņa rūpējas un kopa 
Pjēru un Žanu. Kad Žans tika ievai-
nots otro reizi un viņam draudēja 
kājas amputācija, slimā un izmocītā 
Alīna atkal devās pie dēla uz hospitā-
li. Notika brīnums – izdevās uzvarēt 
gangrēnu, un Žanam nedraudēja kā-
jas zaudēšanas briesmas. Laimīga 
atgriezusies no dēla, Šarigo nogūlās 
slimības gultā… Pirms nāves kopē-
jas sarīkoja Alīnai tikšanos ar Ogistu, 
kurš arī jau varēja pārvietoties tikai 
ratiņkrēslā. Mākslinieks skatījās uz 
bālo un nekustīgo savas mūzas seju, 
kura bija viņam līdzās 35 gadu garu-
mā. Pēc tam ātri noskūpstīja sievu 
un palūdza viņu aizvest. Renuārs ie-
slēdzās savā darbnīcā un strādāja… 
Viņš pat nedzirdēja, kad viņam pa-
ziņoja par Alīnas nāvi. Meistars rau-
dāja un gleznoja rozes, savas sievas 
mīļākās puķes…

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta
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Krimināls, 
notikumi

Laika periodā 
no 16.06.2017. līdz 
22.06.2017. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 57 
notikumi. 

Būtiskākie:
•	 Veicot narkomānijas apkaro-

šanas pasākumus. 16. jūnijā 
Krāslavā tika aizturētas divas 
personas: B., dzim.1994.g., 
un R., dzim.1993.g., izņemta 
marihuāna - 3.4. gr..

•	 17. jūnija vakarā Krāsla-
vā tika apzagta privātmāja 
Strēlnieku ielā, kā rezultātā 
pazuda skaidra nauda un 
kredītkarte. Notiek vainīgās 
personas noskaidrošana.

•	 18. jūnijā, gaišā dienas laikā, 
aizdegās automašīna SU-
BARU LEGASY, kura atra-
dās stāvvietā Raiņa ielā 15, 
Krāslavā. Par doto faktu tika 
uzsākts kriminālprocess, no-
tiek izmeklēšana.

•	 19. jūnijā apm. plkst. 20.00 
Kombuļos L., dzim.1994.g., 
un S., dzim.1990.g., atklā-
ti veica sešu divlitrīgo alus 
pudeļu, kā arī čipsu zādzību 
vietējā veikalā. 20. jūnijā mi-
nētās personas rīkojās pēc 
līdzīgas shēmas, nozogot 
alu un uzkodas Kombuļos 
jau citā veikalā. Vainīgās per-
sonas tika atrastas un aiztu-
rētas.

•	 21. jūnijā, apm. plkst. 4.30 
Andrupenē no vietējā veika-
la tika nozagti pārtikas pro-
dukti, alkohols un cigaretes. 
“Uz karstām pēdām” tika 
noskaidrots un aizturēts vai-
nīgais- S., dzim.1979.g., kurš 
samērā nesen atbrīvots no 
cietuma. 

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35 Noslēpumu viesnīca
10.35, 13.00, 14.35 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 19.20 Smalkais stils
12.00 Ar savu tautas dziesmu. 
13.15, 18.50 Misters Bīns
13.45 Raķetēni 2.
14.05 Draudzība džeza ritmos.
14.50 Izmeklētāja Lanca. 

16.00 Noslēpumu viesnīca
18.00, 23.25 Ziņas
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Pasaules panorāma. 
21.50 Saldā indes garša. 
22.50 Adreses
23.40 Broukenvuda
1.20 Nulles teorēma. 
5.00 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 

himna
6.03, 5.30 Melns.Sarkans.Zelts. 
4 vīri Ugandā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Anekdošu šovs 3
7.50 Izmeklētāja Lanca. 
9.00, 20.30, 20.45 FIFA Konfe-
derāciju Kauss 2017. 
11.00 Raja zina vislabāk
11.55 Septiņi piedzīvojumi 
Garkalnē.
12.50 Sāras mūzika
13.05 Biznesa klase.
13.35 Izglītība un karjera. 
14.05 Aktualitātes.
14.35 Automoto raidījums nr.2
15.05 Saistītās dzīves. 

15.35, 1.30 Eiropa fokusā
16.05, 19.35 Maklauda meitas
17.00 Igaunija ar Mariju Vīi
18.10 Krievu mantiniece. 
19.00 Ziņas
23.00 Fukušima. 
0.05 Personība. 100 g kultūras
1.00 Reiva pasaule. Sanfrancis-
ko. nākotnes mūzika. 
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 14.20 Bernards 
5.30 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”

6.00 Martas Stjuartes pavār-
skola 3
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika
9.15, 1.10 Spēles karaliene
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Mežonīgā kaķe
11.45 Uta Danela. Dzīve kā 
pasaka
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Nemelo man!
15.50 Trīs Annas
16.50 Mani virtuves noslēpumi 
18.55, 0.10 Iemīlēties vēlreiz
20.35, 2.45 Degpunktā 
21.10 Zebra

21.25 NCIS. Losandželosa 
22.25 Geimeris
2.00 Amerikāņi 

TV3
5.00 Nozieguma skelets
5.45, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija  6.50, 13.05 Multfilmas
8.00, 1.05 Simpsoni
9.00 Kā radīt ideālu puisi
10.55 TV skatlogs
11.10, 16.55, 1.35 Kobra
14.05, 2.15 UgunsGrēks
15.20 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.20, 20.20, 3.15 Viņas melo 



2017. gada 27. jūnijs 7

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.00 Noslēpumu viesnīca
10.35, 13.00 Top-Shop piedāvā
10.50 Smalkais stils
12.00 Izsauciet vecmāti 
13.00 Top-Shop piedāvā
13.15 Misters Bīns
13.45 Raķetēni 2.
14.05 Draudzība džeza ritmos.
14.50 Izmeklētāja Lanca. 
18.00, 23.20 Ziņas
18.50 Misters Bīns
19.20 Smalkais stils
20.30 Panorāma
21.15 Poldarks
22.20 Restorāns Amigos
23.35 Trubadūrs. Operas iestu-
dējums Alvja Hermaņa režijā
5.00 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Melns.Sarkans.Zelts. 
4 vīri Ugandā
6.30 Pie stūres
7.00 LTV. Zelta arhīvs. 
7.50 Izmeklētāja Lanca. 
9.00, 20.30 FIFA Konfederāciju 
Kauss 2017. 
11.00, 18.10 Krievu mantiniece. 
11.55 LTV. Zelta arhīvs. 
13.05 Aktualitātes.
13.35 Automoto raidījums nr.2

14.05 Nedēļas apskats.
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
15.05 Skats rītdienā.
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
16.05, 19.35 Maklauda meitas
17.00 Igaunija ar Mariju Vīi
19.00 Ziņas
23.00 R.Paula dziedāšanas 
svētki Arēnā Rīga
5.00 Iedziļinoties klimata 
pārmaiņās.

LNT
5.00, 4.45 Karamba!
5.20 Bernards 
5.30 Kristīgā programma “Ticīgo 
uzvaras balss”
6.00 Marta cep 
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika
9.15, 1.45 Spēles karaliene
10.25, 13.45 TV veikals
10.40 Mežonīgā kaķe
11.45 Tuksneša čuksti
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Sirds aicinājums 
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55, 1.00 Iemīlēties vēlreiz
20.35, 2.40 Degpunktā 
21.10 Izdzīvotāji 
22.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus! 
0.05 Čikāga liesmās

TV3
5.00 Nozieguma skelets

5.45, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
6.50, 13.05 Multfilmas
8.00, 1.00 Simpsoni
9.00 Vienības mamma
10.55 TV skatlogs
11.10 Pēdējais cilvēks uz zemes
14.05, 2.20 UgunsGrēks
15.20, 1.30 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.20, 20.20, 3.20 Viņas melo 
labāk
17.00 Kāsla metode
18.00 Tētuka meitiņas
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Meklēšanā
0.10 Bekstroms

TV3+
6.00 Prakse
6.55 Multfilmas
8.00, 0.35 Ekstrasensu cīņas
9.35 Ērglis un cipars
11.45 TV Shop
12.00 Interni
18.55 Radi
19.55 Sporta skolotājs
14.40 Saška
21.00 Mf. Sievietes pret vīrie-
šiem
22.50 Saldā dzīve

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta 
7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.25 Ārkārtas gadījums

14.00, 2.20 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
19.50 99 % miris
21.50 Jūras dēmoni
23.50 Dienas kopsavilkums 
0.20 Labie puiši
4.15 Mūsu uzraugs
5.10 Likme

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.40, 17.05, 
2.05 Ziņas
6.35 Bērnu klubs 
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Laiks rādīs
13.35 Vienatnē ar visiem
14.55, 4.55 Moderns spriedums
16.05 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
18.55, 0.25 Lai runā!
20.00 Laiks
20.45 Latvijas laiks
21.15 Diletants
22.05 Mažors
1.25 EuroNews
2.20 Mf. Lielā atrakcija
3.45 Mf. Vijs
5.45 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Putekļains darbs
14.55 Steidzami uz numuru!
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Labais vārds
23.50 Divkauja
1.50 Kinofestivāls

3.00 Sanktpēterburgas vēstis
3.20 Mantinieki

RenTV Baltic
5.30, 1.30 Skatīties visiem
5.50 Pazīsti mūsējos
6.10 Pēddziņi 
6.55, 7.20 Labrīt!
7.15 Laika ziņas
7.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.55 Pareizs līdzeklis
10.10 Ģimenes drāmas
11.20 Karavīri
13.25 Maldu teritorija
15.30 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
17.35 Ģimenes drāmas
20.45 Kara noslēpums
23.50 Visšokējošākās hipotēzes
0.40 Skandaloza lieta

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.00 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Mažors 
23.10 Pazīsti mūsējos
0.05 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Zona Х
8.50 Metropolīta uzruna
9.10, 10.05, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Kāpnes 
debesīs
13.05 Diena lielpilsētā
14.00 Majors un maģija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mūsējie
15.45, 16.05 Glābiet mūsu 
ģimeni
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
0.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.05 TV barometrs
9.05, 18.55 Galma pērle
10.10 Reālā pasaule
10.45, 16.40 Virtuve
11.50, 22.10 Ekstrasensu cīņa
14.10, 17.50 Jaunkundze - 
zemniece
15.20 PIN kods
16.10 Iepirkšanās dieviete
20.10 Tētis sprukās
22.00 Sportloto 6 no 49, KENO

CETURTDIENA,  29. jūnijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Debesu vārdā
9.35 Noslēpumu viesnīca
10.35, 12.55, 14.35 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Smalkais stils
12.00, 1.05 Alpu dakteris 
13.10 Misters Bīns
13.40 Mia un es
14.10 Astrozēns.
14.50 Izmeklētāja Lanca. 
16.00 Noslēpumu viesnīca
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kaut kur uz zemes
19.25 Dzintara puse
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Benkss
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Restorāns Amigos
1.55 Broukenvuda
3.35 Par puķi, Tevi un mani. 
Kuldīgas svētku koncerts
5.35 Latvijas Kods. Ērgļu Uģis

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Melns. Sarkans. Zelts. 
4 vīri Ugandā.
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ķīpsalā. 
7.30 Kas mēs esam? 
7.50 Izmeklētāja Lanca. 
9.00 FIFA Konfederāciju Kauss 

2017. 1/2 fināls
11.00, 18.10 Krievu mantiniece. 
11.55 1.1
12.50 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
13.35 Personība. 100 g kultūras
14.35 Kultūras mantojums 3D.
14.45 Septiņi piedzīvojumi 
Garkalnē.
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Igaunija ar Mariju Vīi
17.35 Latvijas kods. Vilciens 
pienāk 20.14. 
19.00 Ziņas
19.35 Latvijas kods. Mēstepatās.
20.05 Pazust skaņās.
21.10 Tās tik ir operas! Toska.
22.10 Saules apžilbinātie. 
0.30 Eiropa koncertos
1.25 Sirds stīgu spēle. 
3.25 LTV. Zelta arhīvs. 
3.50 “Troksnis 4”

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Čikāga liesmās 
6.00, 0.10 Marta cep 
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 2.25 Sirdsmīļā Monika
9.15, 1.30 Spēles karaliene
10.25, 13.45 TV veikals
10.40 Mežonīgā kaķe
11.45 Bez tevis
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Sirds aicinājums
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas

17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55 Iemīlēties vēlreiz
20.35, 2.50 Degpunktā 
21.10 Mana vasaras melodija
23.15 Pestīšanas bulvāris

TV3
5.00, 11.10 Nozieguma skelets
5.50, 17.00 Kāsla metode
6.10, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
6.50, 13.05 Multfilmas
8.00, 0.40 Simpsoni
9.00 Mārlijs un es. kucēna gadi
10.55 TV skatlogs
14.05, 2.25 UgunsGrēks
15.20, 1.35 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža  16.20, 20.20, 3.25 
Viņas melo labāk
18.00 Tētuka meitiņas
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Supersuns
22.35 Dabū viņu uz skatuves

TV3+
6.05 Prakse
6.55 Multfilmas
8.00, 23.20 Ekstrasensu cīņa
9.35 Ērglis un cipars
11.45 TV Shop
12.00 Interni  18.55 Tētuki
20.00 Multfilma
21.40 Melinda un Melinda

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta

7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 1.50 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
18.25 Kriminālizmeklēšana
19.50 99 % miris
21.55 Mf. Atradums
23.55 Atomu cilvēki
0.50 Mēs un zinātne, zinātne 
un mēs
3.50 Šamanis

PBK
6.05, 2.05, 5.50 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 16.55 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Laiks rādīs
13.40 Vienatnē ar visiem
14.45 Moderns spriedums
15.55 Gaidi mani
17.45 Cilvēks un likums
18.50 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
20.30 Trīskārša aizsardzība
22.45 Mf. Veiksmes džentlmeņi
0.35 Muļķu diena
2.25 Mf. Vijs
3.35, 5.30 Smieklīgi videoklipi
3.45 Mf. Lielā atrakcija
5.00 Pastaigas zem lietussarga

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ziņas

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Putekļains darbs
14.55 Steidzami uz numuru!
17.40, 3.55 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Mf. Salauztie likteņi
0.50 Mf. Dāmu tango
2.25 Mf. Vasarā es izvēlos kāzas

RenTV Baltic
5.35, 22.50, 0.45 Skatīties 
visiem
6.20 Pēddziņi
7.10, 7.30 Labrīt!
7.29 Laika ziņas
8.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.35 Ģimenes drāmas
11.25 Karavīri
13.30 Kara noslēpums
16.30 Dīvaina lieta
20.45 Čapmanes noslēpumi
23.55 Visšokējošākās hipotēzes

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 2.00 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels! 
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.20 Mf. Veiksmes džentlmeņi
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā

19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Uzvarētājs
22.40 Garša-2017
23.50 Mf. Marlēna

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10, 10.05 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Kāpnes 
debesīs
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 15.25 Majors un maģija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
16.15 Mūsējie
16.35 Glābiet manu ģimeni
21.00 Panorāma
21.45 Mf. Mīlestības valgi
1.20 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.05 TV barometrs
9.05, 18.50 Mf. Galma pērle
10.15 Reālā pasaule
10.45, 16.35 Virtuve
11.50, 22.10 Ekstrasensu cīņa
14.10, 17.40 Jaunkundze - 
zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Iepirkšanās dieviete
20.00 Tētis sprukās 
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO

PIEKTDIENA,  30. jūnijs

labāk
18.00 Tētuka meitiņas
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Iemāci sievai stūrēt!
22.05 Tēta nedienas 
0.10 Greislenda

TV3+
6.00 Prakse
6.55, 9.45 Multfilmas
8.00, 1.25 Ekstrasensu cīņas
11.45 TV shop
12.00 Interni
18.55 Radi
19.55 Sporta skolotājs
21.00 No baskājes līdz lēdijai
23.15 Mf. Džinsi - talismans

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Sasisto lukturu ielas

12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.20 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
19.50 99 % miris
21.50 Jūras dēmoni
23.50 Dienas kopsavilkums
0.20 Aizlienētā dzīve
4.15 Vasarnīcu lietas
5.10 Likme

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.40, 17.05, 
1.55 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35 Laiks rādīs
13.35 Vienatnē ar visiem
14.55, 3.50 Moderns sprie-
dums
16.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
18.50, 0.15 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks

21.05 Diletants
21.55 Mažors
1.20, 5.50 EuroNews
2.10 Mf. Neatkārtojamais 
pavasaris
3.40 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis-М
11.55, 3.30 Putekļains darbs
14.55 Steidzami uz numuru!
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Labs vārds
23.50 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
2.20 Sanktpēterburgas vēstis
2.35 Muhtara nāve
3.20 Mantinieki

RenTV Baltic

5.35, 22.55, 1.15 Skatīties 
visiem
5.55 Vadīt krievu stilā
6.20 Pēddziņi
7.10, 7.30 Labrīt!
7.29 Laika ziņas
8.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.35 Ģimenes drāmas
11.25 Karavīri
13.30 Humora raidījums
15.30 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Maldu teritorija
23.25 Visšokējošākās hipotēzes
0.25 Skandaloza lieta

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 1.00 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels
10.20 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas

11.10 Moderns spriedums
12.10, 0.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
23.10 Pazīsti mūsējos
1.05 Mažors

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Zona Х
9.10, 10.05 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Kāpnes uz 
debesīm
13.05 Diena lielpilsētā

14.00 Majors un maģija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mūsējie
15.45, 16.05 Glābiet mūsu 
ģimeni
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.05 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
22.00 Pēdas
0.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 22.05 TV barometrs
9.05, 18.40 Mf. Galma pērle
10.15 Reālā pasaule  
10.45, 16.35 Virtuve
11.50, 22.10 Ekstrasensu cīņa
14.10, 17.40 Jaunkundze - 
zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Šopinga dieviete
19.55 Tētis sprukās
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
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Tulkotāja

SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

IEPĒRK  
METĀLLŪŽŅUS

Augstas  cenas. Strādā-
jam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zir-
gus. Svari.  Samaksa 
tūlītēja.   T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

Kapu pieminekļu 
izgatavošana.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

Reklāma un sludinājumi

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paaugstinātas cenas.Skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu. 

Vajadzīgi šoferi un lopu 
savacēji.

T. 65329997, 29996309, 
26447663, 29485520, 

vai pa e-pastu: 
re-nem@inbox.lv

Piektdien, 30. jūnijā z/s “Flave-
ri” pārdos jaunas dažādu krāsu 
dējīgas vistiņas un gailīšus. 
Pēc pasūtījuma - cāļi, paau-
gušies broileri, pīlēni, zoslēni, 
balti platkrūšu tītarēni un pai-
palas. Inkubācija tuvojas noslē-
gumam! Tālr. 29142247, šoferis 
29158908. 
Aglona - 7.40, Šķeltova - 8.00, 

Grāveri - 8.20, Auleja - 8.45, Kom-
buļi - 9.10, Izvalta - 9.30, Borovka - 
9.45, Krāslava (Ostas iela) - 10.00, 
Skaista - 10.50, st. Skaista - 11.10, 
Kalnieši - 11.25, Piedruja - 11.40, 
Lupandi - 11.55, Vaicuļevas - 12.05, 
Indra - 12.15, Skuki - 12.35, Robež-
nieki - 12.50, Račeva - 13.00, Asūne 
- 13.15, Dagda - 13.35, Ezernieki - 
14.00, Andzeļi - 14.15, Andrupene 
- 14.40, Mariampole - 14.50, Jauno-
kra - 15.00, Priežmale 15.15.

PĀRDOD

DAŽĀDI
AICINA darbā metinātājus 
darbam ar elektrisko gāzmeti-
nāšanas ierīci, atslēdzniekus - 
santehniķus ar darba pieredzi. 
Tālr. 29438546.
Ģimene bez kaitīgiem ieradu-
miem meklē darbu.  Atdod par 
simbolisku cenu šķirnes kazlēnu, 
kazas pienu. Tālr. 25240408.
ATDOD labās rokās divus run-
cīšus (4 mēn.). Tālr. 29768020.

māju Dagdā (Upes iela 4), 68m2 (3 
istabas, virtuve un tualete) ar saim-
niecības ēkām (šķūnis, siltumnīca). 
Labs augļu dārzs. Krāsns apkure. 
Pieslēgts pilsētas ūdensvads, vie-
tējā kanalizācija. Īpašuma platība 
- 700 m2. Tālr. 28301462
3-istabu dzīvokli Krāslavā (Jaunā 
iela 3). Tālr. 26019740, 29818714 
(lai apskatītu dzīvokli);
2-istabu privatizētu dzīvokli ar 
daļējām ērtībām. Krāslavā. Tālr. 
26754643;
2-istabu dzīvokli bez ērtībām. 
4000 €. Tālr. 29187819;
“VW Golf III” - dīzelis. T. 26270498;
“AUDI 80”. Tālr. 26563353;
“VW Touran” - 1.9 TDi, manuālā 
ātrumkārba, TA līdz 05.18. + zie-
mas riepas. Tālr. 29357978;
“Lancia”(Itālija) - 1.6, universāla, 
TA, 1995., jauns izpūtējs, cinko-
ta virsbūve, ziemas riepas, labā 
tehniskā stāvoklī. 840 €. Tālr. 
20345637;
“SIAT Alhambra” - 1.9 TDi, 1993., 
TA. Tālr. 29576089;
“AUDI 80” - 1.8, 1992., TA 
līdz 06.18., violetā krāsā. Tālr. 
29758771, 26465623;
benzīna trimeri (3.8 kw, ērts, 
viegls, 90 €), invertora metinā-
šanas ierīci (300 ampēri, 120 €), 
hameleonu maskas (25 €). Viss 
jauns. Tālr. 28704679;
lietotu veļas automātu “Wirlpool”, 
100 €. Tālr. 26645115;
trimerus “Stihl” un “MTD” (mazlie-
toti), sūkni “Ručejok” ar pagarinā-
tāju (50 m), smirģeli (380 un 220 
V), elektrozāģi “Rebir”, lielu elek-
trisko urbi, kalēja spīles, durvis 
(2x0.9, lietotas). Tālr. 26313296;
jaunu koka laivu. IZGATAVO 
koka logus, durvis, laivas. Tālr. 
29162064;
lietotus bērnu ratus 3-vienā, pilnā 
komplektācijā. Tālr. 28276714;
govis pēc izvēles. Tālr. 28719482;
2 grūsnas govis. Tālr. 65680328, 
28485971 (zvanīt pēc 20.00);
kartupeļus. Tālr. 29826876;
graudus, miltus. Tālr. 29134527;
malku, šķeldojamo materiālu. 
Tālr. 25567471;
skaldītu malku. (jebkurš izmērs 
un koksne). Tālr. 26244024;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
28381659;
sausu, skaldītu malku. Tālr. 
28296806.

PĒRK

zemi, mežu, jaunu mežu. Tālr. 
29129658;
māju Krāslavā. Tālr. 26795517;
māju Krāslavā. Tālr. 20540340;
traktorus T-16, T-25, T-40, MTZ-
52, MTZ-80, MTZ-82, traktoru 
piekabes jebkādā stāvoklī. Tālr. 
22477403.
VAZ 2013 u.c. Tālr. 22350451.
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 29198531.

23 gadus kopā ar Jums!

Pabeidz darbus – 
sagaidi Līgo ar LAFIKO.

LV aizdevumiem
 un gardām dāvanām!

Krāslavā, Brīvības  ielā 24  
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

-piektdienās no 10:30-12:30
Tālr. 65622735, 

28229290.

IEPĒRK
teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409;
jebkādus zirgus dzīvsvarā. Aug-
stas cenas, tūlītēja apmaksa. 
Tālr. 24904454;
zirgus un govis. Augstas cenas. 
Tālr. 24951122.

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari. T. 20207132.

SIA “AIBI” 
iepērk liellopus, 

jaunlopus, aitas, 
zirgus. 

Pērk arī gaļas šķirnes 
jaunlopus eksportam. 

Labas cenas.
 Samaksa tūlītēja. Svari.  
Tālr. 26142514, 20238990.

Aiz tevis dzīvība un gais-
ma paliek, 
Un piemiņa kā saules 
zieds.

Izsakām līdzjūtību un sēro-
jam kopā ar Sergeja Murašo-
va ģimeni, no viņa uz mūžu 
atvadoties. 

Pitrānu ģimene

Kaut nekad vairs neatnāksi  
Savā sētā ciemoties,  
Tiem, kas tevi mīlējuši,  
Tava gaisma līdzi ies.

Izsakām dziļu līdzjūtību Irē-
nai Miskisas sakarā ar vīra 
Viktora nāvi.

Kolēģi

Radošā darbnīca - fantāzijas puķes
Lauku burvība ir ne tikai 
dzestra rīta rasa, cīruļu rīta 
dziesma un lakstīgalas po-
gošana vakarstundās, svaigs 
gaiss, kuru ieelpojot ar pilnu 
krūti, šķiet, ka esi gatavs lido-
jumam un jūties pārlaimīgs... 
Un tieši no turienes visbiežāk 
nāk apgarotākie un talantīgā-
kie cilvēki, kuri skaisto spēj 
saskatīt vienkāršajā un krā-
saino - pelēkajā. 

8. jūnijā Krāslavas pamat-
skolā papīra ziedu gatavošanas 
darbnīcu vadīja radoša, atsau-
cīga un bezgala talantīga triju 
bērnu māmiņa ILZE VOVKA. 
Ilze ar ģimeni dzīvo Aulejā, taču 
nekad neatsaka sadarboties un 
līdzdarboties skolas, kurā mā-
cās arī viņas bērni - Viktorija, 
Dāvids un Jānis, dzīvē. Tā arī 
šoreiz Ilze mēroja diezgan garu 
ceļu, lai dalītos savās prasmēs. 
Ilze atveda līdzi arī dažus savus 

darbus, lai parādītu bēr-
niem, kā vienkārši, bet 
glīti iesaiņot dāvanas. 
Izrādās, ka viss sarežģī-
tais ir bezgala vienkāršs. 
Galvenais ir ļauties fan-
tāzijai un uzticēties savai 
sirdsbalsij. Ja darbu veic 
ar mīlestību, tad tas no-
teikti izdosies. Kaut arī 
Ilze bērniem parādīja da-
žādus ziedu veidošanas 
veidus, viņa uzsvēra, ka 
katram zieds būs savā-
dāks, īpašs, jo viņa piedāvāja 
ļauties iztēlei un veidot fantāzi-
jas puķi. Darbs ritēja raiti, Ilze 
katram bērnam atrada pareizos 
iedrošinājuma vārdus. Bērniem 
fantāzija tiešām izrādījās ļoti ba-
gāta, tāpēc katram galarezultātā 
bija savādāka puķe - īpaša, ne-
atkārtojama un unikāla, kā paši 
bērni. 

Labākie dzīves skolotāji to-
mēr ir un paliek bērnu vecāki. 

Paldies ILZEI VOVKAI par krā-
saini fantastisko dienu un idejām 
turpmākai sadarbībai!

Darbnīcas notiek LSK Krās- 
lavas, Dagdas un Aglonas no-
vadu komitejas un Røde Kors 
Nord-Trøndelag atbalstītā pro-
jekta “Tikai kopā sapņi kļūst krā-
saini” ietvaros. 

Turpinājums sekos...
Krāslavas pamatskolas 

psiholoģe Velta DAŅIĻEVIČA

Tu būsi vienmēr:
Arī pēc saulrieta sildīsi,
baltiem ābeļziediem katru pavasari ziedēsi,
arī no mūžības tālās mīlēsi.

Vissirsnīgākā pateicība Krāslavas Romas katoļu baznīcas 
prāvestam Eduardam Voroņeckim, dziedātājām, apbedīšanas 
birojam “Rekviēms”, A. Veštera ziedu veikalam, Lolitai, ēdam-
nama “Daugava” kolektīvam. Paldies par atbalstu radiem, dar-
ba kolēģiem, arī bijušajiem kolēģiem, draugiem, kaimiņiem, 
visiem labajiem cilvēkiem, kuri bija kopā ar mums, juta līdzi un 
atbalstīja šajā smagajā dzīves posā, mūsu mīļo vīru, tēti, dēlu 
Arti Galeju pāragri zaudējot un pavadot mūžībā.

Sieva, dēli un mamma

Ir labi, ja dzīves visgrūtākajā brīdī blakus atrodas cil-
vēki, kas atbalsta ar savu sirds siltumu un sapratni.

Sirsnīgs paldies Krāslavas slimnīcas Ķirurģijas nodaļas ār-
stei Danai Rudakai par uzmanību un rūpību. Izsakām patei-
cību visam nodaļas kolektīvam par pašaizliedzīgo attieksmi, 
atbildības sajūtu, sapratni un uzmanību, rūpējoties par mūsu 
mīļo Arti Galeju.

Sieva, dēli, mamma

LAIKA ZIŅAS
28.06 29.06 30.06

+ 11 ... + 22  + 16 ... + 28 + 22 ...+ 32 

DA                           3 m/s   DA                       6 m/s D                    6 m/s

Indras pamatskola aicina 
darbā angļu valodas 

skolotāju (0,8 likmes). 
Dzīvesvieta tiks nodrošināta. 
Informācijai: indras.vsk@inbox.lv, 

tālr. 26194279
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