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Svētā Ludviga baznīcai 250 gadi: 
pirmā diena (divas izstādes un konference)
Mūsu baznīcas jubilejas svētku programma ir piesātinā-
ta un daudzveidīga. Lai varētu apmeklēt visus pasāku-
mus, jābūt ne tikai ievērojamam daudzumam brīvā laika, 
bet arī zināmai mobilitātei. Svinības sākās trešdien, 28. 
jūnijā. Pirmā diena sastāvēja no trim daļām: divu izstāžu 
atklāšanas un starptautiskas zinātniskās konferences. 
Tātad…

Bērnu zīmējumu konkursa “Krāslavas katoļu 
baznīcai 250” darbu izstāde

Uz Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja priekšlikumu 
piedalīties zīmējumu konkursā par godu Svētā Ludviga baz-
nīcas jubilejai atsaucās divu pilsētas skolu skolēni: Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas un Krāslavas pamatskolas audzēkņi. Visu 19 
dalībnieku darbi tika iekļauti izstādes ekspozīcijā, kuru vasaras 
izstāžu zāles telpās atklāja muzeja direktors Valdemārs Gekišs 
un baznīcas-jubilāres mācītājs Eduards Voroņeckis. Zālē pul-
cējās jaunie mākslinieki, viņu skolotāji, radi un draugi. Vasaras 
burzmas laiks neļāva piedalīties visiem konkursa dalībniekiem, 
jo kāds atpūtās pie radiem, cits strādāja ārzemēs. Ar prieku un 
atvieglojuma sajūtu klātesošie uzzināja, ka konkursa žūrija no-
lēma apbalvot visus dalībniekus, bet vietas nepiešķirt. Visi sa-
ņēma goda diplomus un piemiņas suvenīrus.

Starp izstādītajiem darbiem daudzi piesaistīja uzmanību. 
Bērnišķīgais naivums, perspektīvu likumu vājās zināšanas ir 
darbu galvenā pašcieņa. Nav nekā konkrētāka un precīzāka par 
jauna mākslinieka skatījumu uz mums ierastajiem objektiem. 
Kāds no dalībniekiem izvēlējās akvareļu krāsas, kāds krāsainos 
krītiņus, bet daži izlēma, ka labākais zīmējuma variants būs ar 
parasto zīmuli. Viens no darbiem man likās sevišķi veiksmīgs.

No pirmā skatiena Dāvida Babrovska (attēlā), kurš šogad 

absolvēja Krāslavas Valsts ģimnāziju, zīmējums “No baznīcas” 
atgādina, ka tā mūsu baznīcu varētu attēlot jaunais Šagāls: at-
mosfēra, kolorīts, tēli, maniere – šajā darbā viss liecina par au-
tora neparasto talantu, viņa īpašo pasaules uztveri. Nenocietos, 
nolēmu iepazīties ar autoru personīgi. 

Turpinājums 3. lpp. 

Lai pagātne ar vēja spārniem aizplūst,
Un tagadne kā zelta stariņš mirdz,
Bet nākotne, lai atnes visu,
It visu to, ko ilgojas tev sirds.

Sirsnīgi sveicam jubilejā
Vladimiru Šaripo!

Mednieku kolektīvs “Šķaune”

Ir katram ziedam sava rasas pērle,
Kas visās varavīksnes krāsās mirdz.
Kā gribētos to satvert saules starā
Un dāvināt to tev no visas sirds!

No visas sirds sveicam jubilejā
Veru Skipru!

Utānu un Vjateru ģimenes

Vasara - koncertu un zaļumbaļļu laiks
Dagdas novads - tas 

ir bagātīgs kultūras pasā-
kumu piedāvājums. Par  
to, kā aizritējis tradicio-
nālais vasaras pasākums 
Jaundomes muižā, lasiet 
nākamajā numurā. 

ATTĒLOS: Sintija 
un Stanislavs - viesmī-
līgie  saimnieki; tautas 
deju ansamblis “Dag-
da” - vienmēr un visur 
gaidīts viesis. 

Alekseja 
GONČAROVA foto

8. jūlijā Dagdā
Starptautiskais baltkrievu dziesmu 

un deju festivāls “Fest”
12:00 – 14:00 Koncerti pie Domes un VSPC “Dagda”
15:30 Festivāla dalībnieku gājiens līdz parka estrādei

16:00 Festivāla Lielkoncerts Dagdas parka estrādē

Organizē Dagdas baltkrievu biedrība “Verbica” un Dagdas novada 
pašvaldība. Atbalsta Lat-
gales NVO projektu prog-
ramma 2017.

•	 Valsts prezidents Raimonds Vējonis otrreizējai caurlū-
košanai Saeimā nodevis divus likumprojektus. Izmai-
ņas Finanšu instrumentu tirgus likumā, kas attiecas 
uz mazākuma akcionāru tiesībām, kā arī grozījumus 
Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas paredzēja pub-
liskot valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku atalgo-
jumu. Šīs izmaiņas paredzēja, ka, tiks publiskotas arī 
pedagogu algas. Pedagogu arodbiedrība vairs neie-
bilst atalgojumu publiskošanai, bet norāda – tam jāno-
tiek korekti un jāattiecas uz visiem publiskajā sektorā 
strādājošajiem.

•	 Kuldīgas novada dome neilgi pēc pašvaldību vēlē-
šanām nolēma apvienot trīs skolas, izveidojot Viļa 
Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu. Pašvaldība arī iepriekš 
plānoja optimizēt skolu tīklu, taču iepriekš šai iecerei 
bija liela pretestība. 

•	 Valsts policija (VP) Ekonomisko noziegumu apkaro-
šanas pārvalde (ENAP) kopš 2015. gada sākusi se-
šus kriminālprocesus par noziedzīgiem nodarījumiem 
pret dabu. Četri no kriminālprocesiem sākti šogad. 
Šādu noziegumu izmeklēšana ir sarežģīts process, 
īpaši tādēļ, ka to izmeklēšana prasa 
specifiskas zināšanas un tai var būt 
daudzveidīga nozieguma tipoloģija.

•	 Vēl līdz 4. jūlijam Nodarbinātības valsts 
aģentūrā darba devēji var pieteikt vaja-
dzīgo darbinieku apmācību. Darba de-
vējiem ir iespēja Nodarbinātības valsts 
aģentūrā pieteikt tās profesijas, kurās 
viņiem ir vajadzīgi profesionāļi.

•	 No 1. jūlija jaundzimušo personas ko-
dos vairs netiks norādīti dzimšanas 
dati, bet personas koda pirmos ciparus 
automātiski ģenerēs datora sistēma. 
Turpmāk jaundzimušo personas kodi 

sāksies ar ci-
paru 32, kas no-
rādīs uz to, ka kods 
neietver informāciju par dzimšanas dienu. Pārējām 
personām, kam ir pašreizējie personas kodi, ir iespēja 
šos datus vienreiz mainīt.

•	 Līdztekus jau plaši zināmajiem alkohola tūristiem no 
Somijas un Igaunijas, kas masveidā pērk grādīgos 
dzērienus Valkā, identisku praksi sākuši arī Lietuvas 
pilsoņi, kas brāgu labprāt iegādājas bijušajā Grenctā-
les robežpunktā, kur tagad iekārtots alkohola veikals.

•	 Nedēļas pirmajā pusē laika apstākļus virs Latvijas vēl 
turpinās noteikt ciklonu darbība, nedēļas beigās - ne-
liels augsta spiediena apgabals, tādēļ laika apstākļi 
uzlabosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs. Nedēļas beigās virs Latvijas 
pastiprināsies neliels augsta spiediena apgabals, līdz 
ar to pierims vējš un mākoņu būs mazāk, tādēļ naktī 
gaiss būs nedaudz vēsāks nekā nedēļas sākumā, bet 
dienās termometra stabiņš pakāpsies par pāris grā-
diem augstāk - vidēji līdz +17..+22 grādiem.

Plāno optimizēt 
traktortehnikas 

vadītāju 
kategoriju 

skaitu
2.lpp

Aptauja 
piespiedu kārtā?

2.lpp

Medicīniskās 
palīdzības 

saņemšana 
protesta laikā

2.lpp

Ezera sonāte
4.lpp

Poļu skolas 
jaunumi

5.lpp

Krimināls, 
notikumi

6.lpp

Kā arī TV prog-
ramma, sludinājumi, 
reklāmas un daudz 
citas aktuālas un no-
derīgas informācijas. 
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Pasaulē

Jautājums - atbilde Aptauja piespiedu kārtā?
Redakcijā vērsās laikraksta “Ezerzeme” pastāvīgais lasītājs Harijs 

Borks. Atvēris kontu AS “Latvijas pasts” Krāslavas nodaļā, viņš bez 
problēmām saņēma pensiju. Taču 17. maijā filiāles darbinieki pieprasīja 
savam pastāvīgajam klientam aizpildīt aptauju, starp kuras punktiem 
viņš izlasīja jautājumu “Vai jūs iesaistāties politikā?” Un izvērtēja to kā 
savas personīgās brīvības apdraudējumu, kas neatbilst demokrātiskas 
valsts principiem, ar ko turpina lepoties Latvijas Republika. 

Saruna ar filiāles vadītāju neveicināja konflikta atrisināšanu un 
rezultātā krāslavietim tika atteikts pensijas saņemšanā.

Lūk, Harijs Borks arī pāradresēja jautājumu redakcijai: “Vai 
Krāslavas pasts darbinieku rīcība atbilst Latvijas Republikas 
likumdošanai un demokrātijas principiem?”

Аleksejs Gončarovs

AS “Latvijas pasts” atbilde

Par klientu anketām 
Latvijas Pasts klientiem ne-

kad nav jautājis tādu informāci-
ju, kāda minēta Jūsu atsūtītajā 
jautājumā. Tāpat Latvijas Pasta 
Krāslavas nodaļā nav fiksēts 
neviens gadījums, kad klients 
nebūtu varējis saņemt sev pienā-
košos pensiju vai pabalstu. Vienī-
gais klients, kuram bija jautājumi 
klientu anketas sakarā, to aizpil-
dīja mājās, iesniedza nodaļā un 
pensiju saņēma.

Pamatojoties uz normatīvo 
aktu prasībām, banku un finan-
šu iestāžu pienākums ir regulāri 
apkopot informāciju par saviem 
klientiem. Arī Latvijas Pasts, kas 
uztur Pasta norēķinu sistēmu 

(PNS), atbilstoši likumdevēju lē-
mumam ir uzskatāms par finanšu 
iestādi minētā likuma izpratnē.

2016. gada 29. februārī spē-
kā stājās izmaiņas Noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma finansēšanas novērša-
nas likumā, mainot politiski nozī-
mīgas personas definīciju. Līdz 
ar to visu banku un finanšu ies-
tāžu pienākums ir noteikt, kuri no 
klientiem un klientu patiesajiem 
labuma guvējiem ir uzskatāmi par 
politiski nozīmīgām personām.

Tāpēc jau kopš 2016. gada 
lūdzam visus PNS kontu īpašnie-
kus aizpildīt klienta anketu – to 
klientus darīt jau gandrīz gada 
garumā aicinājuši pasta nodaļu 
darbinieki, informējot, ka anketas 
neaizpildīšanas gadījumā konta 
izmantošana būs neiespējama; 

informācija par klientu anketu 
aizpildīšanas nepieciešamību 
izvietota pasta nodaļās. Anke-
ta pieejama arī Latvijas Pasta 
mājas lapā www.pasts.lv, kur to, 
piemēram, senioriem var izdrukāt 
un palīdzēt aizpildīt viņu bērni: 
https://www.pasts.lv/files/pakal-
pojumi_pp/FP_KLIENTA_ANKE-
TA_2.pdf 

Anketas beigās sniegts visu 
prasīto terminu skaidrojums. 
Vēršam uzmanību, ka anketā 
nav tāda jautājuma, kā formulēts 
Jūsu atsūtītajā jautājumā. Anketā 
iekļauti tikai tādi jautājumi, attiecī-
bā uz kuriem informācijas nepie-
ciešamību nosaka likums.

Tā kā daļa klientu veselības 
stāvokļa dēļ paši pasta nodaļās 
ierasties nevar un naudas līdzek-
ļus no viņu kontiem uz pilnvaras 

pamata izņem pilnvarotās perso-
nas (parasti – tuvinieki), Latvijas 
Pasts, nodrošinot likumā noteik-
to prasību izpildi, noteicis, ka no 
2017.gada 1.jūnija visu pasta pa-
kalpojumu sniegšanas vietu va-
dītājiem ir jānodrošina pastnieka 
ierašanās un anketas aizpildīša-
na uz vietas to klientu dzīvesvie-
tā, kas veselības stāvokļa vai citu 
apstākļu dēļ nespēj paši ierasties 
nodaļā.

Latvijas Pasts nodrošina 
datu konfidencialitāti un klienta 
noslēpuma neizpaušanu saska-
ņā ar spēkā esošajām tiesību 
normām.

Ar cieņu, Gundega VĀRPA, 
Ārējo komunikāciju vadītāja

Plāno optimizēt traktortehnikas vadītāju kategoriju skaitu
Zemkopības ministrija sagatavojusi iz-
maiņas Ceļu satiksmes likumā, kas pa-
redz optimizēt traktortehnikas vadītāju 
kategoriju skaitu un traktortehnikas va-
dītāju apliecību iegūšanas kārtību.

Izmaiņas likumā paredz apvienot vai-
rākas traktortehnikas kategorijas vienā 
kategorijā, tādējādi samazinot pašreizējo 
traktortehnikas kategoriju skaitu līdz četrām 
traktortehnikas kategorijām. Līdz ar izmai-
ņām traktortehnikas kategoriju grupējumā 
plānots arī mainīt traktortehnikas kategoriju 
nosaukumus, aizstājot burtus A, B, C, D, E, 
F, G, un H ar saīsinājumiem T1, T2, T3, un 
T4. Tādējādi kategoriju nosaukumi nedublē-
sies ar autovadītāju kategorijām Latvijā un 
Eiropas Savienībā.

Traktortehnikas vadītāju kategorijas pēc 
traktortehnikas specifikācijas un to galvenā 

izmantojuma veida plānots grupēt šādi:
• lauksaimniecībā izmantojamā trak-

tortehnika (T1 un T2);
• mežkopībā izmantojamā traktor-

tehnika (T3);
• būvniecībā izmantojamā traktorteh-

nika (T4).
Tāpat kā līdz šim saglabāsies traktor-

tehnikas masas dalījums traktortehnikas ka-
tegorijās un traktortehnikas vadītāju tiesības 
varēs iegūt no 16 gadiem traktortehnikai ar 
pilnu masu līdz 7500 kg un no 17 gadiem uz 
pārējo traktortehniku. Mainot traktortehnikas 
vadītāju apliecību un iegūstot jauno katego-
riju, paplašināsies kategorijas traktortehni-
kas grupa, tāpēc persona būs tiesīga vadīt 
plašāku traktortehnikas klāstu.

Līdzšinējā C un H kategorija (ekskava-
tori, pašgājējiekrāvēji un speciālā pašgājēj- 
tehnika) tiks iekļauta visās kategorijās, jo 

to izmantošana ir būtiska visās nozarēs. D 
kategorija (lauksaimniecības pašgājējma-
šīnas) tiks iekļauta T1 un T2 kategorijā, jo 
traktorus un lauksaimniecības pašgājējma-
šīnas darbā izmanto pamatā vienas noza-
res pārstāvji, t.i., lauksaimnieki, savukārt E 
kategorija tiks iekļauta T4 kategorijā, jo tā ir 
ceļubūves mašīna.

Plānots, ka izmaiņas likumā arī atvieg-
los darbu attiecīgās nozares darba devē-
jiem, jo traktortehnikas vadītāju kategorijas 
būs sagrupētas pēc traktortehnikas speci-
fikācijas un to galvenā izmantojuma veida.

Plašāka informācija par plānotajām iz-
maiņām Ceļu satiksmes likumā, ko ceturt-
dien, 29. jūnijā, izsludināja Valsts sekretāru 
sanāksmē, pieejama MK tīmekļvietnē. Iz-
maiņas likumā vēl tiks skatītas valdībā un 
Saeimā.

Garīguma svētki

Par to, kā Krāslavas Romas katoļu Sv. Ludviga  baznīcā jau 237. reizi tika svinēti Sv. Donāta svētki, lasiet nākamajā numurā.
Alekseja GONČAROVA foto

Medicīniskās palīdzības saņemšana protesta laikā
Kur saņemt medicīnisko 

palīdzību, ja ģimenes ārsts nav 
pieejams?

Ņemot vērā Latvijas ģime-
nes ārstu asociācijas pieteikto 
protesta akciju no šā gada 3. jū-
lija plkst. 12:00, Nacionālais ve-
selības dienests vērš uzmanību, 
ka iedzīvotājiem būs pieejama 
daudzveidīga medicīniskā palī-
dzība laikā, kad ģimenes ārstu 
praksēs netiks nodrošinātas ār-
stu konsultācijas.

Ja nepieciešami ģimenes 
ārsta pakalpojumi, iedzīvotāji tiek 

aicināti vispirms sazināties ar 
sava ģimenes ārsta praksi, lai no-
skaidrotu, vai ģimenes ārsts pro-
testa akcijas laikā sniedz valsts 
apmaksātus veselības aprūpes 
pakalpojumus.

Ģimenes ārstu konsultatī-
vais tālrunis 66016001 

Medicīniskus padomus vien-
kāršu saslimšanu gadījumos var 
saņemt visu diennakti, zvanot uz 
valsts organizēto Ģimenes ārstu 
konsultatīvo tālruni 66016001. 
Medicīniski padomi tiek sniegti sa-
aukstēšanās, drudža, galvassāp-

ju, kakla un ausu sāpju, vemša-
nas, caurejas, nelielu traumu vai 
hronisku slimību saasinājuma u.c. 
vienkāršu saslimšanu gadījumos.

Medicīniskās palīdzības 
saņemšana akūtos gadījumos

Medicīnisko palīdzību akūtos 
gadījumos var saņemt, vēršoties 
pie dežūrārstiem, feldšerpunktos, 
steidzamās medicīniskās palīdzī-
bas punktos (traumpunktos) un 
slimnīcu uzņemšanas nodaļās. 
Piemēram, traumas, apdeguma, 
hroniskas slimības paasinājuma 
gadījumā un citos gadījumos.

Informācija par medicīniskās 
palīdzības saņemšanas vietām 
akūtos gadījumos ir pieejama arī 
interaktīvā kartē. Ārstniecības 
iestādes kartē tiek attēlotas kā 
krāsaini punkti, uz kuriem nospie-
žot, redzams iestādes nosau-
kums, kontaktinformācija u.c.

Karte ar ārstniecības iestā-
dēm palīdzības saņemšanai akū-
tos gadījumos - https://vmnvd.
maps.arcgis.com/apps/webap-
pviewer/index.html?id=ad577fc-
52d4a44ae93c02c3b8e26b177

! Lūgums ņemt vērā, ka kar-

tē norādītie ārstniecības iestāžu 
punkti atsevišķos gadījumos var 
būt aptuveni, tāpēc aicinām skatīt 
ārstniecības iestādes adresi, kas 
tiek attēlota lodziņā (uzspiežot uz 
kartē attēlotā punkta).

Ārstniecības iestādēs ir pie-
ejamas dažādu specialitāšu ārst-
niecības personas. Zemāk eso-
šajā tabulā ir norādīta informācija 
par ārstniecības personu kompe-
tencēm un pakalpojumiem, kurus 
var saņemt, vēršoties pie konkrē-
tajiem speciālistiem.

www.vmnvd.gov.lv

Apšaude Francijā
Apšaudē pie mošejas Aviņo-

nā, Francijas dienvidaustrumos, 
svētdienas vakarā astoņi cilvēki 
tika viegli ievainoti. Divi vīrieši ne-
tālu no mošejas esot izkāpuši no 
automašīnas un atklājuši uguni. 
Divi cietušie nogādāti slimnīcā, 
bet policija uzskata, ka notikušais 
ir savstarpēju rēķinu kārtošana, 
un mošeju atstājušie dievlūdzēji 
neesot bijis uzbrukuma mērķis.

Politiskā krīze 
Ziemeļīrijā

Pēc janvārī notikušajām ār-
kārtas vēlēšanām partijas jopro-
jām nespēj panākt vienošanos 
par turpmāko sadarbību. Lielbri-
tānijas valdība aizvadītajā nedēļā 
ir paziņojusi, ka tā ir gatava dot 
vēl tikai pāris dienas, lai politiķi 
Belfāstā varētu atrast kopsaucē-
ju. Ja Ziemeļīrijas politiķi nespēs 
atrast kopsaucēju, tad Londona 
var atjaunot tiešo pārvaldi šajā 
reģionā, kas var radīt situācijas 
saspīlējumu Ziemeļīrijā.

Legalizē viendzimuma 
laulības

Vācijā legalizētas viendzi-
muma pāru laulības un tiks at-
ļauta bērnu adopcija. Par jauno 
reformu parlamentā nobalsoja 
393 deputāti, bet pret bija 226. 
Atturējās vien četri deputāti. Jau-
nā reforma nosaka, ka uz vien-
dzimuma pāriem attieksies visas 
ģimenes tiesības un viņi varēs 
adoptēt arī bērnus. Līdz šim 
viendzimuma pāriem bija atļauts 
dzīvot tikai civillaulībā. Atbalsts 
šādam lēmumam ir arī plašākā 
sabiedrībā – 83% iedzīvotāju 
atbalsta viendzimuma laulības. 
Savukārt viendzimuma laulības 
atļautas 14 Eiropas valstīs.

Igaunija - ES prezidējošā 
valsts

Igaunija 1. jūlijā uz nākama-
jiem sešiem mēnešiem kļuvusi par 
Eiropas Savienības (ES) prezi-
dējošo valsti. Igaunijai ir izvirzītas 
četras prioritātes kā prezidējošajai 
valstij - atvērta un inovatīva Eiro-
pas ekonomika, droša un aizsar-
gāta Eiropa, digitālizēta Eiropa un 
brīva datu kustība, kā arī iekļau-
joša un ilgtspējīga Eiropa. Tāpat 
Igaunija ir gatava reformēt imigrā-
cijas krīzi, risināt problēmas saistī-
bā ar “Brexit”, kā arī stiprināt drošī-
bu saistībā ar terorisma draudiem. 
Viens no plašākajiem pasākumiem 
Igaunijas ES prezidentūras laikā 
būs Digitālais samits, kurš Tallinā 
notiks 29. septembrī, tomēr tas nav 
ES oficiālo sanāksmju sarakstā, 
tādēļ valstu un valdību vadītājiem 
tā apmeklēšana nav obligāta. Ko-
pumā Igaunijas ES prezidentūras 
laikā no 1. jūlija līdz 31. decembrim 
plānotas apmēram 20 augsta lī-
meņa sanāksmes, vizītes un kon-
ferencēs, kā arī vēl apmēram 200 
ar prezidentūru saistītu pasākumu.

par to, kā Krāslavas Romas katoļu Sv. Ludviga  baznīcā jau 237. reizi tika svinēti Sv. Donāta svētki, lasiet nākamajā numurā.
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Svētā Ludviga baznīcai 250 gadi: 
pirmā diena (divas izstādes un konference)

Turpinājums. 
Sākums 1. lpp. 

Dāv ids 
bija kautrīgs 
un pieticīgs. 
Pienācis pie 
sava darba, 
viņš sāka 
man stās-
tīt par sa-
vām kļūdām 
un trūku-
miem… Tie-
ši tā rīkojas 
profesionāli 
meistari: ti-
kai nedaudzi 
ir apmierinā-
ti ar saviem 
d a r b i e m , 
bet daudzi ilgus gadus nevar pabeigt 
kārtējo gleznu, ik dienu to pilnveidojot. 
Jautāju par nā-
kotnes plāniem. 
Dāvids neplāno 
turpināt izglītību 
tē lo tā jmāks las 
jomā. Viņa nā-
kamā profesija ir 
saistīta ar prog-
rammēšanu, tieši 
tāpēc viņš domā 
mācīties Dau-
gavpils Univer-
sitātē. Es tomēr 
esmu pārlieci-
nāts, ka jaunais 
meistars mūs 
vēl iepriecinās ar 
saviem negaidī-
tajiem un intere-
santajiem darbiem. Vismaz es no sirds 
viņam to novēlu!

Izstāde “Krāslavas katoļu baz-
nīcai – 250”

Šeit nudien nav nekādas kļūdas! 
Tās ir divas dažādas izstādes kā satu-
ra, tā virziena ziņā. Pirmā – mākslinie-

ciska, otrā – 
vēsturiska. 
Eksponātus 
nodrošināja 
pati baznī-
ca. Skatī-
tājiem tika 
p i e d ā v ā t i 
garīdznieku 
tērpi, relik-
vijas un citi 
kulta priekš-
meti, gal-
veno vietu 

ieņēma Krāslavas garīgā semināra pē-
dējā rektora Jāzepa Jalovecka portrets, 
ko gleznojis Apolinārijs Horavskis. Starp 
eksponātiem bija arī dažas grāmatas 
no kādreiz bagātīgās baznīcas bibliotē-
kas, kas burtiski pirms dažām 

dienām tika ierakstītas aizsargājamo 
kultūras objektu sarakstā. Vispārēju uz-
manību piesaistīja stikla šķirsts ar kasti 
svēto relikviju glabāšanai. Spriežot pēc 
uzraksta uz kastes, iekšā kādreiz gla-
bājās svētā Germānija pīšļi. Šis šķirsts 
tika atrasts Svētā Ludviga baznīcas bē-
niņos. Diemžēl šķirsta zīmogs bija sa-
lauzts, tāpēc publiskai apskatei šķirsts 
nekad netika izlikts. Skatītāji ar izbrīnu 
un bijību aplūkoja unikālos eksponātus, 
lasīdami skaidrojošos uzrakstus.

Dažos stendos bija izvietotas fo-
togrāfijas, kuras stāstīja par baznīcas 
altāra, kā arī par altārgleznas “Svētais 
Ludvigs dodas krusta gājienā” restaurā-
ciju. Atklāšanas ceremonija bija pietie-
kami īsa, uzstāšanās – lakoniskas. Visi 
gaidīja starptautiskās zinātniskās konfe-
rences atklāšanu.

Starptautiskā zinātniskā kon-
ference

K r ā s l a v a s 
muzeja vasaras 
izstāžu zāle lie-
liski noder dažā-
du konferenču 
norisei. To gan 
es, gan daudzi 
saprata tieši 28. 
jūnijā. Ilgu laiku 
pirms šī svarī-
gā un atbildīgā 
pasākuma zālē 
darbojās muzeja 
darbinieki, dau-
dzie skaņu ope-
ratori, nodrošinot 
sinhronu tulkoju-
mu no poļu valo-

das un uz poļu valodu. Viesi pulcējās jau 
agrāk, nesteidzīgi reģistrējās, saņēma 
pilnu konferences programmu, reklā-
mas bukletus, veltītus tūrisma iespējām 
mūsu novadā, kā arī 
noasinātu zīmuli pie-
zīmēm. Tas viss bija 
salikts firmas papīra 
maisiņā ar pasākuma 
logo. Satraukti sanē-
ja projektors, tikko 
dzirdami “čukstēja” 
mikrofoni. Visi gaidīja 
atklāšanu.

Novada domes 
priekšsēdētāja Gunā-
ra Upenieka, Polijas 
vēstnieces Latvijā 
Evas Dembskas (ku-
ras paziņojums par 
sadarbības turpinā-
šanu, drīzu baznīcas 
fasādes atjaunošanu, 
kā arī par finansē-
jumu Svētā Ludviga baznīcas fasādes 
freskas atjaunošanai tika sagaidīts ar 
skaļiem aplausiem), kā arī mācītāja Eduar-
da Voroņecka uzrunas ievadīja konferen-

ces lietišķo toni. 
Pasākuma vadī-
tājs, muzeja di-
rektors Valdemārs 
Gekišs, iepazīs-
tināja ar pirmo 
dalībnieku: Ruta 
Kaminska, Valsts 
kultūras pieminek-
ļu aizsardzības 
eksperte, profeso-
re. Pirmā lektore 
ir labi pazīstama 
persona mūsu no-
vadā. Droši vien 
nav kompetentāka 
cilvēka sakrālās 
mākslas, tās vēs-
tures jomā. Ruta 
Kaminska pastās-
tīja par Krāslavas 
sakrālās mākslas 

mantojumu, par to, ko izdevās saglabāt 
pēcnācējiem, kā arī par to, kas zudis uz 
visiem laikiem. Ekrānā zibēja retas fo-
togrāfijas, zālē visi noklusa, dalībnieku 
interese bija patiesi sirsnīga.

Nākamā uzstājās Dace Čodere 
(Valsts pieminekļu aizsardzības inspek-
cijas kustamā mantojuma restaurācijas 
metodiskās nodaļas priekšniece) par 
mūsu baznīcas mākslas darbu restau-
rāciju. Polijas Kultūras ministrijas un 
nacionālā mantojuma pārstāves Martas 
Gurskas referātu nolasīja vēstniecības 
darbiniece, jo personīgi piedalīties kon-
ferencē Gurskas kundze nevarēja. Pazi-
ņojums skāra Latvijas un Polijas kopīgā 
kultūras mantojuma tēmas, kā arī minis-
trijas projektus, kas vērsti uz sadarbību 
šajā jomā. Pirmā konferences daļa bei-
dzās ar triju restauratoru uzstāšanos: 
Tomaša Dzjuraveca (Polija) – altārglez-
nas restaurācijas 
process, Dmitrija 
Laščetko (Latvija) 
– Svētā Ludviga 
baznīcas centrālā 
altāra saglabāša-
na un restaurācija, 
Zane Kelere (Lat-
vija) stāstīja par 
gleznu “Svētā Sta-
ņislava brīnums” un 
“Svētais Vikentijs 
de Pols” restaurā-
cijas gaitu. Dzirdēto 
informāciju bija ne-
pieciešams “sagre-
mot”, tāpēc tika rī-
kota kafijas pauze. 

Kon fe rences 
otrā daļa bija vel-
tīta vēsturiskiem 
jautājumiem. Tika 
nolasīts Dorotas 
Comborskas-Kukučas, Lodzas Univer-
sitātes profesores, referāts “Ar Plāteru 

acīm. Krāslavas li-
terārā topogrāfija”. 
Lielu interesi izraisī-
ja Daugavpils Uni-
versitātes profesora 
Henriha Soma pa-
ziņojums “Krāslava 
albumā “Terra Maria- 
na” kas uzdāvināts 
pāvestam Ļevam XIII 
1888. gadā”. Izrādās, 
mūsu pilsēta šajā “Li-
vonijas” aprakstā tiek 
minēta sešas reizes, 
kas parāda tās svarī-
gumu un ietekmi visā 
reģionā.

Latvijas Universi-
tātes profesore Lidija 
Leikuma pastāstīja 

par Krāslavas garīgā semināra absol-

ventu ieguldījumu latviešu valodas raks-
tības izveidē, bet leksikogrāfe Otīlija Ko-

vaļevska aizrautīgi stāstīja par samērā 
maz zināmiem faktiem katoļu kopienas 
vajāšanas laikā Latgalē.

Māsas Klāras, luterāņu Pontifikālās 

universitātes Rīgas filiāles profesores, 
referāts skāra maz zināmus faktus par 
žēlsirdības māsu darbību Krāslavā, īpa-
šu uzmanību pievēršot Celīnas Plāteres 
personībai, latgaļu tautas dziesmu vā-
cējai. Konferenci noslēdza Genovefas 
Kalvišas, Krāslavas katoļu draudzes 
locekles, paziņojums, kura stāstīja par 
mūsu draudzes katoļu mācītājiem no 
draudzes izveidošanas brīža līdz mūs-
dienām. Paziņojums noslēdzās ar pa-
teicību pašreizējam Svētā Ludviga baz-
nīcas mācītājam, mūsu novada labāko 
garīdzniecības tradīciju cienīgam turpi-
nātājam.

Satraukti un lepni izklīda konferen-
ces dalībnieki. Kā man kļuva zināms, 
muzeja darbinieki domā par to, lai visi 
pasākuma materiāli (referāti) tiktu izdo-
ti vienā brošūrā. Ļoti ceru, ka šo ideju 
viņiem izdosies īstenot. Brošūru obligāti 
iegādāšos. Tas ir unikāls materiāls.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Konferenci atklāj Krāslavas novada 
mērs.

Uzstājas Polijas vēstnie-
ce Eva Dembska.

Māsas Klāras uzstāšanās radīja patiesu 
interesi.

Restaurators Tomašs 
Dzjuravecs.

Vēsturiskās izstādes eksponāti.

Zīmējumu konkursa dalībnieki.

Noslēpumainais šķirsts.
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Ezera sonāte

Atzīšos godīgi – kad pirms 
desmit gadiem apmeklēju atpū-
tas namiņu “Sidari” Cērpa eze-
ra gleznainajā krastā, ne visai 
ticēju šī pusaizmirstā nostūra 
krāsainajām perspektīvām. Taču 
ritēja gadi, tūrisma firmas nosau-
kums pastāvīgi bija dzirdams, un 
šoreiz saimniecīte Rita Liepiņa… 
uzaicināja ciemos ar sālsmaizi. 
Nākamās dienas rītā ne bez iz-
brīna vēroju tū-
risma ciemati-
ņu pazīstamajā 
krastā, kurš 
pilnīgi pama-
toti pretendē 
uz nosaukumu 
“paradīzes stū-
rītis”.

P ā r s t e i -
dzoša cilvēka 
u z m a n ī g a s 
l ī dzāspas tā -
vēšanas har-
monija ar sau-
dzīgi saglabāto 
apkārtējo vidi. 
Šeit nav mūs-
dienās tik izplatīto kliedzošo ei-
romodernisma arhitektūras sim-
bolu, bet nelielie ērtie namiņi it 
kā paši šeit izauguši kā sēnes 
pēc lietus. Un kādi nosaukumi! 
Namiņš, kurš gatavs uzņemt 
pirmos viesus – “Sonāte”, mīlē-
tājiem uz saliņas – “Venēcija”, 
bet mežmalā iekārtots namiņš 
“Odziņa”.

Paredzot komunikācijas 
b a u d ī j u m u , 
otro rei-
zi uzmanīgi 
klausos pār-
s t e i d z o š ā s 
sarunu bied-
res satraukto 
stāstu. Katra 
frāze kā citāts. 
Un kā citādi – 
ne tik bieži 
parastu zem-
nieku ģimeņu 
bērni kļūst par 
zinātniekiem, 
bet mūsu 
Aulejas Rita 
Liepiņa ir sa-
ņēmusi “Goda 
p r o f e s o r e s ” 
titulu. Ceturt-
daļu gadsimta 
ir pasniegu-
si Latvijas 
Universitātē, 
septiņpadsmit 
gadus – Rē-
zeknes Augstskolā. Un tagad 
pagājuši divi gadi, kopš viņa 
atgriezusies un nebaidoties kļu-
vusi par pilntiesīgu lauku sētas 
saimnieci. Ar prieku atmetusi 
pedagoģiskās atbildības un pub-
licitātes nastu, nesenajā pagāt-
nē ekonomisko zinātņu doktore 

beidzot uzskata sevi par pilnīgi 
brīvu un laimīgu cilvēku. Bērnī-
bas krasts, prieka krasts… Cik 
maz vajag laimei, lai sagaidītu 
to laiku, kad dvēsele uzgavilē no 
katra bērziņa un trauslās nied-
res burvīgā skaistuma dzimtajā 
krastā. Un liesmojošs saulriets 
virs gludās ezera virsmas, kad 
stājas sirds no neaprakstāmā 
burvīguma. Tad arī saproti, ka 

daba – pasaulē labākais māks-
linieks. Sapņi piepildās...

Nepārvaramo pārmantoja-
mo gēnu spēkam nevar neticēt. 
Ja cilvēks ir dzimis laukos, tad 
pilsēta viņam nekad neaizstās 
taciņu starp rasoto zāli, pavasa-
ra putnu dziesmas un zem egles 
paslēpušos skaistuli baraviku. 
Pagājušajā gadā šeit parādījās 
pēdējā trūkstošā skice: stārķi 

novija ligzdu, 
un šogad jau 
ir trīs putnu 
mazuļi. Tie-
ši tik daudz 
meitu bija 
Čerpinsku ģi-
menē, un ta-
gad vecākā 
meita Rita 
šeit pasniedz 
savas dzīves 
s v a r ī g ā k o 
stundu – uz-
ticību dzimte-
nei. Ar kādu 
mīlestību viņa 
p a p l a š i n a 
savu tūrisma 
m i k r o p i l s ē -
tiņu, turklāt 
atklāti stāsta, 
ka dzīvo no 
pensijas, bet 
viesu uzņem-
šana – savam 
priekam. Lūk, 

pavisam nesen šajā pasakainajā 
stūrītī bez īpaša kāzu skaļuma 
savu likteni saistīja jaunlaulātie 
no Rīgas – Alīna un Dmitrijs.

Arī lauku sakņu aicinājums, 
un pēc laulību reģistrācijas ezera 
krastā, pavadot neaizmirstamu 
nakti latgaļu Venēcijas namiņā, 

apsolīja turpmāk 
kāzu jubilejās 
atgriezties šajā 
pusē. Fotosesija 
notika ar drona 
palīdzību, un ta-
gad viesu nama 
saimnieces elek-
troniskajā albumā 
ir fantastiski kadri 
no putna lidoju-
ma augstuma. 
Kaut arī šai tūris-
ma paradīzei jau 
sen nav vajadzī-
ga reklāma. Šeit 
dabas pirmatnējo 
skaistumu ir ap-
brīnojuši tūristi no 

Francijas un Beļģijas, Anglijas 
un Spānijas, Krievijas un Balt-
krievijas, Igaunijas un Lietuvas… 
Jau labi sen šo dabas briljantu 
ir atklājuši eiropiešu akadēmis-
kās vides pārstāvji. Un daudzi, 
kuri vienreiz šeit pabija, aizved 
sapni atgriezties. Lielpilsētu ie-
dzīvotājiem Zilo ezeru zemes 
skaistums šķiet kā šīs zemes 
augstākā svētlaime. Urbanizā-

cijas progress, 
bez šaubām, 
arī turpmāk tur-
pinās piesaistīt 
“pamatkapitālu” 
Latgalei. Šajā 
sakarā Ritas 
Liepiņas uzņē-
m ē j d a r b ī b a s 
pieredze ir īpa-
ši vērtīga.

P r o t a m s , 
mūsu atklāta-
jā sarunā mēs 
skārām arī 
daudz cietu-
šās Latgales 

tēmu. Daudz ir zaudēts: labi, ja 
saglabājusies viena no piecām 
viensētām, izmirst ciemati… Kā 
personīgu traģēdiju Rita Liepi-
ņa uztvēra Aulejas pamatskolas 
slēgšanu. Kā ap-
turēt Latgales iz-
miršanu – valstiska 
līmeņa jautājums. 
Kamēr pasaules 
augstākie spēki 
nodarbojas ar per-
sonīgās bagātī-
bas veidošanu un 
gatavojas risināt 
finansiālās problē-
mas uz nabadzīgo 
vairākuma rēķina, 
sapnis par Latvijas 
atdzimšanu ir bez-
jēdzīgs.

Pērkons ir nograndis, un, 
lai apturētu Latgales norietu, 
jau sen laiks no vārdiem pāriet 
pie darbiem – uzskata gudrā 
sieviete. Aulejas ceļa remonts 
jau ir stimuls lauksaimniecības 
uzņēmējdarbības attīstībai, un, 
ja vēl latgaliešiem sniegtu valsts 

atbalstu elektrotīklu modernizā-
cijā, piebraucamo ceļu labiekār-
tošanā… Tad, iespējams, tiktu 
apturēta lauku ļaužu masveida 
aizbraukšana. Jau sen reālu 
efektīvu palīdzību gaida tādas 
jomas kā zivju audzēšana, mazo 
uzņēmumu augļu un dārzeņu 
pārstrāde. It īpaši tāpēc, ka pie-
prasījums pēc ekoloģiskiem pro-
duktiem Eiropas valstīs strauji 
pieaug. Sen ir laiks no vēlēju-
miem un tukšiem priekšvēlēša-
nu solījumiem pāriet pie reālām 
programmām, pa to laiku kolo-
sālas Eiropas investīcijas turpina 
iet garām Latvijai. Ekonomiski 
atbalstot laukus, ir vairāk jāuz-
ticas pagastiem, kuru vadītāji 
pārzina “iekšējo” dzīvi. Diemžēl 
daudzi latgalieši, apdedzināju-
šies ar pienu, ķērušies klāt lē-

tajam, aukstajam 
alum. Un šī problē-
ma jārisina visiem 
kopīgi, bez kavēša-
nās, novadam bez 
cilvēkiem nav per-
spektīvas.

P i e c p a d s m i t 
gadi lauksaimniecī-
bas uzņēmējdarbī-
bā – tā ir nenovēr-
tējama pieredze. 
Pilnā apjomā izjūtot 
tūrisma biznesa 
veidošanas un lē-
nās attīstības grūtī-

bas, Rita Liepiņa atklāti pasaka 
sarunas noslēgumā: personīgā 
prakse palīdzēja pedagoģiskās 
darbības bagātināšanā. Ja politi-
ķi zinātu godīgi nopelnītā lata vai 
eiro vērtību… Budžeta līdzekļi 
samaitā, šāds secinājums radās 
mums abiem. Valsts gaida sa-

prātīgu vadību.
Atklātā saruna izrādījās vi-

sai noderīga arī man: vērīgā 
mūsu avīzes lasītāja piebilda, 
ka pēdējā laikā “Ezerzeme” ir 
mainījusies uz labāko pusi. Viņai 
patīk interesanti saliktie vietējā, 
reģionālā un republikas mēroga 
informācijas bloki. Beidzot parā-
dījušies problēmraksti, un īpa-
ša uzslava konstruktīvai kritikai 
ar ironiskiem elementiem. Ļoti 
svarīga uzņēmējdarbības uzkrā-
tā pieredze, un pareizi rīkojas 

žurnālisti, detalizēti atspoguļojot 
skolas dzīvi. Jaunatne – mūsu 
nākotne, tāpēc tagad ir ļoti sva-
rīgas dzimtenes mīlestības stun-
das – noslēdzot mūsu tikšanos, 
teica dzimusī pedagoģe. Un pa-
pildināja: “Šī gada aukstā vasara 
pierāda, ka nedrīkst pārvērtēt 
tūrisma perspektīvas. Daudz 

svarīgāk ir attīstīt lauk-
saimniecības ražošanu, 
uz ko ir jākoncentrējas 
mūsu valdībai”.

Noslēgumā, izman-
todama iespēju, Rita 
Liepiņa lūdza nodot pub-
lisku pateicību pagasta 
vadītājam Aivaram Um-
braško un Tūrisma infor-
mācijas centram par pa-
līdzību ne visai vieglajā 
lauku biznesa attīstībā.

Aleksejs 
GONČAROVS

Negaidīta tikšanās ar avīzes publikāciju varoņiem vienmēr sagādā prieku. Taču, ja ciemos uzai-
cina atkārtoti, tā ir kā augstākā balva.

Dzimtajā krastā.

Šeit “laulāja” jauno pāri.

Starp diviem namiņiem – pirtiņa.

Draugiem – šampanietis.

Mežmalā – kotedža “Odziņa”

Uz jahtas būs baltas buras.

Lauku komforts – laipni lū-
dzam!

Kad lietus ir svētīgs.
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Vasaras nometne 
No 5. jūnija līdz 16. jūnijam mūsu skolā notika 
vasaras nometne 1. - 5.klašu skolēniem. 

Polijas Republikas ārlietu ministrija un Polijas 
Republikas vēstniecība Rīgā atbalsta skolas projektu “Po-
znajemy swój kraj z językiem polskim”. Nometnes laikā 
bērni apmeklēja Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju, 
Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīcu, Daugavpils 
novadpētniecības un mākslas muzeju, Latgales zoodār-
zu,ceļā no Daugavpils uz Krāslavu - dabas parku “Stal-
kers” un Aglonas maizes muzeju.

 Notika arī jautras nodarbības un dažādas spēles gan 
skolā, gan dabā. 

Gribam izteikt pateicību PR ārlietu ministrijai, PR 
vēstniecībai Rīgā par projekta finansējumu, muzeju dar-
biniekiem par interesantām ekskursijām, “Varavīksnes” 
vidusskolai par garšīgām pusdienām un veselīgām bro-
kastīm, Daugavpils autobusu parkam un firmai “Miks”- par 
transporta pakalpojumiem.

 Česlava KOZLOVSKA, 
Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas direktore

Mācību vizīte Varšavā

Jūnija nogalē Krāslavas grāfu 
Plāteru vārdā nosauktās Poļu pamat-
skolas skolotājas Inna Sevostjanova un 
Inna Vaivodiša piedalījās Latvijas poļu 
skolu pedagogu mācību vizītē Varšavā.

Dalīties vizītes iespaidos skolotājas 
pieteicās pašas. Tikāmies mūsu laikraksta 
redakcijā.

Pagājušā gada nogalē ar sajūsmu 
stāstījāt par iespaidiem, ko guvāt pie-
redzes apmaiņas braucienā Polijā, Ka-
zimierz Dolny pilsētas pirmsskolas un 
sākumskolas mācību iestādēs. Par ko 
šoreiz būs stāsts?

Inna Vaivodiša: “Šoreiz bijām Varša-
vā. Pateicoties Polijas biedrības “Pomoc 
Polakom na Wschodzie” projektam, kuru 
finansēja Polijas Valsts Izglītības ministri-
ja, mums, poļu skolu pedagogiem no Latvi-
jas, bija iespēja piedalīties mācību vizītēs 
Polijas mācību iestādēs.”

Inna Sevostjanova: “22. jūnijā mūsu 
delegācija tika ielūgta Polijas Republikas 
Ārlietu ministrijā. Šeit Latvijas Poļu savie-
nības un Latvijas poļu skolu pārstāvjus 
sveicināja PR Ārlietu ministrijas valsts 
sekretārs Jan Dziedziczak. Tikšanās Ārlie-
tu ministrijā piedalījās Fonda “Pomoc Po-
lakom na Wschodzie” vadības locekļi un 
Fonda pārstāvji, Latvijas Poļu savienības 
priekšsēdētājs Rišards Stanķevičs.

Valsts sekretārs Jan Dziedziczak atzī-
mēja, ka ļoti liela nozīme poļu izglītībai Lat-
vijā ir skolotājiem, kuri strādā poļu skolās. 
“Bez kvalitātīvas izglītības nebūs rezultāta 
bērnu izglītošanā un audzināšanā. Liela 
nozīme skolēnu audzināšanā ir ģimenei, 
baznīcai un, protams, skolai. Esiet atbildīgi 
gan par poļu tautības cilvēku izglītību Lat-
vijā, gan arī par poļu-latviešu attiecībām!” 
uzsvēra valsts sekretārs.

Dialogā ar PR Ārlietu ministrijas un 
Fonda “Pomoc Polakom na Wschodzie” 
pārstāvjiem tika apspriesti jautājumi par 
izglītību poļu valodā, par piecu poļu skolu 
Latvijā nākotni, par palīdzību poļu skolām 
un poļu biedrībām Latvijā no Polijas puses: 
no PR Senāta, PR Ārlietu ministrijas, PR 
Izglītības ministrijas, Fonda “Pomoc Po-
lakom na Wschodzie” un citiem fondiem 
– PR valsts institūcijām, kā arī no biznesa 
pārstāvjiem.

Latvijas pārstāvji izteica lielu pateicī-
bu Polijas pusei par nozīmīgo finansējumu 
2016. un 2017. gadā poļu skolu, poļu bied-
rību, poļu mediju, poļu kultūras un vēstu-
res attīstībai Latvijā.”

Inna Vaivodiša: “Mācību vizītes laikā 
mūsu delegācijas pārstāvjiem bija iespēja 
apmeklēt dažādas Polijas mācību iestā-
des. Mēs, Krāslavas grāfu Plāteru vārdā 
nosauktās Poļu pamatskolas pārstāves, 
viesojāmies Varšavas Katoļu ģimnāzijā, 
kur mācību procesā izmanto Montessori 
pedagoģijas metodes un pamatprincipus. 

Skola darbojas kā privātskola, saņe-
mot arī valsts atbalstu. Mācības vienam 
skolēnam šajā skolā izmaksā 250 eiro mē-
nesī. Skolas pārstāvji stāstīja, ka skolēnu 
vecāki ir ļoti draudzīgi un izpalīdzīgi, ģime-
nes atbalsta viena otru. Ja kādai ģimenei 
neizdodas kādā no mācību gada mēne-
šiem samaksāt mācību maksu, to sedz 
citu audzēkņu vecāki. 

Skolā ir speciāli iekārtota lūgšanu tel-
pa, kur katru nedēļu notiek Dievkalpojumi 
un ikdienā – lūgšanas. Kristiešu atribūtika 
– krusti, rožukroņi, svētbildes, bija vēroja-
mi ikvienā telpā. Daudz bija arī audzēkņu 
pašu gatavotu rotājumu.

Jūnijā ģimnāzijā vēl ritēja mācību pro-
cess. Skolēni realizēja dažādus projektus 
un mums bija iespēja piedalīties to prezen-
tācijās. Viena no klasēm mums sagādāja 
patīkamu pārsteigumu – ienākot mūs korī 
sveicināja ar skanīgu: “Labrīt!” latviešu va-
lodā. Jutāmies ļoti pagodinātas.

Skolā, vērojot mācību un ārpusstun-
du nodarbību procesu, pavadījām divas 

dienas, bet no noguruma nebija ne vēsts. 
Atmosfēra bija ļoti sirsnīga, labvēlīga, pe-
dagogi – laipni un pretimnākoši, skolēni – 
atraisīti un ieinteresēti notiekošajā. Visur 
valdīja pozitīva darba atmosfēra.”

Inna Sevostjanova: “Skolā mēs re-
dzējām ļoti daudz pašgatavotus mācību 
metodiskos līdzekļus, jo darbojoties ar 
bērniem pēc Montessori pedagoģijas prin-
cipiem, ir nepieciešams plašs palīglīdzekļu 
klāsts, kuru veido no papīra, koka, plasti-
kāta u.c. pieejamajiem materiāliem.

Smēlāmies idejas, kā no materiāliem, 
kurus bieži vien izmetam atkritumos, izvei-
dot interesantus mācību līdzekļus. Skolā 
veicina bērnu iztēli un kreatīvo domāšanu. 
Piemēram – matemātikā skaitļu sastāva 
apgūšanai – olu iepakojuma kastītē var likt 
krāsainas bumbiņas, ciparus pielīmē uz 
veļas knaģīšiem utt. Bērni mācās caur sa-
jūtām, risina interesantus uzdevumus, paši 
pēta, salīdzina, veic pašpārbaudi. Visa 
mācību gada audzēkņu darbu rezultāti ir 
izvietoti redzamā 
vietā, pārskatāmi 
un sasniedzami. 
Mācību telpas 
iekārtotas intere-
santi – pusē no 
telpas atrodas 
mācību soli, otru 
daļu aizņem liels 
paklājs, kur au-
dzēkņi var sēdēt, 
apgulties, ieņemt 
sev ērtu pozu.”

Inna Vaivo-
diša: “Vērojām 
daļu no mate-
mātikas stundas, 
kurā skolēni ap-
guva reizināšanu. 
Metode bija ļoti 
neparasta un in-
teresanta. Noteik-
ti izmantosim to 
savā mācību pro-
cesā Latvijā.”

Inna Sevost-
janova: “Ļoti pa-
tīkami, ka skolas 
pārstāvji ir ieinteresēti turpmākajā sadar-
bībā un pieredzes apmaiņā, vēlas apmek-
lēt Latviju, mūsu Krāslavas grāfu Plāteru 
vārdā nosaukto Poļu pamatskolu, aicināt 
mūsu skolēnus un pedagogus uz Poliju. 

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā 
divas dienas mēs pavadījām skolā, vēro-

jot praktiskās nodarbības, vēl divas dienas 
mums bija mācības, kurās apguvām netra-
dicionālās mācību metodes. Šīs zināšanas 
izmantosim gan mācību procesā, gan ve-
cāku sapulcēs. 

Izsakam pateicību biedrībai “Pomoc 
Polakom na Wschodzie” un mūsu skolas 
dierektorei Česlavai Kozlovskai par iespē-
ju piedalīties pasākumā.”

Paldies, ka dalījāties gūtajos ie-
spaidos! 

* * * * * * *
Par Krāslavas grāfu Plāteru vārdā 

nosauktās Poļu pamatskolas skolēnu 
brīvlaika aktivitātēm Polijā pastāstīja 
skolas direktore Česlava Kozlovska: 

Jūnija sākumā divas mūsu skolas 
skolnieces - Dominika Kalpiša un Samanta 
Sergejenko, piedalījās mācību un atpūtas 
nometnē Varšavā Fonda “Pomoc Pola-
kom na Wschodzie” projekta ietvaros. Tā 
bija balva meitenēm par labām sekmēm 
mācībās un piedalīšanos olimpiādēs, kon-

kursos un aktīvu 
līdzdalību skolas 
aktivitātēs. Piecas 
dienas skolnieces 
piedalījās nodar-
bībās jauniešu 
līderiem Varšavas 
katoļu ģimenes 
ģimnāzijā un vēl 
5 dienas pava-
dīja brīvā dabā 
Suvalkos. Meite-
nes, kopā ar ci-
tiem jauniešiem, 
airējot smailītēs, 
pieveica 70 km 
garu trasi pa Su-
valkas upēm un 
kanāliem. Dienā, 
atkarībā no laika 
apstākļiem, no-
braucot 12 – 16 
km. Vakaros no-
tika nodarbības 
un diskotēkas. 
“Laiks, kas pa-
vadīts nometnē, 
vienmēr paliks 

mūsu atmiņā!” teica meitenes. “Ceram, ka 
arī nākamgad būs iespēja piedalīties šādā 
nometnē!”

Vēlot pilnvērtīgu atpūtu un veik-
smīgu startu nākamajā mācību gadā,

Iveta LEIKUMA

Poļu skolas jaunumi
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  5. jūlijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.00 Noslēpumu 
viesnīca
10.35, 13.00, 14.35 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 19.20 Smalkais stils
12.00 Darelu ģimene
13.15, 18.50 Misters Bīns
13.45 Raķetēni 
14.05 Draudzība džeza ritmos. 
14.50 Izmeklētāja Lanca
18.00, 23.15 Ziņas
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Pasaules panorāma. 
21.50 Saldā indes garša. 
22.45 Adreses
23.30 Broukenvuda 
1.10 Deviņdesmitie
5.00 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules brīnu-
mi. Izraēla

6.30 Projekts Nākotne
7.00 Izgudrotāji
7.30 Plašā brīvdaba. 
8.05 Province
8.35 Sajūti Latgali!
9.40 Laipni lūgti Interalias 
Republikā!
9.50 Izmeklētāja Lanca. 
11.00, 18.05 Krievu manti-
niece. 
11.55, 17.00 Melu laboratorija
13.00 Darbs planētas labā. 
Rītdienas paaudze.
13.05 Biznesa klase.
13.35 Notikumu skatlogā
14.05 Aktualitātes.
14.35 Automoto raidījums nr.2
15.05 Saistītās dzīves. 
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
16.05, 21.10 Maklauda meitas
19.00 Ziņas
19.35 Uz Tobago. Kurzemnie-
kiem pa pēdām
20.05 Ūdens stāsti.
22.00 Noklusētā patiesība par 
spīdzināšanas nometnēm.
23.05 Brazīlija - dabas vēsture. 
0.05 Personība. 100 g kultūras
1.00 Reiva pasaule. 
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00 Karamba!
5.30 Kristīgā programma “Ticī-

go uzvaras balss”
6.00, 2.25 Martas Stjuartes 
pavārskola 3
6.30, 3.50 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika
9.15,1.35 Spēles karaliene
10.35, 13.45 TV skatlogs
10.50 Mežonīgā kaķe
11.50 Uta Danella. Mīli mani 
maigi
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Sirds aicinājums 
15.20 Nemelo man!
16.20 Trīs Annas
17.20, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55, 0.50 Iemīlēties vēlreiz
20.35, 2.50 Degpunktā 
21.10 Zebra
21.25 NCIS. Losandželosa 4
22.25 Spiegu spēle

TV3
5.00 Nozieguma skelets
5.50, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
7.05 Teletūbiji
7.30 Kika un Bobs
7.55, 13.05 Simpsoni
8.55 Nolaupītais tētis
10.55 TV skatlogs
11.10 Kobra
14.05, 2.20 UgunsGrēks

15.25 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.25, 20.20, 3.25 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 Iemāci sievai stūrēt!
22.05 Tēta nedienas 
0.05 Greislenda
1.00 Nozieguma skelets
1.50 Pēdējais cilvēks uz zemes

TV3+
5.35 Prakse
6.20 Multfilmas
7.20 LavStail
7.50, 1.25 Ekstrasensu cīņas
9.20 Ērglis un cipars
10.30, 16.30 Meičas
11.50 TV shop
12.05, 18.50 Radi
13.10, 19.55 Sporta skolotājs
14.15 Saška
15.25 Comedy Club
17.35 Brīvdienas Meksikā
21.00 No baskājes līdz lēdijai
23.15 Mf. Oficiante

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00,16.00, 19.00 Šodien

6.05 Ārstu lieta
7.05 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.25 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
19.50 Mežzinis
21.55 Mērķī
23.55 Dienas kopsavilkums
0.25 Izsludināts meklēšanā
4.20 Vasarnīcu lietas
5.15 Likme

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.45, 
17.05, 2.45 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35 Laiks rādīs
13.35 Kurāža
15.00, 4.45 Moderns sprie-
dums
16.05 Vīriešu/ sieviešu
17.55 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Pilsēta
23.10 Kā nokļūt Everestā
0.40 Sasmīdini komiķi
1.25 Mf. Kaukāza gūstekne
3.00 Mf. Endhauza mīkla

4.35 Smieklīgi videoklipi
5.50 EuroNews

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 Putekļains darbs
14.55 Steidzami uz numuru!
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Kosatka
0.50 Sanktpēterburgas vēstis
01.05 Vienmēr saki “vienmēr”
02.40 Mantinieki

RenTV Baltic
5.35, 1.20 Skatīties visiem
5.55 Vadīt krievu stilā
6.20, 8.55 Pēddziņi
7.10, 7.30 Labrīt!
7.25 Laika ziņas
7.55 Katram pa kaķēnam
10.10 Karavīri
12.20, 0.30 Visšokējošākās 
hipotēzes
16.30 Ģimenes drāmas
18.35 Saviesīgas vakariņas
19.45 Masteršefs
22.15 Maldu teritorija

4. jūlijā Ir iemesls!

Džordža Everesta dzimšanas diena
Laikam jau visi zina, ka 

pasaules augstākais kalns ir 
Everests, mazāk dzirdēts ir 
virsotnes otrais nosaukums 
– Džomolungma (Dieviete – 
Zemes māte). Ja pirmais no-
saukums ir radies tikai XIX 
gadsimta otrajā pusē, tad 
otrais zināms no senseniem 
laikiem, tā to nosauca kalna 
ziemeļu nogāzē dzīvojošie 
Tibetas mūki. Ir vēl daži seni 
nosaukumi, kā Sagarmatha – 
“debesu virsotne”, Rongbuka – 
pēc klostera nosaukuma. Taču 
visai pasaulei tas vispirms ir 
Everests… Reti kuram zināms, 
ka pasaules svarīgākās vir-
sotnes nosaukuma pamatā ir 
angļu ģeogrāfa uzvārds, kurš 
nekad nav bijis Himalajos, kal-
nam nav pat pietuvojies. Par 
ko tāds gods? Kas ir Džordžs 
Everests?

Velsas Everesti – aris-
tokrātisks un sens uzvārds. 
Šīs ģimenes zēni tradicionāli 
ieguva militāro izglītību, Džor-
džs, kurš dzimis 1790. gadā, 
nebija izņēmums. Vairāk par 
visu jaunajam aristokrātam 
patika matemātika, tāpēc arī 
viņu sūtīja uz artilēristu skolu. 
Pasniedzēji ar savu studentu 
bija apmierināti, taču uzsvēra, 
ka aizraušanās ar matemātiku 
pārsniedz interesi par citām 
īpašām disciplīnām. Lai vai kā, 
jau 16 gadu vecumā Džordžs 
Everests saņēma diplomu un 
devās uz Indiju kā kadets-arti-
lērists.

Pirmie astoņi dienesta 
gadi Džordžam neatnesa ne 
slavu, ne priekšniecības lab-
vēlību. Komandierus kaitināja 
aizraušanās ar matemātiku uz 
savu tiešo pienākumu rēķina. 
Pārliecinājušies, ka karavīrs 
no Everesta neiznāks, Džor-
džu nosūtīja uz ģeodēzijas die-
nestu. Un šeit pilnā mērā atklā-
jās viņa talants!

1814. gadā Everestu no-
sūtīja uz Javas salā strādājošo 
kartogrāfu brigādi, divus gadus 
turpinājās ekspedīcija; šajā 
laikā ģeodēzistiem izdevās 
sastādīt salas pirmo konkrēto 
karti. Jaunā virsnieka no senas 
Vallijas dzimtas veiktie aprēķini 

bija tik precīzi, ka karte nāka-
mos simts gadus netika pre-
cizēta un mainīta. Pēc Javas 
ekspedīcijas Everestu atkal 
nosūtīja uz Indiju. Šoreiz viņš 
jau bija autoritāti guvis karto-
grāfs-ģeodēzists un veiksmīgs 
militārists. Pēc diviem dienes-
ta gadiem Džordžu nozīmēja 
par britu ģeodēziskā dienesta 
priekšnieka vietnieku Indijā. 
Britu lielākās kolonijas precī-
zas kartes izveides darbs tur-
pinājās apmēram pusgadsim-
tu. No tiem 27 gadi ar Džordža 
Everesta līdzdalību, sākumā 
dienesta priekšnieka vietnie-
ka, bet no 1823. gada – Indijas 
ģeodēzistu priekšnieka amatā.

Jāsaka, ka XIX gadsimtā 
ar nosaukumu “Indija” tika ap-
zīmēta daudz lielāka teritorija 
nekā mūsdienās. Tajā laikā par 
“Indiju” dēvēja arī mūsdienu 
Pakistānu, Mjanmas teritorijas 
daļu, Bangladešu, Šrilanku. 
Bija paveikts milzīgs darbs, 
ieguldīts titānisks veikums… 
Kartē tika iezīmētas arī dau-
dzas Himalaju virsotnes (Džo-
molungma ieguva apzīmējumu 
“Smaile XV”), taču pats Eve-
rests tajās vietās nekad nav 
bijis, pat nav tuvojies. Viņam 
pietika citu, tai skaitā adminis-
tratīvo, darbu.

1843. gadā Džordžs Eve-
rets tika atvaļināts un atgrie-
zās Britānijā. 53. gadu vecumā 
pulkvedis tikai sāka… meklēt 
savu otro pusīti! Viņam tas iz-
devās bez īpašas piepūles. 
Jaunā sieva viņam dzemdēja 
sešus bērnus, bet pati ģimene 
kļuva par britu prasīgās sistē-
mas paraugu. Valsts arī nebija 
aizmirsusi Everesta nopelnus: 
1861. gadā atvaļinātais ģeodē-
ziskā dienesta priekšnieks tika 
iecelts bruņinieku kārtā, bet 
pēc gada Džordžs kļuva par 
Karaliskās ģeogrāfiskās biedrī-
bas viceprezidentu.

Tajā pašā laikā Indijā tur-
pinājās sarežģītais kartogrā-
fu darbs. Endrjū Vo, Everesta 
skolnieks, noteica, ka “smailes 
XV” augstums ir 8848 metri, 
kas nešaubīgi ir rekords, ja 
salīdzina ar pārējām planē-
tas smailēm. 1856. gadā Vo 

pirmo reizi piedāvāja nosaukt 
augstāko smaili sava skolotāja 
vārdā. Šis priekšlikums radīja 
vētrainu paša Everesta reak-
ciju, viņš bija kategoriski pret. 
Nopelniem bagātais ģeogrāfs 
uzrakstīja dusmu pilnu vēstuli 
savam skolniekam, kurā uz-
stājīgi ieteica “nodarboties ar 
savu darbu, nevis izteikt inicia-
tīvu, kura liktu sarkt vecajam 
skolotājam”.

Jāsaka, ka angļi nevērsās 
pie vietējiem iedzīvotājiem, 
mēģinādami noskaidrot virsot-
nes vēsturisko nosaukumu, viņi 
bija pārliecināti, ka paši daudz 
labāk spēj to izdomāt. Eve-
rests pretojās diezgan ilgi, taču 
1865. gadā savu ģeogrāfiskās 
biedrības kolēģu spiediena ie-
tekmē padevās. Virsotne tika 
nosaukta par godu slavenajam 
britu ģeogrāfam (uz to brīdi) 
viņa 75 gadu jubilejā.

Pēc pusotra gada, 1866. 
gada decembrī, Džordžs Eve-
rests nomira. Šodien Vallijas 
ģeodēzista un kartogrāfa vārdu 
zina droši vien tikai speciālisti. 
Taču Himalaju virsotni gan zina 
visi. Ķīna un Nepāla jau simt 
gadus cīnās par vēsturiskā 
nosaukuma – Džomolungma 
(Ķīna) vai Sagarmatha (Nepā-
la) – atgriešanu virsotnei. Pa-
gaidām bez rezultātiem. Paši 
kartogrāfi, šķiet, ir atraduši risi-
nājumu: tagad Himalaju kartēs 
tiek apzīmēts Džomolungmas 
kalnu masīvs, bet virsotnes 
nosaukumā tiek izmantoti divi 
nosaukumi – Everests (Sagar-
matha). Šis kompromisa risinā-
jums pagaidām apmierina tikai 
pašus kartogrāfus. Dzīvosim – 
redzēsim!

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Krimināls, notikumiLaika periodā no 
22.06.2017. līdz 30.06.2017. 
Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 80 notikumi. Būtiskākie:

•	 23. jūnijā tika uzsākts kriminālprocess par to, ka Andrupenes pagas-
ta Pozdņakovā no saimniecības ēkas tika konstatēta lauksaimniecī-
bas tehnikas aprīkojuma un smērvielu zādzība. 

•	 23. jūnija vakarā Krāslavā, Celtnieku ielā 2 un Ezera 18, tika uzlauzti 
2 dzīvokļi ar mūsu apkalpojamajā teritorijā neraksturīgu paņēmienu 
- tika izlauzti atslēgu serdeņi. Notiek kriminālmeklēšanas pasākumi, 
vērsti uz noziegumu atklāšanu. Policija lūdz informēt, ja kādam ir in-
formācija saistībā ar minētajiem notikumiem, vai, ja kāds pamanīja 
aizdomīgu rosību pie kāda dzīvokļa durvīm (no sākuma tiek atskrū-
vēta atslēgu plāksnīte no atslēgas) - nepieciešamības gadījumā, 
anonimitāte tiek garantēta.

•	 24. jūnijā Indras ciemā avarēja a/m VW Passat, kā rezultātā gāja 
boja pasažieris - 1986. g. dzimis vīrietis. Autovadītājs, 1992. g. dzi-
mis vietējais iedzīvotājs, ar miesas bojājumiem tika nogādāts slimnī-
cā. Par doto faktu tika uzsākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana. 

•	 Naktī uz 25. jūniju Robežniekos vīrietis, uzdodoties par policijas dar-
binieku un rādot kaut ko līdzīgu policijas dienesta apliecībai, ienāca 
pensionāru mājā, kur pavadīja kādu laiku ar sarunām par viņu ra-
dinieku. Vēlāk tika konstatēta būtiskas naudas summas un mobilā 
telefona pazušana. Uz doto brīdi ir noskaidrotas minētajā notikumā 
iesaistītās personas, notiek izmeklēšanas darbības.

•	 26. jūnijā tika saņemts iesniegums un uzsākts kriminālprocess par to, 
ka Andrupenes pagasta Brīveros tika nozagti kokmateriāli - brusas. 

•	 27. jūnijā Šķaunes pagastā tika atrasts 1936. g. dzimuša vīrieša līķis 
ar vardarbīgas nāves pazīmēm, kuru pirms tam meklēja kā pazudu-
šo. Saistībā ar doto faktu tika aizturētas 2 agrāk tiesātas personas: 
L., dzim.1989. g. un S., dzim.1987. g. Tika uzsākts kriminālprocess 
atbilstoši Krimināllikuma 116. pantam (Slepkavība).

Žurnāli jūlijā UNA
Ilze Jurkāne. Stipra ar 

strauslu sirdi. Visu mūžu būdama 
pašapzinīga un strādādama augstos amatos, ILZE JURKĀNE allaž 
bijusi noteicēja pār savu dzīvi. Pēdējie pāris gadi, kas viņai atnesa 
sāpīgu šķiršanos, mācījuši ko citu – paļauties, nevis kontrolēt. Šī gada 
pavasarī Mūzikas mājā Vīnē Ilze nopirka diriģenta zizli, kas tagad kal-
po kā simbols tam, ka viņas dzīves orķestri diriģē Dievs.

Aivars Vilipsons. Ieradumu cilvēks. Viena no pirmajām aso-
ciācijām, domājot par grafiķi un tēlnieku AIVARU VILIPSONU jeb vien-
kārši VILIPSŌNU, kā viņš sevi dēvē vislabprātāk, ir viņa melnbaltās 
grafikas. Un, protams, tajās attēlotās sievietes. Kādam – arī restorāns 
“Osiriss” Barona ielā, kur tapusi ne viena vien viņa darbu skice, vai ga-
lerija „Istaba”, kas arī iekļauta Vilipsona personīgajā Bermudu trijstūrī. 
Tomēr viņa būtību raksturo arī raupjš godīgums. Pret sevi. Darbu, ko 
viņš dara. Arī sievietēm, ko mīl un apbrīno. Un dzīvi. Šķiet, uz ikvienu 
jautājumu Vilipsons varētu atbildēt arī ar kādu neparastu pastāstiņu. 
Neticamu, smieklīgu, arī sērīgu. Bet lielākoties tik absurdi īstu, ka tā 
patiesumu gluži vienkārši nav vajadzības apšaubīt.

Zane Jančevska. Ar dziļu ieelpu. Aktrise ZANE JANČEVSKA 
intervijas UNAI ir sniegusi divreiz – 1998. un 2006. gadā, šīm saru-
nām kalpojot par sava veida atskaites punktiem, kas ļāvuši novērtēt, 
kā, laikam ejot, mainījusies gan viņas ikdiena, gan personība. Gaidot 
UNAS 20. jubileju, Zani uz sarunu aicinājām vēlreiz. Pārliecinoties, ka, 
neraugoties uz dzīves līkločiem, viņā mutuļojošā uguns deg joprojām. 
Ar gaišu un svētītu liesmu, kuras siltumu Zane 
ar pateicībā atvērtu sirdi dāvā arī citiem.

Andris Kivičs un Andrejs Ēķis. Došanas – 
ņemšanas spēle attiecībās 

Viņas iedvesmo. Elīna Novada un Diāna 
Dzindule “Svaigi.lv” izveidotājas.

Festivālu grims un mode. 
Pludmales stils. 
Žannas Dubskas meistarklases. Mainām stilu. 
Kosmētika dažādiem vecumiem.
Tadžikistānas sievietes. Četri neparasti stāsti.
Aktuāli. Saruna ar Intaru Busuli. 
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Es - savai zemītei 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.00 Noslēpumu 
viesnīca
10.35, 13.00, 14.35 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 19.20 Smalkais stils
12.00 Izsauciet vecmāti 
13.15, 18.50 Misters Bīns
13.45 Raķetēni 
14.05 Draudzība džeza 
ritmos. 
14.50 Izmeklētāja Lanca. 
18.00, 23.20 Ziņas
20.30 Panorāma
21.15 Poldarks
22.20 Restorāns Amigos
23.35 Personība. 100 g 
kultūras
0.30 LV jaunatklāšanas raidī-
jums “TE!” 
1.30 Saknes debesīs
5.00 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03, 5.30 700 pasaules 
brīnumi. Izraēla
6.30 Pie stūres
7.00 Izgudrotāji
7.30 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Sajūti Latgali!
9.40 Laipni lūgti Interalias 
Republikā!
9.50 Izmeklētāja Lanca. 
11.00 Krievu mantiniece. 
11.55 Melu laboratorija
13.00 Darbs planētas labā. 
Apdraudētie degunradži.
13.05 Aktualitātes.

13.35 Automoto raidījums 
nr.2
14.05 Nedēļas apskats.
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
15.05 Skats rītdienā.
15.35, 1.40 Projekts Nākotne
16.05, 21.05 Maklauda 
meitas
17.00 Melu laboratorija
18.05 Krievu mantiniece. 
19.00 Ziņas
19.35 Dēls. 
20.35 Vienas dienas resto-
rāns
21.55 Personība. 100 g 
kultūras
22.55 Nacionālie dārgu-
mi.100 g kultūras. Raimonds 
Pauls
23.55 Bez aizvainojuma
0.40 Ūdens stāsti
5.00 Es - savai zemītei

LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Marta cep 2
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika
9.15, 1.45 Spēles karaliene
10.35, 13.45 TV veikals
10.50 Mežonīgā kaķe
11.50 Zvejnieka meita
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Miljonāru savedēja 
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55, 1.00 Iemīlēties vēlreiz
20.35, 2.35 Degpunktā 
21.10 Izdzīvotāji 
22.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus! 
0.10 Čikāga liesmās

TV3
5.00, 21.00 Nozieguma 
skelets
5.50, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
7.05 Teletūbiji
7.30 Kika un Bobs
7.55, 13.05 Simpsoni
8.55 Jaunā Hērakla piedzī-
vojumi
10.55 TV skatlogs
11.10, 1.55 Pēdējais cilvēks 
uz zemes
14.05, 2.25 UgunsGrēks
15.25 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža  16.25, 20.20, 3.25 
Viņas melo labāk
17.00, 1.00 Kāsla metode
18.00 Tētuka meitiņas
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
22.00 Pērtiķu planētas 
sākotne
0.05 Bekstroms

TV3+
5.35 Prakse
6.20 Multfilmas
7.20 LavStail
7.50, 0.35 Ekstrasensu cīņas
9.20, 17.35 Brīvdienas 
Meksikā
10.30, 16.30 Meičas
9.35 Ērglis un cipars
11.50 TV Shop
12.05, 18.50 Radi
13.10, 19.55 Sporta skolotājs
14.15 Saška
15.25 Comedy Club
21.00 Mf. Pilnīgas pārvērtības
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

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 gadī-
jums
14.00, 2.25 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
19.50 Mežzinis
21.55 Mērķī
23.55 Dienas kopsavilkums 
0.25 Izsludināts meklēšanā
4.20 Mūsu uzraugs
5.15 Likme

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.45, 
17.05, 2.10 Ziņas
6.40 Bērnu klubs 
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Laiks rādīs
13.40 Kurāža
15.00, 4.45 Moderns sprie-
dums
16.05 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
20.45 Latvijas laiks
21.10 Pilsēta
23.35 Arktika
0.50 Humora raidījums

1.30 EuroNews
02.25 Mf. Melnā roze – skum-
ju emblēma, sarkanā roze – 
mīlestības emblēma

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, 
0.50 Vēstis - M
11.55 Putekļains darbs
14.55 Steidzami uz numuru!
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Kosatka
1.05 Vienmēr saki “vienmēr”
2.40 Mantinieki

RenTV Baltic
5.30, 7.50, 1.25 Skatīties 
visiem
5.55 Pazīsti mūsējos
6.15, 8.55 Pēddziņi 
7.05, 7.25 Labrīt!
7.20 Laika ziņas
10.10 Karavīri
12.20, 0.40 Visšokējošākās 
hipotēzes
16.30 Ģimenes drāmas
18.35 Saviesīgas vakariņas
19.45 Masteršefs
22.20 Kara noslēpums

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, 1.50 
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 Pilsēta
23.05 Pazīsti mūsējos
0.50 Df. Kā nokļūt Everestā

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
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, 22.00 Pēdas
10.00, 16.00 90 sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Kāpnes 
debesīs  13.00 90 sekundes
13.05 Diena lielpilsētā
14.00 Mf. Iemīlējušās siev-
ietes
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 Speciālreportāža
0.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.05 TV barometrs
9.05, 19.45 Galma pērle
10.20 Reālā pasaule
10.50, 17.00 Virtuve
12.00, 22.10 Ekstrasensu cīņa
14.00, 20.55 Jaunkundze - 
zemniece  15.20 PIN kods
16.05 Onlains
16.30 Iepirkšanās dieviete
18.00 Tētis sprukās
22.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Debesu vārdā
9.35, 16.00 Noslēpumu 
viesnīca
10.35, 12.50, 14.35 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Smalkais stils
12.00, 1.10 Alpu dakteris 
13.05 Misters Bīns
13.40 Mia un es
14.10 Astrozēns. 
14.50 Izmeklētāja Lanca
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kaut kur uz zemes
19.25 Dzintara puse 
20.30 Panorāma
21.15 Komisārs Megrē izliek 
lamatas. 
23.15 Latvijas sirdsdziesma 
0.10 Restorāns Amigos
2.00 Broukenvuda 
3.35 LTV - 60. 
4.50 Nano tehnoloģijas saules 
paneļos. 
5.00 KaralisTe 
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi 
latviskais) 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules brī-
numi. Izraēla
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Izgudrotāji
7.30 “Balss pavēlnieks”
9.15 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
9.50 Izmeklētāja Lanca. 
11.00, 18.05 Krievu manti-

niece. 
11.55 1.1
12.50 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras. 
13.50 Personība. 100 g 
kultūras
14.50, 2.20 LTV Zelta arhīvs. 
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Melu laboratorija
19.00 Ziņas
19.35 Brazīlija. Latviešiem pa 
pēdām
20.05 No mazas sēklas līdz 
lielam biznesam.
21.00 Tās tik ir operas! 
Traviata.
22.00 Pludmales volejbola 
apskats
22.15 Marta īdas. 
0.05 Eiropa koncertos
1.00 Noklusētā patiesība par 
spīdzināšanas nometnēm.
2.05 Aculiecinieks
2.50 Sajūti Latgali!
3.50 “Troksnis 4”

LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.20 Čikāga liesmās 
6.00 Marta cep 
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika
9.15 Spēles karaliene
10.35, 13.45 TV veikals
10.50 Mežonīgā kaķe
11.50 Deja uz varavīksnes
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Miljonāru savedēja 
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi
18.55, 1.50 Iemīlēties vēlreiz

20.35, 2.35 Degpunktā 
21.10 Mūsu labākās dziesmas. 
22.20 MicRec jubilejas 
lielkoncerts “20 gadi latviešu 
mūzikā”

TV3
5.00 Nozieguma skelets
5.50, 17.00 Kāsla metode
6.20, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
7.05 Teletūbiji
7.30 Kika un Bobs
7.55, 13.05 Simpsoni
8.55 Pelnrušķītes stāsts. kā 
dziesmā
10.55 TV skatlogs
11.10 Nozieguma skelets
14.05, 2.20 UgunsGrēks
15.25 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.25, 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 Starptautiskās takšu 
sacīkstes
22.55 Ar mīlestību, Rozija
1.00 Nozieguma skelets
1.50 Pēdējais cilvēks uz zemes

TV3+
5.35 Prakse
6.20 Multfilmas
7.20 LavStail
7.50, 1.40 Ekstrasensu cīņa
9.20, 17.35 Brīvdienas Mek-
sikā
10.30, 16.30 Meičas
11.00 Mūsu Krievija
11.45 TV Shop
12.05 Radi
13.10 Sporta skolotājs
14.15 Saška
15.25 Comedy Club

18.50 Tētuki
20.00 Mf. Romeo Un Džujeta
21.30 Mf. Neiespējamais
23.50 Mf. Iesācēji

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 Mežzinis
22.00 Mf. Zaļā kariete
23.55 Saules piliens
1.20 Mēs un zinātne, zinātne 
un mēs
4.15 Šamanis

PBK
6.05 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.35 Laiks rādīs
13.35 Vienatnē ar visiem
14.45 Moderns spriedums
15.55 Gaidi mani
17.50 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
20.32 Trīskārša aizsardzība
0.45 Mf. Mazā Vera
2.55, 5.50 EuroNews
03.10 Mf. Trīs dienas Maskavā
05.15 Smieklīgi videoklipi

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 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Mf. Kosatka
0.50 Vienmēr saki “vienmēr”
2.30 Mantinieki

RenTV Baltic
5.30, 7.55, 0.35 Skatīties 
visiem
6.20, 8.55 Pēddziņi
7.05, 7.30 Labrīt!
7.25 Laika ziņas
10.10 Karavīri  12.20 Senās 
Krievijas amazones
13.25, 15.30 Apokalipse
14.25 Atnācēju pazemes 
bāzes
16.30 Ģimenes drāmas
18.35 Saviesīgas vakariņas
19.45 Masteršefs
22.30 Čapmanes noslēpumi

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, 0.55 
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. Kārdinājums
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Brīnumu lauks

20.00 Laiks
21.05 Uzvarētājs
22.40 Mf. Labākais piedāvā-
jums

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.55 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
8.50 Metropolīta uzruna
9.10 Mf. Tvaikonis
10.00, 13.00, 16.00 90 se-
kundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Kāpnes 
debesīs
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 15.25 Mf. Iemīlējušās 
sievietes
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
16.30 Mūsējie
16.45 Glābiet manu ģimeni
21.00 Panorāma
21.45 Mf. Savs svešais dēls
1.15 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.05 TV barometrs
9.05, 19.45 Mf. Galma pērle
10.15 Reālā pasaule
10.50, 17.00 Virtuve
12.00, 22.10 Ekstrasensu cīņa
14.00, 20.55 Jaunkundze - 
zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Onlains
16.35 Iepirkšanas dieviete
18.05 Tētis sprukās 
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO

PIEKTDIENA,  7. jūlijs

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, 1.05 
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 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 Pilsēta
23.05 Pazīsti mūsējos
0.05 Kā nokļūt Everestā

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
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, 23.40 
Zona Х
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 
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, 0.00 Interešu sfēra

21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.35 Sporta diena
0.50 Mf. Operācija “Gorgona”

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 22.05 TV barometrs
9.05, 19.50 Mf. Galma pērle
10.15 Reālā pasaule  
10.50, 17.00 Virtuve

11.55, 22.10 Ekstrasensu cīņa
14.05, 20.55 Jaunkundze - 
zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Onlains
16.30 Iepirkšanās dieviete
18.05 Tētis sprukās
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
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Tulkotāja

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam 
 jebkurā laikā. Tālr. 29198531.

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

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
iepērk mājlopus. 

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

Kapu pieminekļu 
izgatavošana.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

PĒRK

Reklāma un sludinājumi

DAŽĀDI

IEPĒRK
teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409.

LAIKA ZIŅAS
05.07. 06.07. 07.07.
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SIA “AIBI” iepērk liellopus, jaunlopus, aitas, zirgus. 
Pērk arī gaļas šķirnes jaunlopus eksportam. 

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

PĀRDOD

SIA “Renem”
IEPĒRK: jaunlopus, 

liellopus, aitas.
Elektroniskie svari.Skaid-
rā naudā vai ar pārskaitī-

jumu.
Paaugstinātas cenas! 

Tālr. 65329997, 
29996309, 26447663, 

29485520
vai pa e-pastu: re-nem@

inbox.lv

Pieskatīšu gulošu vai slimu sievieti 
Krāslavā. T. 20304043 (Ksenija).
Kārtīga sieviete bez kaitīgiem iera-
dumiem palīdzēs saimniecības dar-
bos Krāslavā (ar dzīvošanu). Izska-
tīšu visus variantus. T. 27104520.
Meklēju darbu. Palīdzēšu pieska-
tīt vecus, slimus cilvēkus. Dārzu 
ravēšana, mājokļu uzkopšana. 
Tikai Krāslavā. Tālr. 26941690.
IZNOMĀ 1-istabas dzīvokli (slim-
nīcas apkaimē). Tālr. 26711588.
Paku pārvadājumi uz Angliju. 
Izbraukšana uz Angliju - 11. jū-
lijā, no Anglijas - 24. jūlijā. Tālr. 
28747542, 29943959.
Atdošu labās rokās čipotu suni. 
Tālr. 26981227.

2-istabu privatizētu dzīvokli. Tālr. 
22036315;
1-istabas dzīvokli Skaistā. Re-
monts, autonomā centrālā apku-
re. ZG, ir saimniecības ēka, pag-
rabs. Tālr. 26173419;
trimerus “Stihl” un “MTD” (maz-
lietoti), sūkni “Ručejok” ar šļūte-
nēm (50 m), smirģeli (380 un 220 
V), elektrozāģi “Rebir”, lielu elek-
trisko urbi, kalēja spīles, durvis 
(2x0.9, lietotas). Tālr. 26313296;
grābekli JULA darba kārtībā. 
Tālr. 29711454;
benzīna trimeri (90 €), invertora 
metināšanas ierīci (110 €), pus-
automātiskā 2-vienā (230 €), ha-
meleonu maskas (25 €). Viss jau-
ns. Tālr. 28704679;
lietotus bērnu ratus 3-vienā, pilnā 
komplektācijā. Tālr. 28276714;
graudus, miltus. Tālr. 29134527;
malku, šķeldojamo materiālu. 
Tālr. 25567471;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
28381659;
sausu, skaldītu malku. Tālr. 
28296806;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
29128690.

Jaunumi no Armanda Pudnika
Makšķerniekiem, protams, var ticēt, taču šis 

ir tas gadījums, kad uzticies, taču pārbaudi. Dag-
das spiningotāja Armanda Pudnika videosižets un 
fotogrāfijas jūnijā ātri pāršalca Facebook auditoriju. 
Nemaz nešaubīdamies par faktu ticamību, esmu 
sen pazīstams ar zivsaimnieku, zvanīju aizrautīga-
jam makšķerniekam. Un, lūk, ko viņš pastāstīja.

Tas notika kādā jaukā dienā ne pārāk dziļā pri-
vātajā ezerā. Vakarpusē viņš ķēra uz silikona ēsmas 
balti zilā krāsā ar sešu gramu džiggalvu. Un notika 
īsts brīnums: pusstundas laikā Armands uzvarēja 
divcīņā ar diviem ezera krokodiliem. Pirmā līdaka 
98 centimetru garumā svēra sešus kilogramus, bet 
otrā, vairāk nekā metru gara – veselus astoņus ki-
logramus! Tā pazīstamais spiningotājs uzstādīja 
personīgo rekordu līdaku ķeršanā. Pieredzējušais 
makšķernieks-spor-
tists abas plēsoņas 
ņēma no ūdens ar 
rokām, bet pēc izmē-
rīšanas un fotosesijas 
palaida brīvībā. No šī 
piemēra vērts mācī-
ties, īpaši Daugavas 
makšķerniekiem, kuru 
spiedienu upes plēsēji 
vairs nespēj izturēt.

Taču pievērsīsi-
mies mūsu Arman-
dam, daudzo vasaras 
un ziemas makšķe-
rēšanas sacensību 
organizatoram un da-
lībniekam. Nesen ko-

mandas “Latgale” sastāvā viņš piedalījās Latvijas 
čempionātā, kur pārsteidza kolēģus spiningotājus 
ar 1350 gramus smaga plauža noķeršanu ar siliko-
na vizuli. Aizraušanās ar ultragaismu palīdz mūsu 
eksperimentētājam “pierunāt” uz mikrovizuli ruduli, 
rotanu un pat ķīsi.

Un pēdējais Armanda jaunums. Nesen Ežeze-
rā tika ielaisti 18 000 līdaku mazuļi, bet pirms tam šī 
ezera ūdeņi tika papildināti ar zandarta mazuļiem. 
Arī citas Dagdas novada dabiskās ūdenstilpnes uz-
ņēma jaunos zobainos iemītniekus.

Aukstā vasara retumis priecē ar makšķerēša-
nas sensācijām. Gaidām jaunas ziņas, mans tālru-
ņa numurs 26065838.

Aleksejs GONČAROVS

Diena, kas paliks atmiņā

Andrupenes teātris - tas ir brends! Šoreiz - retrodiskotēka ar pie-
dzīvojumiem.                                          Alekseja GONČAROVA foto

senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 29198531.

Skumju brīdī esam kopā 
ar Sarmīti un viņas māmiņu, 
mīļo tēti un vīru Pēteri Ozoli-
ņu kapu kopiņā guldot. Mūžī-
go mieru dod viņam, Kungs...

Krāslavas 1. vidusskolas 
klasesbiedri

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Sarmītei Spalviņai un 
viņas māmiņai Annai, tēti un 
vīru Pēteri Ozoliņu mūžībā 
pavadot.

Aulejas pamatskolas 
klasesbiedri

Uzpūš vējš un pārrauj sve-
ces mūžu,
Aust diena un pārrauj 
zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigznes un pārrauj 
cilvēka mūžu.

Skumju brīdī esam kopā ar Aiju 
Zaltāni, vīru aizsaulē aizvadot. 

Tiesas kolektīvs Krāslavā

Piektdien, 7. jūlijā, z/s “Fla-
veri” pārdos dažādu krāsu 
jaunas dējīgu šķirņu vistiņas 
un gailīšus. Pēc pasūtījuma 
cāļi, paaugušies broileri, bal-
ti platkrūšu tītarēni, pīlēni un 
paipalas. Tālr. 29142247, šo-
feris 29158908. 

Ezernieki - 8.00, Andzeļi - 8.15, 
Andrupene - 8.35, Mariampole - 
8.45, Jaunokra - 9.00, Priežmale 
9.15, Auleja - 9.40, Grāveri - 10.00, 
Kombuļi - 10.15, Izvalta - 10.35, 
Borovka - 10.50, Varnaviči - 11.25, 
Krāslava (Ostas iela) - 11.50, Skais-
ta - 12.20, st. Skaista - 12.35, Kal-
nieši - 12.50, Piedruja - 13.10, Lu-
pandi - 13.25, Vaicuļevas - 13.40, 
Indra - 14.00, Skuki - 14.15, Robež-
nieki - 14.30, Asūne - 14.45, Dagda 
- 15.00, Ezernieki - 15.25.
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