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Lai vienmēr visskaistākās rozes
Tev dzīves ceļmalā zied,
Lai mūžam Tev laime pa priekšu
Kā nemaldīgs ceļvedi s iet.

Skaistajā jubilejā 
sirsnīgi sveicam 
KEKERI Ņinu!

Māsa ar vīru, krustbērni ar ģimenēm.

Šodien numurā: 

Latvijā

Grāveriem 280 gadi
   3.lpp

Kur pazuda Rausītis?
5.lpp

 “Olanda kungs, esmu no Latvijas…”
4.lpp

Kā arī TV programma, sludinājumi un daudz 
citas noderīgas un aktuālas informācijas.

• Valsts ieņēmumu dienests 
ziņo, ka vairāk nekā puse Lat-
vijas darba devēju darbiniekiem 
maksā mazāk par minimālo 
mēnešalgu. Viņa norādīja, ka 
VID velta būtiskus resursus 
ēnu ekonomikas apkarošanai, 
un šogad viena no prioritātēm 
ir aplokšņu algu apkarošana. 
Šādi riski pastāv restorānu jeb 
ēdināšanas pakalpojumu snieg-
šanas jomā.

• Aizvadītajā sestdienā Ķekavā 
notikušas atkārotas pašvaldību 
vēlēšanas. Vēlētāju aktivitāte 
esot bijusi mērena. 

• Partijas “Vienotība” Saeimas 
frakcijas vadītāja Solvita Ābo-
ltiņa vēlas atgriezties ārlietu 
dienestā, kur savulaik viņa jau 
ir strādājusi, un kļūt par Latvi-
jas vēstnieci ārvalstīs. Ziņots, 
ka piektdien partija “Vienotība” 
piedzīvoja nu jau kārtējo sa-
tricinājumu, jo par pagaidu at-
teikšanos kandidēt uz partijas 
vadītāja amatu paziņoja Saei-
mas frakcijas vadītājs Edvards 
Smiltēns. Tikmēr pašreizējais 
“Vienotības” valdes priekšsē-
dētājs Andris Piebalgs paziņoja, 
ka atkārtoti uz šo amatu nepre-
tendēs. 

• Veselības ministrija (VM) plāno 
pacientu skaitu uz vienu ģime-
nes ārsta praksi samazināt līdz 
1500 pacientiem, kas būtu vidēji 
19 pacientu dienā. Pēc Vese-
lības ministres Čakšas paus-
tā, pierādīts, ka 1500 pacienti 
uz praksi ļauj ģimenes ārstam 
viņiem veltīt pietiekamu laiku, 
turklāt šāds pacientu apmērs ir 
pietiekošs arī, lai ārsts varētu no-
drošināt pakalpojuma kvalitāti.

• Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes (PMLP) dati par Lat-
vijas iedzīvotāju sadalījumu pēc 
valstiskās piederības liecina, 
ka no 2007. gada līdz 2017. 

gadam Krievijas pilsoņu skaits 
Latvijā pieaudzis par 28 060 cil-
vēkiem. 

• Sabiedrības iniciatīvu portālā 
“Manabalss.lv” sākta parakstu 
vākšana par obligātās civiltie-
siskās transportlīdzekļu apdro-
šināšanas (OCTA) maksimālās 
gada cenas noteikšanu. Iniciatī-
vā piedāvāts noteikt OCTA mak-
simālo cenu uz gadu, jo patla-
ban tai strauji kāpusi cena un 
pagaidām cenu kāpumam nav 
nekādu ierobežojumu. OCTA 
cenu varētu aprēķināt, ņemot 
vērā transportlīdzekļa vidējo 
tirgus vērtību un “Bonus Malus” 
klases līmeni. Tāpat tajā varētu 
ierēķināt arī transporta līdzekļa 
saimnieka pārkāpumu vēsturi. 

• Piektdien Rīgā norisinājās dau-
dzfunkcionālā tirdzniecības 
centra “Akropole” laika kapsu-
las svinīgā ceremonija. Pasāku-
ma laikā viesi varēja apmeklēt 
topošā daudzfunkcionālā tirdz-
niecības centra būvlaukumu, 
uzzināt gan par plānoto ēku 
izvietojumu, gan arī par jauna 
līmeņa iepirkšanās un izklaides 
pieredzi, ko nākotnē piedāvās 
“Akropole”.

• Pārtikas un veterinārais die-
nests (PVD) brīdina par Latvijas 
tirgū pieejamu Ķīnā ražotu bēr-
nu brokastu trauku komplektu, 
kas var kaitēt veselībai un kas 
tādēļ tiek atsaukts no tirdznie-
cības. PVD saņēmis Eiropas 
Komisijas Ātrās brīdināšanas 
sistēmas ziņojumu par to, ka 
Vācijas importētājs “p:os Han-
dels GmbH” atsauc no tirdz-
niecības Ķīnā ražotus bērnu 
brokastu trauku komplektus 
“Trolls”, kuros konstatēta kobal-
ta migrācija. Komplekta “Trolls” 
artikula numurs ir 25836, EAN 
kods - 40438912 58361, bet 
partijas numurs ir 12-015141-

16-04. Pēc PVD rīcībā esošās 
informācijas, tirdzniecībā Latvi-
jā ir nonākuši 18 trauku kom-
plekti.

• 2017. gada pirmajā pusgadā 
reģistrēti 10 175 jaundzimušie. 
Salīdzinot ar attiecīgo periodu 
iepriekšējā gadā, tas ir par 990 
mazuļiem mazāk. Statistikas 
pārvaldes gan norāda, ka jaun-
dzimušo skaitā nav iekļauti bēr-
ni, kuri dzimuši ārzemēs, mātei 
īslaicīgi atrodoties ārpus Latvi-
jas. Datus par šogad ārzemēs 
dzimušajiem bērniem pieskai-
tīs 2018. gada aprīlī. Dabiskais 
pieaugums Latvijā saglabājas 
negatīvs jau no 1991. gada. Šo-
gad pusgadā iedzīvotāju skaits 
valstī, mirušo skaitam pārsnie-
dzot dzimušo skaitu, samazinā-
jās par 4 748 cilvēkiem (attiecī-
gajā periodā 2016. gadā – par 
3748).

• Pārtikas un veterinārā dienesta 
(PVD) inspektori šajā nedēļā 
konstatējuši 27 no Āfrikas cūku 
mēra (ĀCM) nobeigušās meža-
cūkas, turklāt sērga pirmoreiz 
skārusi Vecsaules, Dobeles, 
Staburaga un Maltas pagastus, 
kuros konstatēts pa vienai beig-
tai meža cūkai. 

• Braukšana aplī, rāvējslēdzēja 
principa neievērošana un pārāk 
lēna braukšana pa kreiso joslu 
– šie ir tikai daži no biežāk no-
vērotajiem nerakstīto attiecību 
likumiem uz ceļa, kas nereti 
ir ceļu satiksmes negadījumu 
ierosinātāji. Ceļu satiksmes 
drošības direkcija (CSDD) ir 
apkopojusi desmit nerakstītos 
likumus vietnē www.nerakstitie.
lv, kur ikviens ceļu satiksmes 
dalībnieks ir aicināts balsot par 
sev svarīgākajiem vai kaitinošā-
kajiem likumiem ceļu satiksmē.

Atzīšanās mīlestībā Krāslavai

Osvalda Zvejsalnieka personālizstāde, albuma 
“Krāslava mūža garumā…” izdošana. Rēzeknes 
Mākslas un dizaina vidusskolas direktors, Latvijas 
Mākslas akadēmijas profesors, divdesmit perso-
nālizstāžu autors… Taču dvēselē krāslavietis. To 
albuma prezentācijā uzsvēra Gunārs Upenieks un 
Dzintra Bukeviča, bet pats mākslinieks dāvināja jau-
nos izdevumus daudzajiem draugiem. Tajā ir šādas 
Osvalda Zvejsalnieka, visu mūsu rudens plenēru 
iedvesmotāja un dalībnieka, sirdsdomas: “Krāslava 

– tā ir mana mūža mīlestība. Tagad, raugoties no nodzīvo-
to gadu kalna, ar gandarījumu konstatēju, ka visvairāk esmu 
gleznojis Krāslavu. Pat vairāk nekā Rēzekni. Tāpēc arī pro-
fesionālā izaugsme, veiksmīgākie atradumi glezniecībā ir ne-
noliedzamā saistībā ar Krāslavu…”

Apmeklējiet izstādi kultūras namā, un jūs, cienījamie lasī-
tāji, ieraudzīsiet labāko pilsētu zemes virsū jaunā gaismā, ne-
gaidītā rakursā, neatkārtojamās krāsās un toņos. Gleznas, ra-
dītas ar mākslinieka otas plašo vēzienu, kurš četrdesmit gadu 
garumā nenogurst atzīties mīlestībā pilsētai Daugavas lokos.

ATTĒLOS: Mairitas un Ivo Folkmaņu apsveikums; at-
klāšanas dienā…

Aleksejs GONČAROVS

Firmai “Sapnis”
vajadzīga PĀRDEVĒJA 

pastāvīgam darbam Šķeltovas veikalā.
Tālr. 26163971

 Аutoskola   VIKINGI
Aicinām  uz  95. kodu  apmācību
MĀCĪBU SĀKUMS  31. Jūlijā, plks. 16.00
Krāslava, Raiņa ielā  25 (Krāslavas ģimnāzija)

Tālr.  27200013

 Senioru skolas vasaras jaunumi
Vasara – brīvdienu un atpūtas 
laiks. Parastas skolas vasa-
rās ir slēgtas, taču Senioru 
skolā darbs ne tikai neapstā-
jās, bet kļuva intensīvāks un 
daudzveidīgāks. 

Vasaras semestra prog-
ramma tāpat kā iepriekšējā gadā 
sastāv no vairākiem tematiskiem 
blokiem: pārgājieni un ekskursijas 
pa mūsu novada skaistākajiem da-
bas nostūriem, garīdzniecības un 
arhitektūras centru apmeklējums, 
iepazīšanās ar vietējo uzņēmumu 
darbību, pazīstamu mākslinieku 
un amatnieku meistarklases, citas 
interesantas nodarbes. Atskatoties 
uz paveikto vasaras pirmajā pusē, 
labprāt atceramies katru pasāku-
mu, katru tikšanos ar interesantiem 
cilvēkiem, kuri atstāja daudz patī-
kamu iespaidu.

Maija sākumā Senioru sko-
la veica pastaigu pa Adamovas 
taku. Svarīgi bija paspēt ierau-
dzīt šī lapu koku meža zemākā 
līmeņa ziedaugu daudzveidību, 
kamēr vēl nebija izplaukušas 
koku lapas. Šopavasar mums 
izdevās uzminēt laikapstākļus 
un ieraudzīt patiesi lielisku ziedu 
paklāja gleznu. Ar interneta pa-
līdzību mēs uzzinājām dažu zie-
došo augu nosaukumus, kā arī 
to īpatnības. Izrādās, ka tur mīt 
laksis, sīpolu dzimtas augs, kuru 
var izmantot pārtikā kā salātus. 
Bez šaubām, šī pastaiga kļūs par 

vienu no Senioru skolas iemīļotā-
kajām ikgadējām tradīcijām. Jau 
pēc nedēļas mēs devāmies pie 
cita unikāla dabas objekta – Vel-
nezera jeb Čertoka. Tas ir ne tikai 
leģendārs tūrisma objekts, bet arī 
brīnišķīga vieta relaksējošai un 
mierīgai pastaigai gar ūdenstilp-
nes kadiķa krāsā krastu, kurš kon-
trastē ar jauno bērzu lapu maigo 
zaļumu. Bet maija pēdējā dienā 
liela grupa Senioru skolas studen-
tu veica pārgājienu uz Daugavas 
kreiso krastu Priedainē, kur atro-
das dabas parka „Daugavas loki” 
skatu tornis. Par programmas kul-
mināciju kļuva vasaras saulgriežu 
svinēšana Šokolādes kalnā, kura 
šoreiz noslēdzās ar pamatīgu lie-
tusgāzi, taču, neskatoties uz to, 
tas palika atmiņā kā pats jautrā-
kais Senioru skolas vasaras se-
mestra piedzīvojums.

Vasaras sākumā seniori ap-
meklēja vienu no redzamākajiem 
pašvaldības uzņēmumiem „Labie-
kārtošana K”, kurš nesen pārcē-
lās uz jaunām telpām. Ekskursiju 
savos jaunajos īpašumos vadīja 
direktors Ēvalds Cauņa. Būdams 
viesmīlīgs saimnieks, viņš izrādī-
ja ne tikai uzņēmuma darbinieku 
un speciālistu kabinetus, bet arī 
garāžas, darbnīcas, svinīgo pasā-
kumu zāli, pastāstīja par plāniem 
darbinieku darba apstākļu uzla-
bošanā. 

Turpinājums 2. lpp.
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par to, kā Krāslavas Romas katoļu Sv. Ludviga  baznīcā jau 237. reizi tika svinēti Sv. Donāta svētki, lasiet nākamajā numurā.

Pasaulē

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Pēc direktora aicinājuma seniori lab-

prāt pastaigājās pa Florupītes krastu, gar 
kuru turpmāk ir ieplānots ierīkot atpūtas 
vietas visiem pilsētas iedzīvotājiem. Se-
niorus priecēja tādi dzimtās pilsētas attīs-
tības plāni.

Izmantojot šogad tik retos labos lai-
kapstākļus mirkļus, vienā no jūnija dienām 
Senioru skolas studenti apmeklēja zem-
nieku saimniecību “Kurmīši”. Par šo vizīti 
ar Ivaru Geibu vienojāmies jau decembrī, 
kad viņš viesojās Senioru skolā un rādīja 
meistarklasi sveču izgatavošanā no dabī-
gā vaska. Šoreiz Ivars vadīja aizraujošu 
ekskursiju savā saimniecībā, 
kur audzē ārstniecības un 
aromātiskos augus un pēc 
tam no tiem rada aromātiskas 
zāļu tējas. Bija interesanti pa-
staigāt starp ārstniecisko zāļu 
rindām, noklausīties par katru 
ne tikai vērtīgu informāciju par 
tās pielietošanu ārstnieciskos 
nolūkos, bet arī daudz jautru 
komentāru un pat katram ga-
dījumam atbilstošu anekdoti. 
Nemanot aizritēja laiks saru-
nās, noslēgumā mūs pacie-
nāja ar tēju, kas izgatavota 
no zemnieku saimniecības 
“Kurmīši” augiem.

Turpinot ekskursiju sē-
riju pa izciliem Krāslavas novada arhitek-
tūras objektiem, Senioru skola apmeklēja 
Indricas Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu 
baznīcu. Šīs nelielās koka baznīcas lako-
niskais skaistums pārsteidz, un fakts, ka tā 
ir saglabājusies savā pirmatnējā veidolā 
gandrīz 320 gadu garumā, padara to par 
pilnīgi unikālu Latvijas arhitektūras vēstu-
risko pieminekli. Baznīcas iekšpusē valda 
neatkārtojama senas lūgšanu vietas aura, 
kur attīrīja domas un atviegloja dvēseli 
daudzu paaudžu vietējie iedzīvotāji. Reizē 

ar lielāko daļu pilsētas iedzīvotāju Senio-
ru skolas dalībnieki piedalījās Krāslavas 
katoļu baznīcas, ko uzcēla grāfi Plāteri 
18. gadsimta vidū, 250 gadu jubilejas svi-
nībās. Īpaši Senioru skolas dalībniekiem 
Stefānija Voroņecka vadīja ekskursiju pa 
galveno zāli, parādīja godājamas reliģis-
kas relikvijas un vērtīgus interjera arhitek-
tūras elementus, pastāstīja par restaura-
toru pamata sasniegumiem, bet pēc tam 
uzaicināja apmeklēt baznīcas kriptu, kur 
tikko uzstādīta piemiņas plāksne par godu 
vienai izcilai sievietei no Plāteru dzimtas, 
kura savu dzīvi veltīja pašaizliedzīgai kal-
pošanai cilvēku labā.

Pareizticīgo Svētā Aleksandra 

Ņevska baznīcai arī ir labs iemesls apmek-
lējumam, jo nule beidzies pamatīgs baznī-
cas telpu remonts. Senioru skola vērsās 
pie projekta, kurš tika īstenots ar Eiropas 
Savienības fondu līdzfinansējumu, inicia-
tores un vadītājas Tatjanas Kozačukas ar 
lūgumu pastāstīt par paveikto darbu. Eks-
kursijas laikā mēs uzzinājām, ka laimīga 
apstākļu sakritība ļāva īstenot šo projektu, 
kādas summas tika ieguldītas baznīcas in-
terjera atjaunošanā, kam tieši līdzekļi tika 
iztērēti, ar ko atšķiras jaunais baznīcas no-

formējums no vecā. 
Tēvs Rostislavs 
iepriecināja senio-
rus ar atbildēm uz 
jautājumiem, veltī-
dams daudz laika 
izskaidro jumiem 
par divu kristīgo 
konfesiju – pareiz-
ticīgo un katoļu 
– atšķirībām starp 
simboliku un cere-
moniju tradīcijām.

Vēl viens 
spilgts vasaras se-
mestra notikums 

b i j a 
darbošanās slaveno Olgas 
un Valda Pauliņu darbnīcā. 
Seniori ne tikai vēroja un 
klausījās daiļrunīgo kerami-
kas meistaru, bet arī paši iz-
veidoja nelielus dekoratīvos 
šķīvīšus, kurus var izmantot 
dažādiem mērķiem. Pēc kāda 
laika meistars apdedzinātos 
traukus nodeva senioriem, 
kuriem vajadzēja atpazīt sa-
vus darbus pēc iniciāļiem 
un citām pazīmēm, kas bija 
iespiesti mīkstajā mālā. Cie-
nījamā vecuma cilvēki pār-
liecinājās par īstenības patie-
sumu, ka daiļrades prieks ir 

pieejams jebkurā vecumā, tikai nav jābai-
dās mēģināt.

Pavisam nesen, jūlija vidū, notika kār-
tējais neaizmirstamais vasaras semestra 
pasākums. Aktīvie Senioru skolas dalīb-
nieki kļuva par festivāla “Spēlē, muzikant!”, 
kas norisinājās Indrā, viesiem. Vēl pava-
sarī mūsu senioriem bija iespēja mācīties 
dejot pagājušā gadsimta vidus lauku ballī-
šu stilā deju skolotājas Ilonas Kangizeras 
vadībā. Vairākums senioru jaunībā paši 
dejoja kadriļu, tustepu, padespanju un ci-
tas populāras dejas. Tagad viņi priecājās 
par iespēju atjaunot aizmirstās iemaņas, 
iemācīties jaunas kustības un vienkārši 
kustēties mūzikas ritmā labā kompānijā. 
Tāpēc, saņēmušas uzaicinājumu piedalī-
ties festivālā ar lauku ermoņiku spēlētāju, 
daudzas dāmas ar prieku atsaucās. Se-
niori pateicas par iespēju atcerēties viņu 
jaunības laiku melodijas, pabūt kopā un 
baudīt patīkamu atmosfēru draugu vidū.

Senioru skolas organizatori pateicas 
visiem cilvēkiem, kuri nebija vienaldzīgi un 
ar saviem vārdiem un darbiem veicināja, 
lai visi nosauktie priecīgie pasākumi tiktu 
īstenoti! Tie ir: Krāslavas novada centrālās 
bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas, 
uzņēmuma “Labiekārtošana K” direktors 
Ēvalds Cauņa, priesteri Eduards Voro-
ņeckis, Genādijs Alferovs un Rostislavs 
Terehovs, muzikants Aleksandrs Maijers, 

Indras kultūras nama direktore Anžela 
Kuzminska un deju skolotāja Ilona Kan-
gizere, keramiķi Olga un Valdis Pauliņi, 
uzņēmēji Mihails Žuravskis, Ivars Geiba, 
Aleksejs Sorokins, Mihails un Anna Seki-
rini.

Senioru skola Krāslavā – Latvijā vie-
nīgais bezmaksas neformālās izglītības 
kurss pensijas vecuma cilvēkiem. Prog-
ramma ietver sevī izzinošus un veselības 
pasākumus, bet saskarsme neformālā 
gaisotnē sniedz pozitīvas emocijas, uzla-

bo pašsajūtu. Nodarbības notiek vienreiz 
nedēļā otrdienās Krāslavas centrālajā bib-
liotēkā, sākums plkst. 15.00, bet vasaras 
laikā visas ekskursijas sākas pie bibliotē-
kas ēkas.

Aicinām uz Senioru skolu!
Tatjana AZAMATOVA

Senioru skolas vasaras jaunumi

Lai paliek sirdī
Krāslavas pilsētas svētkos, 21.jūlijā, Krāsla-

vas kultūras namā radošā apvienība “Labā kom-
pānija” pulcēja skatītājus uz laikmetīgās dejas 
izrādi “Pieturpunkti”, kuras horeogrāfe ir krāsla-
viete Marta Krilova.

Marta šogad ir absolvējusi Rīgas Pedagoģi-
jas un izglītības vadības akadēmiju un ieguvusi  
bakalaura grādu deju un ritmikas skolotāja spe-
cialitātē. Izrāde “Pieturpunkti” ir Martas kvalifikā-
cijas darbs, beidzot bakalaura studijas, kas guvis 
visaugstāko vērtējumu – 10 balles. Izrāde tika vei-
dota sadarbojoties ar Indras Mākslas un mūzikas 
skolas audzēkņiem un Rīgas jauniešiem, Martas 

studiju biedriem. Šī gada aprīlī krāsla-
viešiem bija iespēja to novērtēt.

Krāslavas pilsētas svētkos izrādē 
“Pieturpunkti” dejoja Indras Mākslas 
un mūzikas skolas deju nodaļas 
audzēkņi.

“Šoreiz uz izrādi netika vecā-
kā grupa, tāpēc beigas tika mazliet 
izmainītas, bet es nedomāju, ka 
tas ir sliktāks variants. Šis ir daudz 
pozitīvāks, iepriekšējais bija mazliet 
drūmāks. Šoreiz man gribējās kaut 
ko vieglu, gaišu, lai paliek sirdī!” pēc 
izrādes teica Marta Krilova.

 Iveta LEIKUMA

Teksasā atrod deviņus
bojāgājušos

ASV Teksasas štata Sanan-
tonio pilsētā iepirkšanās centra 
stāvlaukumā svētdien kādā pār-
karsušā kravas autofurgonā ar 
nelegālajiem imigrantiem no Latī-
ņamerikas deviņu cilvēki gājuši 
bojā, bet vēl 20 cilvēki nogādāti 
slimnīcās. Hospitalizētie cieš no 
pārkaršanas un ūdens trūkuma 
organismā. 17 no viņiem ir sma-
gā stāvoklī. Četri no izdzīvojuša-
jiem ir 10 līdz 17 gadu vecumā. 
Sanantonio policijas priekšnieks 
Viljams Makmanuss sacīja, ka 
šis ir cilvēku kontrabandas nozie-
gums un ir notikusi briesmīga tra-
ģēdija. Sanantonio policijā sacīja, 
ka šis ir cilvēku kontrabandas 
noziegums un ir notikusi briesmī-
ga traģēdija.

Nemieri Afganistānā
Afganistānas policija svētdien 

sākusi meklēšanas un glābšanas 
operāciju, kurā centās atbrīvot 
aptuveni 30, iespējams, “Tali-
ban” nolaupītus cilvēkus. Cilvēku 
nolaupīšana notikusi piektdien 
kādā ciematā Afganistānas dien-

vidu provincē Kandaharā.
Neapmierinātība ar 

valsts cenzūru
Krievijas galvaspilsētā Mas-

kavā un vairākās citās pilsētās 
svētdien notika gājiens “Par brīvu 
internetu”. Akcijas dalībnieki pie-
prasīja cenzūras atcelšanu inter-
netā, kā arī reabilitēt personas, 
pret kurām ierosinātas krimināl-
lietas par dalīšanos ar ierakstiem 
sociālajos tīklos.

Spēcīga zemestrīce
Turcijas dienvidaustrumu pie-

krasti un tuvumā esošās Grieķi-
jas salas satricinājusi 6,7 magni-
tūdu stipra zemestrīce, kurā bojā 
gājuši divi un ievainoti apmēram 
200 cilvēki. Kosas salā ir visvai-
rāk cietušo, bet pārējie ievainoti 
Turcijas Egejas jūras piekras-
tē. Daudzi arī guvuši traumas, 
panikā lecot ārā pa ēku logiem. 
Grieķija un Turcija atrodas 
seismiskās aktivitātes zonā, un 
pēdējo nedēļu laikā tās skārušas 
vairākas zemestrīces.
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Grāveriem 280 gadi
Kā par brīnumu, skaista un saulai-

na bija 15. jūlija sestdiena, kad Grāveru 
ciematā notika pagasta svētki. Šogad 
apritēja 280 gadi kopš Grāveru pagasts 
ticis pieminēts rakstītajos vēstures avo-
tos.

Jāsaka, ka pēdējā desmitgadē pa-
rādījās ļoti daudz informācijas par mūsu 
pagātni: grāmatas, dokumenti, interneta 
resursi. Tādā veidā mums izdevās kon-
statēt vecticībnieku parādīšanos mūsu 
apkaimē (1726. gads) un pamatu ielik-
šanas datumu trešajai Kovaļovas vecti-
cībnieku baznīcai (1861. gads), kas pēc 
vairākiem remontiem darbojas arī ta-
gad. Pateicoties atrastajiem Izjumskas 
pulka majora Jegora Bedrjagas ziņoju-
miem, mēs uzzinājām, ka 1812. gadā 
Grāveros atradās kazaku priekšposte-
nis. Ir zināms pareizticīgo kopienas un 
baznīcas parādīšanās laiks un apstākļi 
(1836. gads). Zināmais interneta re-
surss www.lvva-raduraksti.lv ļauj sīki 
izpētīt katoļu un pareizticīgo reliģisko 
dzīvi 19. gs sākumā un 20. gs, sniedz 
informāciju par mūsu apkārtnes iedzīvo-
tāju tautas skaitīšanu 1897. gadā. Iepa-

zīšanās ar “Vitebskas guberņas atmiņu 
grāmatu par 1888. gadu” sniedza ziņas 
par pirmās baznīcas skolas dibināšanu 
ciematā 1887. gadā; par svinīgajiem 
pasākumiem, veltītiem 130 gadadienai, 
sagatavošanas stadijā.

Aizritējušo 280 gadu pamatā arī 
ir iepazīšanās ar grāmatu. 1943. gadā 
pazīstamais latgaliešu arhivārs un pēt-
nieks Boleslavs Brežgo (1887-1957), 
izdeva apjoma ziņā nelielu, bet ar infor-
māciju bagātu darbu “Latgolas inventari 
un generalmēreišonas zemu aproksti 
1695-1784” (grāmata pieejama lasī-
šanai un lejupielādei jebkurā Latvijas 
bibliotēkā vietnē www.periodika.lv) Tieši 
šeit arī bija atrasts dokuments “Dinabur-
gas stārastijas inventārs”.

Ir jāatgādina, ka Latgales terito-
rija kopš 1620. gada ietilpa poļu-lietu-
viešu Žečpospolitas valsts sastāvā kā 
Inflantijas vojevodiste. No 1677. gada 
šīs zemes bija sadalītas četrās stāras-
tijās: Dinaburgas, Režicas, Ļucinas un 
Mārienhauzenas ar centriem tagadējā 
Daugavpilī, Rēzeknē, Ludzā un Viļakā. 
Dinaburgas stārastija dalījās trijās voje-
vodistēs: Grāveru, Višķu un Podvinskas.

Jaunais grāfs Konstantīns Ludvigs 

Plāters (poļu Konstanty 
Ludwik Plater, 1722-1778), 
kurš 1736. gadā nomainīja 
savu mirušo tēvu, izteica 
vēlmi pārbaudīt padoto 
skaitu pēc vārdiem un no-
teikt katram no viņiem at-
tiecīgu nodokli. 1737. gada 
30. oktobrī tādu darbu pa-
beidza pans Jozofats Anto-
nijs Veličko: tā radās mums 
visiem zināmais inventa-
rizācijas dokuments, t.i., 
tautas skaitīšanas dokuments. Nodoklis 
tika noteikts no 1 līdz 3 taleriem gadā. 

Dokumentā vispirms tiek uzskaitīti 
Grāveru vojevodistes nomnieku vārdi 
un uzvārdi, pēc tam Višķu un Podvins-
kas vojevodistu nomnieki. Dokuments 
noslēdzas ar dzimtcilvēku kopīgo sa-
rakstu bez dalīšanas pēc vojevodistēm, 
kas mūsdienās ļoti apgrūtina personu 
identifikāciju. Vairākums uzvārdu jopro-
jām ir sastopami mūsu pagastā vai tā 
apkaimē arī šodien: Podskočiji, Janke-
viči, Baranovski, Lipski, Čerņavski, 
Kupšani, Bižāni, Eižvertiņi, Belkovski, 

Melderi, Aleidzāni, Kudiņi, Egles. 18. 
gs. nomniekam ir vārdabrālis Pjotrs 
Mickevičs, mūsu laikabiedrs.

   Saulainā vasaras dienā pagāt-
ne satikās ar tagadni.

Jau no plkst. 12.00 pagasta 
bērniem bija uzstādītas piepūšamās 
atrakcijas Grāveru skolas sporta lau-
kumā. Šajā pašā laikā sāka darboties 
tirdzniecības kioski ar saldo vati, šaš-
likiem, kebabiem un alu. Bez izklaides 
pasākumiem grāverieši un viesi varēja 
lūgties un piedalīties pareizticīgo mācī-
tāja Viktora Mjalika svētku lūgšanā.

Tieši 18.00 sākās tradicionālais 
svētku gājiens pa visu ciematu. To atklā-
ja karognesējs ar asistentēm (Aglonas 
novada karogs), jaunās māmiņas un 
tēti ar ratiem, Grāveru biedrību un sko-
lu pārstāvji. Aiz viņiem virzījās tehnika: 
traktori, jaunie vietējie baikeri un piere-
dzējušie baikeri no Krāslavas, kuri pēc 
gājiena pie pagasta sarīkoja rūcošu un 
dzirksteļojošu baikeru šovu. Grāveros 
iebrauca autobusi ar aktieriem no tu-
vajiem pagastiem un novadiem: Aglo-
nas, Kastuļinas, Šķeltovas, Krāslavas, 
Ezerniekiem, Svariņiem un Feimaņiem. 
Visiem gribētājiem tika dalīti svētku ka-

rodziņi.
Plkst. 20.00 sākās lielais koncerts, 

kurš ilga divas ar pusi stundas. Vakara 
vadītājas Inta Beikule un Ivita Platono-
va, nomainot viena otru, vadīja piesā-
tināto un spilgto koncerta programmu. 
Varēja noklausīties vēsturiskas ziņas 
par Grāveru pieminēšanu pirmo reizi 
1737. gadā.  Grāveru pagasta iedzīvo-
tājus un viesus jubilejā sveica Aglonas 
novada mērs Ingūna Barkevičs, Grāve-
ru pagasta vadītāja Aina Buiniča, radošo 
kolektīvu vadītāji. Koncertu atklāja un ar 
savu balsi visus priecēja spāņu dziesmu 
izpildītājs no Krāslavas Viktors Bernāns, 
kurš saistīts ar mūsu pagastu dzimtas 
saknēm. Dziesmas latviešu un latgaļu, 
krievu, baltkrievu un ukraiņu valodā, 
tautas dejas, estrādes un bērnu dejas, 
solistu uzstāšanās ar ģitāru un akor-
deonu. Bet starp numuriem apsveikumi 
aktīvākajiem Grāveru pagasta iedzīvo-
tājiem, kuri izcēlās dažādās nozarēs: 
zemnieku saimniecību vadītāji, uzņē-
mēji, iestāžu un biedrību vadītāji, kuri 
pārstāv pagastu un popularizē to. Atse-
višķi tika sveikti pagasta jaundzimušie 
un šogad vienīgais pilngadīgais. Laiks 

aizritēja nemanāmi. Lieliskais koncerts 
noslēdzās ar krāsainu un neaizmirsta-
mu uguns šovu.

Pēc tam sekoja fotosesijas, aiz-
rautīgas sarunas par redzēto. Mednie-
ku kolektīva pārstāvji Grigorijs Gavri-
lovs un Talgats Islamgarajevs cienāja 
gribētājus ar zivju zupu. Sākās dejas 
līdz rītausmai…

Mēs, grāverieši, ceram, ka Grāve-
ru pagasta jubilejas svinības ir izdevu-
šās. Pateicamies visiem svinīgā pasā-
kuma dalībniekiem, kuri kopā ar mums 
dalījās šajā svētku priekā. Un ceram, 
ka kaut kur vēl krājas putekļi uz  doku-
menta, kurā mūsu Grāveri ir pieminēti 
vēl agrākā laikā.

Igors PLATONOVS

Mana trenera jubileja
Šonedēļ manam trenerim aprit 70 gadi. Vairāk nekā 30 

gadus viņš ir nostrādājis Krāslavas sporta skolā un šajā laikā 
izaudzinājis Latvijas slēpošanas čempionus dažādās vecu-
ma grupās, starptautisko un olimpisko sacensību dalībniekus. 
Savu treniņu laikā pie viņa es arī sasniedzu ievērojamus rezul-

tātus slēpošanā, piedalī-
jos daudzās sacensībās 
vieglatlētikā un slēpo-
šanā gan mūsu pilsētā, 
rajonā, republikā un pat 
bijušajā PSRS. Tajā ir 
liels mana trenera Iva-
na Afanasjeva nopelns, 
kurš ieaudzināja manī 
sportisko garu, sport-
iskas dusmas, prasmi 
koncentrēties, savākties 
un nepadoties, prasmi 
pārvarēt vājumu un ne-
pārliecinātību, prasmi 
taktiski domāt un veidot 
taktiku, ievērojot savu 
pašsajūtu, laika apstāk-
ļus un slēpju slīdi.

Vēlos apsveikt Iva-
nu Afanasjevu skaistajā 
jubilejā un pateikties 
par prasīgumu, uzstājī-
bu, stingrību treniņu laikā, par rūpēm un atbalstu sacensī-
bās, par kritiku pat pēc veiksmīgiem startiem. Paldies par 
labiem vēlējumiem un par to, ka izveidojāt no manis čem-
pioni. Sirsnīgi sveicu dzimšanas dienā! Novēlu izvairīties no 
grūtībām, dzīvot savam priekam, stipru veselību, spilgtus no-
tikumus, ilgi gaidīto vēlmju piepildījumu, harmoniju dvēselē 
un sapratni ar mīļajiem.        Bijusī audzēkne Snežana P.

Sarunu Festivāls
 “LAMPA” 2017

Šogad Cēsu pils parkā jau trešais Sarunu festivāls 
“LAMPA”, par spīti lietum, pulcēja vairāk nekā 10 000 
cilvēku. Divsimts dažādu notikumu programma sarunās 
vienoja daudzveidīgu publiku – mūziķus, māksliniekus, 
mediķus, ministrus, politiķus, mācībspēkus, mediju pār-
stāvjus, uzņēmējus un daudzu citu profesiju pārstāvjus.

Pagājušajā gadā uz festivālu devos Danas Lahtio-
novas iedvesmota un pārliecinājos, ka šis pasākums ir 
tā vērts, lai to apmeklētu arī turpmāk. Spilgti notikumi, 
atziņām bagātīgas diskusijas un atbildes uz “karstiem” 
jautājumiem – tā var raksturot Sarunu festivālu “LAMPA”. 
Sarunās piedalījās visdažādāko jomu pārstāvji – politikas 
“bloku” pārstāvēja Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, 
Cēsu Domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Eiropas 
Parlamenta deputāts Artis Pabriks, bijušais Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers, Rīgas Domes deputātes Juta Strī-
ķe un Iveta Ratinīka, Saeimas deputāti Igors Pimenovs, 
Ilmārs Latkovskis, Rihards Kols, Laimdota Straujuma, 
Gunārs Kūtris, Juris Viļums un daudzi citi. Politiķi apsprie-
da mūsdienu mediju vidi, latvietības attīstību un demokrā-
tiju, piedalījās ārpolitikas zināšanu viktorīnā, sacenšoties 
pret jauniešiem un iesaistoties daudzos citos notikumos.

Pirmo gadu “LAMPA” pulcēja arī tik lielu uzņēmēju 
skaitu, īpaši, fokusējoties uz start-up vides pārstāvjiem – 
Sarunu festivālā piedalījās Latvijas start-up uzņēmumu 
asociācijas valdes loceklis Daniels Pavļuts, konferences 
“TechChill” vadītāja Marija Ručevska, start-up uzņēmuma 
“Funderful” vadītājs Raimonds Kulbergs un daudzi citi.

Sarunu festivālā “LAMPA” savās domās dalījās arī 
Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Daudziņš, režisors Vladis-
lavs Nastaševs, Dailes teātra aktieris Juris Žagars. Arhi-
bīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs ar politiķiem un 
uzņēmējiem diskutēja par to, kā būt godīgam pašam pret 
sevi un citiem. Vieglatlēte Ineta Radēviča stāstīja par to, 
kāds ir īsts sports. Par inovāciju nozīmību Latvijā diskutē-
ja Vidzemes augstskolas lektors Gatis Krūmiņš, Latvijas 
Universitātes vadošais pētnieks Visvaldis Valtenbergs, 
ekonomiste Ilona Platonova un citi. Tāpat Sarunu festivā-
lu plaši pārstāvēja arī citi mācībspēki no Latvijas lielāka-
jām augstskolām – Latvijas Universitātes, Rīgas Tehnis-
kās Universitātes, Rīgas Ekonomikas augstskolas, Rīgas 
Stradiņa universitātes un Daugavpils Universitātes. Plaši 
tika diskusēts par to, kāda Latvija būs pēc 20, 50 un 100 
gadiem, modelējot atšķirīgus valsts attīstības scenārijus.

Par diskusijām, kurās man bija iespēja piedalīties – 
nākamajos mūsu laikraksta numuros.

Rakstā izmantota informācija no festivāla mājasla-
pas.

Iveta LEIKUMA
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“Olanda kungs, es esmu no Latvijas…”

Jau kuro reizi pārliecinos – 
sirsnīgam cilvēkam, kam piemīt 
strādīgums, talants un optimisms, 
nepastāv šķēršļi. Desmitiem 
gadu vērodams, kā no zēniem un 
meitenēm izaug spilgtas personī-
bas, neviļus secinu – cilvēks ir ra-
dīts laimei, kas tiek dota tikai tam, 
kurš nepaguris tiecas sasniegt 
mērķi. Tikai tad uzsmaida Veik-
sme. Ar baudu turpinu veidot ap-
rakstus par bijušajiem divu skolu 
– vispārizglītojošās un mūzikas 
– centīgākajiem audzēkņiem, ku-
riem tālāko dzīves ceļu 
apgaismo Fortūnas kun-
dze. Bet ansamblis “Krās- 
laviņa” ir kā talismans. Pie 
tādiem pieskaitu arī Raivi 
un Evitu Buturovičus, kuri 
par studiju un karjeras iz-
augsmes zemi izvēlējās 
Miglaino Albionu.

Ar apburošo Evitu 
mēs satikāmies Daigas 
Lapsas personālizstādē, 
kur mana senā paziņa 
uzmanīgi aplūkoja ie-
vērojamās krāslavietes 
gleznas. Un atzinās – 
pati otu rokās neņem, 
taču turpina apmeklēt pa-
saules labākos muzejus, 
galerijas, privātkolekci-
jas. Viņas aizraušanās – 
mākslinieki-ekspresionis-
ti, un, kad gada sākumā 
apmeklēja kolekcionāra 
Sergeja Ščukina privāto 
galeriju ar Degā, Monē, 
Matisa, Pikaso glez-
nām, izjuta neaprakstā-
mu sajūsmu. Pasaules 
mākslas krātuvēs gribas 
atgriezties vēl un vēl… 
Tā februāra diena iespiedās at-
miņā ar vēl vienu neaizmirstamu 
notikumu. Labi pazīdama Parīzi, 

Evita devās uz rajonu ar neskai-
tāmām grāmatnīcām. Vienā no 
tirdzniecības zālēm aizrāvās ar 
franču literatūru un, uz mirkli pa-
cēlusi acis no grāmatas, pēkšņi 
ieraudzīja savā priekšā… tajā lai-
kā vēl prezidentu Fran-
suā Olandu. Pajautāja 
apsargam: “Vai drīkst 
nofotografēties?” Piek-
tās republikas vadītājs, 
nopētījis noslēpumai-
no svešinieci, piekrita 
pozēt, taču uzdeva 
arī dažus jautājumus. 
Turklāt uzsvēra, ka 
zina, kas ir Latvija: tā ir 
maza, klusa un skaista 
valsts ar skaistiem cil-
vēkiem.

Starp citu, tikties 
redakcijā Evita piekrita 
viegli, ir būtiska uzticī-
ba žurnālistam. Strauji 
traucas laiks, un mēs 
kopā brīnāmies: kopš 
vidusskolas beigša-
nas aizritējuši astoņ-
padsmit gadi. Tas bija 
tik nesen, tas bija tik 
sen… Un atceramies 
to spilgto ansambļa “Krāslaviņa” 
sastāvu. Kvartets – Evita Butu-
roviča, Jolanta Ungure, Kristīne 
Dobkeviča, Anna Mickeviča – 

republikas mēroga skatē ieguva 
godalgotu vietu. To nevar aiz-

mirst.
S m a -

gajos deviņ-
desmitajos, 
pēc LR ne-
atkarības at-
jaunošanas, 
K r ā s l a v ā 
AFS prog-
rammas ie-
tvaros sāka 
ierasties ār-
zemju skolē-
ni un studen-
ti. Izmantojot 
iespēju, Bu-
turoviču ģi-

mene uzņēma mājās Vanesu no 
tālās Venecuēlas. Tad arī sākās 
draudzība, kura turpinās jau di-
vus gadu desmitus. Pirmais krā-
slavietes brauciens uz Latīņame-
riku tolaik šķita pilnīga fantastika. 

Kad Evita kļuva par Latvijas Uni-
versitātes studenti, turīgā Leonu 
Diazu ģimene, Vanesas vecāki, 
palīdzēja viņai finansiāli divu 

smagu studiju gadu ga-
rumā. Laiki mainās. Ta-
gad Venecuēla pārdzīvo 
tik smagus laikus, ka Va-
nesa ar vīru Rubenu pa-
meta dzimteni, mēģina 
iedzīvoties Spānijā, kur 
meklē jaunas iespējas 
ģimenes biznesam. Trīs 
reizes Evita ir lidojusi pie 
draudzenes uz Dienvida-
meriku, taču tagad lielā-
koties tikšanās turpinās 
Eiropas kontinentā.

Dzimtenē ieguvusi 
bakalaura grādu un dip-
lomu politikas zinātnē, 
Evita pieņēma drosmīgu 
lēmumu – turpināt mā-
cības Londonā. Pres-
tižajā Vestminsteras 
Universitātē izvēlējās 
fakultāti “Starptautiskās 
attiecības – ekonomi-
ka”. Ārzemju studijas 
maksāja krietnu naudu, 
taču nu bijusī studen-
te jau ir norēķinājusies 
ar angļu kreditoriem, 
bet pēc Latvijas aprē-
ķiniem nāksies maksāt 

vēl divus gadus. Taču viss rit pēc 
grafika, bez finanšu parādiem. 
Londona iepatikās tiktāl, ka ne-
gribējās to pamest. Nomainījusi 
trīs darbavietas, mūsu novadnie-
ce palika privātā investīciju firmā, 
kur deviņu gadu laikā izveidoja 
karjeru. Tagad Evita ir ģenerāl-
direktora galvenā asistente un 
amatu savienošanas kārtībā arī 
finanšu analītiķe. Pat pēc Londo-
nas standartiem alga ir laba, īrē 
dzīvokli. Pastāvīgi tiekas ar brāli 
Raivi, kurš atkārtoja māsas dros-
mīgo izvēli. Pabeidzis augstsko-
lu, nodarbojas ar iemīļoto lietu, 
viņš ir skaņu režisors. Otrs sapņa 
iemiesojuma piemērs, tiesa, ne 
amerikāņu, bet angļu! Londonā 

ir planētas senākās un 
labākās augstskolas.

Mana sarunu bied-
rene izskatās vienkārši 
burvīgi. Stalta, pievilcī-
ga, acīs – laimīgs staro-
jums. Saspringts darbs 
mijas ar atpūtu. Gara-
stāvokļa un formas uz-
turēšanai – joga, spēku 
atjaunošanai – ceļojumi. 
Savu galveno aizrauša-
nos Evita komentē šādi: 
“Katra valsts – jauns at-
klājums, taču vispirms 
mani interesē kultūras 
vērtības, pēc tam cilvē-
ki. Nepārstāju sajūsmi-
nāties par Itāliju, Rene-
sanses laikmetu. Kāda 
šedevru bagātība! Mana 
mīļākā pilsēta ir Floren-
ce, kur noteiktie atgriezī-
šos ceturto reizi – nevar 
aptvert neaptveramo… 
Otra mīļākā valsts ir 
Francija, kurp braucu pastāvīgi. 
Neizdzēšamus 
iespaidus at-
stāja Ermitāžas 
apmeklē jums 
pilsētā pie Ņe-
vas un vēl ar 
baudu apmek-
lēju Spānijas, 
Zviedrijas, Dā-
nijas, Kipras, 
Beļģijas, Vā-
cijas, Horvāti-
jas muzejus… 
Paredzēti jauni 
maršruti, turklāt 
nesaskaros ar 
valodu problē-
mām. Pilnībā 
pārvaldu an-
gļu, brīvi ru-
nāju franču un 
spāņu valodā. 
Domāju angliski, 
bet dvēselē esmu latviete.”

Īstenotie mērķi, laimīgs likte-
nis, bet aiz muguras – mil-
zīgs darbs. Evita ar patei-
cību runāja par brīnišķīgo 
klases audzinātāju Lieni 
Andžāni un skolotāju Ņinu 
Gulbinsku. Viņas palīdzē-
ja skolniecei izprast sevi 
un izdarīt pareizo izvēli – 
humanitārās zinības plus 
ekonomika, kas kopumā 
nodrošināja augstu kon-
kurētspēju pat Lielbritāni-
jā. Ļoti svarīgi posmi ir aiz 
muguras – universitātes, 
karjera, un, iespējams, 
tagad ir pienācis laiks per-
sonīgajai dzīvei. Ļoti mūs-
dienīgs stils, kad mērķus 
sasniedz pēc to svarīgu-
ma pakāpes. Ceļu paveiks 
tas, kurš neapstājas.

Nostalģija – nepārva-
ramas jūtas, taču pasaule 
ir maza, un no Londonas 
līdz Latvijai vien rokas 
stiepiena attālums. “Latvi-
ja ir mana mazā pasaule, 
pilna miera un pārliecības 
sevī. Krāslava – dzim-
tais un siltais stūrītis, kur 
ik gadu smeļos spēkus 
un iedvesmu. Šeit dzīvo 
mani vistuvākie cilvēki, draugi, 

mīļie skolotāji, ar kuriem tikties 
ir liels prieks. Bērnības pilsēta 

mainās acu 
priekšā. Žēl, 
ka nevarēšu 
apmeklēt jūli-
ja svētkus; rīt 
braucu uz Lai-
mas Vaikules 
“Rendez-Vous” 
un pēc tam at-
pakaļ uz Londo-
nu”, ar saviem 
t u v ā k a j i e m 
plāniem dalījās 
apburošā Evita. 
Tā bija mūsu 
pirmā tikšanās 
redakcijā, ne-
šaubos – priek-
šā jaunas tikša-
nās. Krāslava 
tik vienkārši ne-
laiž vaļā…

Aleksejs GONČAROVS

Acis – dvēseles spogulis.

Nejauša tikšanās ar Olanda kungu.

Trešais Florences apmeklējums.

Ar draudzeni Vanesu Spānijā.

Daigas Lapsas jubilejā.

Kārtējā vizīte redakcijā.

Darījumu centrs Mayfair, kur strādā Evita.

Ieved pasauli savās mājās – uzņem apmaiņas skolēnu!
Vidusskolēnu apmaiņas orga-

nizācija YFU Latvija aicina pieteikties 
viesģimenes apmaiņas skolēniem no 
Vācijas un Taizemes.

Vēl atlicis pusotrs mēnesis līdz 
brīdim, kad Latvijā ieradīsies apmai-
ņas skolēni no Vācijas, Taizemes un 
Austrijas. Viņi turpmāko gadu aizvadīs, 
dzīvojot viesģimenēs un apmeklējot 
vietējo skolu, lai iepazītu mūsu zemes 
kultūru un valodu. 

“Šobrīd meklējam vēl 5 ģimenes, 
kuras būtu gatavas savā vidū uz vienu 
mācību gadu uzņemt 15–17 gadus ve-
cas skolnieces no Vācijas un Taizemes,” 
stāsta YFU Latvija direktors Valdis Sa-
laks. “Viesģimenes nozīme apmaiņas 
skolēna dzīvē ir patiešām liela - tā ir 

iespēja ne tikai gūt starptautisku pie-
redzi, iepazīt apmaiņas skolēna dzim-
tās zemes kultūru, bet arī uzlabot sveš-
valodu zināšanas, saskarsmes prasmes 
un paplašināt redzesloku gan bērniem, 
gan viņu vecākiem.”

Viesģimenes uzdevums ir pa-
līdzēt jaunietim iepazīt mūsu valsti, 
apgūt latviešu valodu, kā arī atbalstīt 
ikdienā. “Nereti apmaiņas gada laikā 
radušās draudzības saites kļūst tik cie-
šas, ka arī pēc apmaiņas gada skolēni 
ik pa laikam dodas apciemot savas 
viesģimenes,” atklāj Valdis Salaks, kurš 
arī pats savulaik devies apmaiņas gadā 
uz ASV. Apmaiņas gada iespaidos da-
lās apmaiņas skolniece Natalie no Vā-
cijas: ”Gads, ko pavadīju Latvijā, ir bijis 

labākais manā dzīvē. Nekad neesmu 
tik daudz smaidījusi un priecājusies. 
Paldies manai fantastiskajai viesģi-
menei par to, ka Latviju tagad varu 
saukt par savām mājām.” Tāpat arī 
viesģimenes nozīmi uzsver Paola no 
Meksikas: “Zinu, ka pieņemt ģimenē 
apmaiņas skolēnu ir liels izaicinājums, 
jo var nākties mainīt ikdienas rutīnu un 
saskarties ar neierasto. Taču, ja atvērsi 
savu sirdi un māju apmaiņas skolēnam 
uz vienu gadu, vari būt drošs, ka iegūsi 
labu draugu uz visu mūžu.” 

Kopš organizācijas pastāvēšanas 
brīža Latvijā apmaiņas skolēnus ir uz-
ņēmušas vairāk nekā 300 viesģime-
nes. Pieteikties var ikviena ģimene, 
kas vēlas un spēj savās mājās izmitināt 

apmaiņas skolēnu uz vienu gadu. Ap-
maiņas skolēniem nav nepieciešami 
īpaši apstākļi, istabu jaunietis var dalīt 
ar viesbrāli vai viesmāsu, galvenais - 
draudzīga attieksme un gultasvieta. 
Bez ēdienreizēm, kuras apmaiņas sko-
lēns ietur kopā ar viesģimeni, ikdienas 
tēriņus sedz apmaiņas skolēna īstā 
ģimene. 

Lai kļūtu par viesģimeni, aici-
nām sazināties ar YFU Latvija – zva-
not 27706596 vai rakstot info@yfu.lv. 
Plašāka informācija: www.yfu.lv.

“Youth For Understanding” jeb 
latviešu valodā “Jaunatne par sapra-
šanos” ir viena no lielākajām skolēnu 
apmaiņas programmām visā pasau-
lē, kas sniedz iespēju vidusskolēniem 
vienu mācību gadu pavadīt kādā no 

pasaules valstīm, 
dzīvojot vietējā 
ģimenē un apmek-
lējot vietējo skolu, 
šādā veidā arī vis-
tiešāk iepazīstot 
viesvalsts ikdienu, 
tradīcijas un kultūru. Ik gadu YFU orga-
nizētajās programmās piedalās vairāk 
kā 7000 skolēni visā pasaulē. YFU birojs 
Latvijā darbojas jau kopš 1991. gada kā 
nevalstiska, reliģiski un politiski neitrāla 
mācību apmaiņas programma, kuras 
darbība balstīta uz brīvprātīgu iesaistī-
šanos.

Tīna Pētersone, 
YFU Latvija programmu 

koordinatore
tina@yfu.lv
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 Kur pazuda Rausītis?
Vangažos, Krāslavā un Rīgā sākuši 
pazust sētas kaķi. Kopā ar viņiem pa-
zūd arī mājas mīluļi. Kas notiek Latvi-
jas pagalmos?

Kopš jūnija sākuma dažādās Latvijas 
pilsētās notiek savādas lietas: no pagal-
miem pazūd kaķi – gan mājas, gan klai-
ņojošie. Iedzīvotāju vidū izplatās baumas: 
vieni domā, ka pazušana ir sātanistu roku 
darbs, citi domā, ka kaķi savākti “cepu-
rēm”, trešie mierina kaimiņus, ka tiek risi-
nāta pašvaldības programma kaķu sterili-
zēšanā. Dzīvnieku saimnieki panikā izlīmē 
savu mīluļu foto uz žogiem, ievieto tās 
sociālajos tīklos, taču meklējumi neveicina 
rezultātus: viņu mīluļi nav atrasti. To, kas 
notiek, mēģināja izprast “MK-Latvija”.

Vietējās nozīmes Tvīnpīksa
Vai atceraties kulta seriālu “Tvīnpīk-

sa”? Ja nē, tad atgādināšu sižetu: vienā 
no amerikāņu provinces pilsētiņām nezi-
nāmu iemeslu dēļ sāka pazust meitenes… 
Režisors Deivids Linčs meistarīgi parādīja 
pilsētiņas iedzīvotāju šausmas tajā dienā, 
kad viņi saprata, ka pilsētiņā ienāca ļau-
nums.

Pēc mazās Latvijas pilsētiņas Vanga-
ži iedzīvotāju domām, viņu pilsētā arī ie-
nāca ļaunums. “MK-Latvija” lasītāja Inese 
dzīvo mājā Vidzemes ielā (Vangaži). Viņa 
pastāstīja, ka apmēram pirms mēneša pil-
sētā sāka pazust sētas kaķi. Par nelaimi, 
reizē ar sētas kaķiem pazuda arī Ineses 
mājas kaķis, balts un pūkains, iesaukts 
par Rausīti.

“Jau mēnesi neesam redzējuši savu 
kaķīti,” raud Inese. “Viņš pazuda! Mūsu 
kaķis bija liels pastaigu mīļotājs, jo mēs 
viņu nesterilizējām. Taču no sētas runčiem 
Rausītis atšķīrās ar koptu ārējo izskatu un 
jaunu kakla siksniņu. Vairāk nekā uz trim 
dienām kaķis nekad negāja prom. Izstai-
gājas un vienmēr atgriežas mājās. Mēs 
dzīvojam otrajā stāvā, tāpēc kaimiņi, kad 
redzēja, ka Rausītis skrabinās pie ārdur-
vīm, ņēma viņu uz rokām un nesa mums.

Rausītis dzīvo… - atvainojiet, dzīvoja 
ar mums vairāk nekā sešus gadus. Re-
dziet, nekādi nevaru pierast runāt par viņu 
pagātnes formā. Ko lai saka... Es līdz pat 
šim brīdim neatradinājos saukt viņu, daž-
reiz apsēžos krēslā pie televizora un ie-
rasti saku: “Rausīti, nāc pie manis”. Taču 
neviens nenāk, un no tā kļūst skumji.”

“Un vēl mūsu kaķītis bija ļoti gudrs un 
bērnam līdzīgs,” sarunā iesaistās Ineses 
vīrs Jurijs. Tiklīdz izdzird manu balsi, tā 
skrien klāt un tipina blakus… Kad es viņu 
atradu, viņš ēda visu pēc kārtas. Bet tagad 
sieva Rausīti baro ar vistiņu, ar zivtiņām, 
viņš vēl izvēlās, ko ēst un no kā atteikties. 
Kā atnāk no pastaigas, tā uzreiz pie bļodi-
ņām skrien – pārbaudīt.”

Pagalms ir. Bet kaķu nav!
Kādu dienu, kad Inese gāja uz vei-

kalu, viņa ievēroja, ka nekur nav redzams 
ierastais kaķu “bariņš”. Inese jautāja vietē-
jām tantiņām, kuras piebaroja šos kaķus, 
taču tās tikai plecus raustīja: pašas brīnās, 
kur palikuši visi kaķi! Bet viena tantiņa 
(kaķu tantiņu vidū pazīstama ar to, ka vie-

nīgā baroja kaķus ar cīsiņiem) pateica: „Es 
redzēju lielu zaļu mašīnu, kurā iekšā lēca 
kaķi, pēc tam šoferis iedarbināja mašīnu 
un aizbrauca”.

Parunājušas pavecās sievietes no-
sprieda, ka mašīnā bija kaut kas līdzīgs 
baldriāniem, jo kaķi draudzīgi un bezbailīgi 
lēca automašīnā. Visticamāk kaķu pazu-
šanā ir vainīga pašvaldība, kura paņēmusi 
kaķus uz sterilizāciju un drīz atkal atdos 
atpakaļ.

Laiks ritēja, taču kaķi tā arī netika at-
vesti. Neatgriezās arī Rausītis… Jurijs de-
vās uz visām tuvumā esošajām dzīvnieku 
patversmēm, taču arī tur Rausīša nebija. 
Bet darbinieki viņam paziņoja, ka sētas 
kaķi nebija atvesti. Tomēr cerība palika, ka 
Rausīša un citu kaķu pazušanā pie vainas 
ir pašvaldība, tāpēc Jurijs devās uz vie-
tējo domi. Taču tur viņam apstiprināja, ka 
pašlaik Vangažu pašvaldība neveic kaķu 
sterilizācijas un kastrācijas programmu. 
Un vispār, kad programma darbojas, tad 
kaķus aizved turp, no kurienes paņēmuši.

Policija apstiprina
“Es pati apstaigāju katru mūsu pagal-

ma stūrīti, ieskatījos pagrabos un atkritu-
mu tvertnēs, Rausīša nekur nebija,” stāsta 
Inese. “Ja ar viņu atgadītos nelaime un 
viņš būtu nomiris, tad parādītos līķa sma-
ka, un es vismaz atrastu ķermenīti. Bet, ja 
tāda atraduma nebija, tad Rausīti noteikti 
kaut kur aizveda. Vīrs bija aizgājis pat uz 
policijas iecirkni, taču tur, protams, neviens 
neierosināja lietu par Rausīša pazušanu. 
Toties policijā apstiprināja informāciju par 
zaļo automašīnu, sacīdami, ka arī citi Van-
gažu iedzīvotāji redzējuši, ka kaķus ievili-
na mašīnā un aizved nezināmā virzienā. 
Paziņa, kas dzīvo Rīgā, Imantas rajonā, 
pastāstīja, ka arī pie viņiem savāca sētas 
kaķus.”

“Man šķiet, es zinu kas par lietu,” 
savos pieņēmumos dalās Jurijs. “Mēs ar 
kaimiņu apspriedāmies (viņš ir triju kaķu 
saimnieks) un nolēmām. Visdrīzāk, Eiro-
pas Savienība iedalījusi kaut kādam kan-
torim naudu, lai tas veiktu sētas kaķu ste-
rilizāciju un kastrāciju, bet pēc tam atdotu 
tos atpakaļ, no kurienes savāca. Taču šī 
kantora darbinieki negribēja tērēt šim mēr-
ķim iedalītos līdzekļus un tāpēc vienkārši 
savāca kaķus un nosita tos. Viņi ir pārlieci-
nāti, ka sētas kaķus neviens nesāks mek-
lēt un nenožēlos to pazušanu. Taču neņē-
ma vērā apstākli, ka reizē ar sētas kaķiem 
tiks arī mājas kaķītis un tā saimnieki sāks 
meklēt savu mīluli.”

“Es tikai ceru, ja Jurija versija izrā-
dīsies patiesība, ka rausītis nomira bez 
sāpēm,” raud Inese. “Tam, ka viņš varētu 
atgriezties, es vairs praktiski neticu.”

“Pašvaldība neveica nekādas kaķu 
sterilizācijas un vēl jo vairāk iznīcināšanas 
akcijas. Tāpat pašvaldība nav iesaistīta sē-
tas kaķu pazušanā,” mums paziņoja Van-
gažu domes vadītājs Juris Jakubovskis. 
“Un Inčukalna novada pašvaldības policija 
neko nezina par kaķu pazušanu. Kad ir jā-
ved kaķi un sterilizāciju vai patversmi, mēs 
dodam rīkojumu pašvaldības policijai, un 
viņi sazinās ar attiecīgo fi rmu, kas nodro-

šina šāda veida pakalpojumus. Pēdējais 
līdzīgais reids notika aprīlī, kaķi tika atvesti 
atpakaļ, un vairs reidi netika veikti.”

Mūsu izmeklēšana kaķu pazušanas 
lietā Vangažos nedeva rezultātus. Acīm-
redzot pazudušā Rausīša saimniekiem 
taisnība. Tā kā ofi ciālās varas iestādes un 
patversmes nenodarbojās ar dzīvnieku iz-
ķeršanu, tad iznāk, ka tos aizveda privāt-
personas. Kādiem mērķiem? Jautājums 
paliek atklāts…

Krāslava: pavēlēts iznīcināt?
Krāslava arī ir satraukta. Jau vairākas 

dienas šīs pilsētiņas iedzīvotāji, kuri nebūt 
nav vienaldzīgi, zvana uz redakciju un lūdz 
glābt kaķus no iznīcināšanas.

“Tas ir visīstākais kaķu genocīds,” ap-
galvo Krāslavas iedzīvotāja Zinaīda Dmit-
rijeva no Raiņa ielas 6. “Nesen pie mums 
bija atbraukusi pašvaldības policija un 
nodarbojās ar sētas kaķu izķeršanu. Zivis 
tiem pabāza, lūk, kaķi arī gāja uz drošu 
nāvi. Starp tiem, kuri tika policijas rokās, 
bija kaķene, kurai pavisam nesen piedzi-
ma mazuļi. Kaķeni aizveda, bet kaķēni 
palika. Taču viņi bez mammas pazudīs, 
aizies bojā. Es zinu, ka par sētas kaķiem 
ir pasūdzējusies kāda sieviete, viņai kaķi 
visu laiku traucēja. Un, lai šai vienai sievie-
tei būtu labi dzīvot, policija izķēra kaķus un 
aizveda. Kāpēc tad neviens nepadomā par 
mani? Es, piemēram, jutīšos ļoti slikti, kad 
uzduršos šo mazo kaķēnu līķīšiem, kuri 
neizdzīvos bez savas mammas-kaķenes.”

Zinaīdas sašutumam pievienojās cits 
Krāslavas iedzīvotājs – Leonīds.

“Es visu noskaidroju. Pašvaldības po-
licija izķēra kaķus pēc mūsu pašvaldības 
rīkojuma. Taču tā nebija programma par 
sētas kaķu sterilizāciju un kastrāciju. Tā 
bija programma par viņu plānveida iznīci-
nāšanu,” šausminās Leonīds. “Jā, policija 
kaķus nenogalināja, taču viņi aizveda tos 
uz Daugavpils patversmi. Bet tur kaķus var 
turēt tikai 14 dienas. Ja pēc 14 dienām pat-
versme nevarēs atrast kaķiem saimniekus, 
tos nāksies iznīcināt. Es, protams, sarunā-
ju ar patversmi, ka paņemšu no viņiem tos 
divus kaķus, kurus atveda no Krāslavas, 
lai dzīvo pie manis. Taču man bail par 
citiem kaķīšiem, kurus izķers un atvedīs 
šurp. Kāpēc viņiem jāatņem dzīvība, ja 
ļaužu vairākumam viņi netraucē?”
Ir neapmierinātie – ir rezultāts!

“Jūsu lasītājs kļūdās, ka kaķi nevie-
nam netraucēja. Tieši otrādi, tie traucēja 
nama, kura pagalmā tie dzīvoja, iedzīvo-
tājiem,” apgalvo Krāslavas pašvaldības iz-
pilddirektors Jānis Geiba. “Cilvēki uzraks-
tīja mums iesniegumu ar lūgumu mainīt 
situāciju. Mēs palūdzām pašvaldības poli-
ciju izķert kaķus uz aizvest tos uz Daugav-
pils patversmi. Saprotiet, ka šajā gadījumā 
tādi līdzekļi kā sterilizācija vai kastrācija, 
neko nemainītu un nesniegtu iedzīvotā-
jiem gandarījumu, jo pēc šo līdzekļu pielie-
tošanas kaķi būtu jāatgriež atpakaļ. Ceru, 
ka šie divi kaķi, kuru dēļ sacelts tāds troks-
nis, no patversmes nokļūs labās saimnie-
ku rokās.”

“Pats galvenais, ko vēlos pateikt Krās- 
lavas līdzjūtīgajiem iedzīvotājiem, ir tas, ka 

neviens no sētas kaķiem, kuri nokļuva no 
Krāslavas uz dzīvnieku patversmi, nav no-
lemti nāvei,” mums apgalvoja Krāslavas 
pašvaldības policijas vadītājs Pēteris Jaci-
na. Jā, likums paredz tādu variantu kā sli-
mu un vecu kaķu nonāvēšanu, ja neviens 
tos no patversmes neņem. Taču realitātē 
tā nenotiek, Daugavpils patversmē strā-
dā dzīvniekus ļoti mīloši cilvēki, un viņiem 
necelsies roka iemidzināt kaķus. Viņi pie 
sevis gadiem tur kaķus, suņus. Un vēl gri-
bu piebilst, ka pēdējo desmit gadu laikā 
pastāvīgi tiek lemts jautājums, ko darīt ar 
sētas runčiem un kaķenēm, kuri nevienam 
nepieder. Tikšanās reizēs ar administrā-
ciju Krāslavas pilsētas iedzīvotāji, kuriem 
traucē klaiņojošie kaķi, pastāvīgi lūdz kaut 
kādā veidā atrisināt šo jautājumu. Viņi 
raksta iesniegumus gan pilsētas mēram, 
gan mums, policijai, un mūsu pienākums 
ir reaģēt uz šiem iesniegumiem. Lūk, arī 
šoreiz mēs atbraucām pēc mājas iedzīvo-
tāju iesnieguma, kuri sūdzējās, ka nama 
teritorijā nav ar ko elpot no kaķu urīna un 
fekāliju smakas.

Turklāt, ja kaķi nav vakcinēti, viņi var 
slimot ar trakumsērgu, un, ja tāds kaķis 
kādam iekodīs, tad cilvēkam būs jāārstē-
jas. Sētas kaķi nav tik nekaitīgi, kā daudzi 
domā. Un pēdējais arguments patversmes 
labā – rudenī un ziemā kaķiem ir daudz 
labāk siltā patversmē, nevis pagalmā. Un 
nav jādomā, ka mājas kaķis mūsu vainas 
dēļ var nokļūt patversmē. Ja mēs noķersim 
kaķi, kuram ap kaklu būs siksniņa vai pēc 
kādām citām pazīmēm kļūs skaidrs, ka tas 
ir mājas kaķis, mēs, bez šaubām, to palai-
dīsim vaļā, nevedīsim uz patversmi.

Rīga: pasākumi tiek veikti!
Ja Vangažos kaķu pazušanas ie-

mesls palicis mīklains, bet Krāslavā tika 
sniegta atbilde uz šo jautājumu, tad ar 
Rīgu situācija ir neskaidra. Rīgas domes 
dzīvokļu un vides departamenta galvenais 
speciālists Roberts Žemaitis pastāstīja, ka 
katru gadu pēc galvaspilsētas pašvaldī-
bas fi nansējuma tiek īstenota programma 
klaiņojošo kaķu populācijas kontrolēšanai 
“Noķer-sterilizē-atlaid”, kuras ietvaros no-
ķertos kaķus apskata sertifi cēts veterinārs. 
Pēc tam vecus un slimus kaķus iemidzina, 
bet veselos kaķus sterilizē, potē pret tra-
kumsērgu un diennakts laikā nogādā atpa-
kaļ viņu mītnes vietā.

Laiks, kad programma tiek intensīvi 
īstenota, ir laika posms no marta līdz jū-
nijam. Taču dažos Rīgas pilsētas rajonos 
šī programma joprojām turpinās. Pilnīgi 
iespējams, ka kaķi, kuri tika izķerti Iman-
tā, drīz atgriezīsies ierastajā vidē. Jebkurā 
gadījumā gribētos tam ticēt.

Olga Vahtina (mklat.lv)

Skats no malas

 Balvā – brauciens uz Briseli

Kā īstenot savu sapni? Atbilde vien-
kārša: “Piedalies zinātniski pētnie-
cisko darbu konkursā, ko katru gadu 
organizē Latvijas Baltkrievu savienība 
sadarbībā ar Baltkrievijas Maksima 
Tanka vārdā nosaukto Valsts Pedago-
ģisko universitāti”.

Jūnija sākumā Krāslavas “Vara-

vīksnes” vidusskolas vienpadsmito klašu 
skolnieces Alīna Popa, Ilona Cimoška un 
viņu skolotāja kā balvu par piedalīšanos 
starptautiskajā konkursā “Latvijas baltkrie-
vi. Pagātne un tagadne” saņēma Eiropas 
Parlamenta deputāta Andreja Mamikina 
uzaicinājumu apmeklēt Beļģijas galvaspil-
sētu.

Jau pirmajā dienā Brisele parādīja 
savu raksturu: te, pārbaudot tūristu izturī-

bu, uzpūta auksts ziemeļu vējš, tad sau-
laini smaidīja, pēcāk atkal raudāja, skopi 
lejot lietus asaras. Taču vasarai nelabvē-
līgais laiks neizbojāja tikšanos ar šo ne-
parasto pilsētu.

Vai zināt, ko nozīmē vārds “Brise-
le”? Apmetne purvā. Tiesa, šodien no 
purviem nekas nav palicis. Ja tikai beļ-
ģu folkloras tēli (Ūdensvīrs un Kikimora) 
atstājuši iedzīvotājiem mantojumā vēlmi 
pajokot, dažreiz samulsināt viesus. Pie-
mēram, par pilsētas simbolu pasludināt 
čurājošo puisēnu. Un kur nu vēl ierau-
dzīsi strūklaku “Auss griešanās”? Vai arī 
skulptūru, kurā atveidots cilvēks, kurš 
izlien no lūkas un liek priekšā kāju poli-
cistam, kurš seko noziedzniekam. Cita 
strūklaka “Aklie”, izveidota pēc Breigeļa 
gleznas motīviem, liek atcerēties Jēzus 
Kristus vārdus: “Ja aklais ved aklo, viņi 
abi iekritīs bezdibenī”. Tā arī gribas no-

vēlēt visas pasaules politiķiem, lai neieved 
mūs necaurejamā purvā.

Briselē pat mājām ir vārdi. Grand Pla-
ce laukumā jūs iepazīsieties ar Spānijas 
Karali, Ratiem, Somu, Vilceni, Ragu un 
Lapsu. Bet no māju sienām uz jums lūko-
jas pazīstamu komiksu varoņi, jo Brisele 
īstenībā tiek uzskatīta par bērniem tik ļoti 
iemīļotā literatūras veida dzimteni. Starp 

citu, beļģi ļoti bijīgi izturas pret dzīvnie-
kiem. 93% ģimeņu ir mājdzīvnieki. Visā 
uzturēšanās laikā pilsētā mēs nemanījām 
nevienu klaiņojošu dzīvnieku, toties ir liels 
daudzums skulptūru ar suņa veidolu.

Brisele mums – tā ir pilsēta, kur atro-
das Eiropas Savienības un NATO galvenā 
mītne, Beniluksa valstu sekretariāts, kā arī 
vieta, kur, neskatoties uz terorisma drau-
du 4. līmeni, dzīvo draudzīgi, optimistiski 
ļaudis. Tā ir gotisko katedrāļu un klasisko 
piļu pilsēta, tā ir šokolādes paradīze saldu-
mu mīļotājiem, alus galvaspilsēta putojošā 
dzēriena cienītājiem, Briseles mežģīņu un 
gobelēnu dzimtene.

Brisele dāvāja mums tikšanos ar brī-
nišķīgiem cilvēkiem. Eiropas deputāts 
Andrejs Mamikins, neskatoties uz aizņem-
tību, pavadīja ar mums veselu dienu un 
veltīja mūsu grupai rūpes un uzmanību. 
Liels viņam paldies par to. Pateicamies arī 
viesmīlīgajiem diplomātiem, kuri uzņēma 
mūs Baltkrievijas vēstniecībā, kā arī Lat-
vijas Baltkrievu savienības priekšsēdētājai 
Valentīnai Piskunovai un delegācijas vadī-
tājai Jeļenai Lazarevai, kura rūpējās par 
mums visa ceļojuma laikā. 

Jekaterina ALEKSEJEVA, 
“Varavīksnes” vidusskolas skolotāja
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  26. jūlijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Brazīlija. Latviešiem pa 
pēdām
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.00 Noslēpumu 
viesnīca
10.35, 13.00, 14.45 Top-Shop
10.50, 19.20 Smalkais stils
12.00 Personība. 100 g kultūras
13.15, 18.50 Berberiem pa pēdām
13.50 Raķetēni
14.15 Draudzība džeza ritmos.
15.05 Lēna, mana mūža 
mīlestība
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 Karaliste
5.30 Ielas garumā

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules 
brīnumi
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Cytaidi latviskais piedāvā. 
Trešā zvaigzne. Sākotne. 
Personība
7.30 Plašā brīvdaba. 
8.05 Province
8.35 Sajūti Latgali!
9.40, 15.05 Saistītās dzīves. 
10.10 Lēna, mana mūža 
mīlestība
11.00, 18.05 Kūrorta policija
11.55, 17.00 Melu laboratorija
13.00 Darbs planētas labā. 
Lietusūdens no krāna.
13.05 Biznesa klase.
13.35 Izglītība un karjera. 
14.05 Aktualitātes.
14.35 Automoto raidījums nr.2
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
16.05, 21.10 Maklauda meitas
19.00 Ziņas
19.35 Uz Tobago. 
Kurzemniekiem pa pēdām
20.05 Mēness noslēpumi
22.00 Ķīmiskie ieroči. viltīgais 
karš.

23.05 Brazīlija - dabas vēsture. 
0.05 Personība. 100 g kultūras
1.00 Reiva pasaule. Eivisa. 
reiva sala. 
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Marta cep
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 2.10 Sirdsmīļā Monika
9.15 Grieķiete
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Mežonīgā kaķe
11.45 Vasara Ziltes salā
14.00, 17.0, 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, 1.25 Iemīlēties vēlreiz
20.35, 2.45 Degpunktā
21.10 Zebra
21.25 NCIS. Losandželosa

22.25 Zodiaks

TV3
5.00 Kurjers
5.55, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
7.05 Teletūbiji
7.30 Kika un Bobs
7.55, 13.05 Simpsoni
8.55 Pēdējā Mimzija
10.55 TV skatlogs
11.10 Kobra
14.05, 2.05 UgunsGrēks
15.25 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.25, 20.20, 3.10 Viņas melo 
labāk
17.00 Kāsla metode
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 
1.20 Greislenda

TV3+
5.35, 15.25 Comedy Club
6.25 Multfilmas
7.20 LavStail

7.50, 1.00 Ekstrasensu cīņas
8.55 Mūsu Krievija
9.20, 17.35 Brīvdienas Meksikā
10.30, 16.30 SašaTaņa
11.45 TV shop
12.05, 18.50 Radi
13.10, 19.55 Virtuve
14.15 Saška
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus
23.00 Mf. Dzīves garša

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, 10.20 Muhtara 
atgriešanās
11.20, 14.00 Sasisto lukturu 
ielas
16.30 Spiegu spēles
19.50 Cits majors Sokolovs
21.45 Pludmale
23.35 Kūrorta policija
1.30 Kurlais
3.30 Šovbiznesa noslēpumi
4.25 Vasarnīcu lietas
5.15 Šķiršanās krievu stilā

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 15.50, 17.05 
Ziņas
6.30 Bērnu klubs
7.00 Labrīt!
9.25 Kontrolpirkums
10.00 Dzīvo vesels
11.35 Moderns spriedums
12.50 Vienatnē ar visiem
13.50 Komanda
16.05 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Patiesība
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.10, 3.35 Vangēlija
23.20 Krusttēvs
1.25, 5.55 EuroNews
1.50 Mf. Svētie ceļi
3.20, 5.45 Smieklīgi videoklipi
5.15 Pastaigas zem lietussarga

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
10.00 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

25. jūlijā Ir iemesls!
 Margaretas Ennas Balklijas – vēsturē pirmās 

sievietes – ķirurģes - piemiņas diena
Šodien jau laikam vairs nav palikušas ne 

īsti “sievišķīgas”, ne īsti “vīrišķīgas” profesijas. 
Sieviešu gadsimtu cīņa par līdztiesību ir nesusi 
savus augļus. Pavisam cita lieta bija pirms 200 
gadiem. Toreiz sieviešu profesiju uzskaitījums bija 
visai pieticīgs, ja ne galīgi niecīgs. Medicīnā “ vājā 
dzimuma pārstāvēm” žēlsirdības māsas amats 
bija lielākais sasniegums. Taču izņēmumi tomēr 
bija! Balkliju ģimene bija pieskaitāma pie Anglijas 
cienījamo veikalnieku kārtas. Viņi tirgoja zaļumus 
un citus augļus no Londonas tuvumā dzīvojošo 
fermeru dārziem. Ilgu laiku viņiem veicās ļoti labi, 
un meita Margarēta tika uzskatīta par perspektī-
vu līgavu nākotnē. Viss mainījās pēkšņi: Balkliji 
izputēja. Problēmas bira viena pēc otras. Līgavai-
ņus kā ar vēju aizpūta, bet pašu meiteni gaidīja 
diezgan pazemojoša nākotne – viņai bija jākļūst 
vai nu par bagātas lēdijas kompanjoni vai par gu-
vernanti. Taču misis Balklijai tāda karjera savai 
meitai šķita nepieņemama, tādēļ radās neparasts 
un riskants plāns. 

Steidzīgi tika atrasts advokāts, kuram patika 
iedzert un kurš bija gatavs uz jebkādām afērām. 
Par diezgan pieticīgu samaksu tika izgatavots do-
kuments uz Džeimsa Berija vārda. Tika iegādāts 
vīriešu apģērbs. Stingru pamācību un līdzīgu ins-
trukciju pavadīts, nakts aizsegā no Balkliju mājas 
izbrauca jauns cilvēks vārdā Džeimss, neparasti 
līdzīgs Margarētai Ennai…

Edinburgā Džeimss Enna iestājās Universi-
tātes medicīnas fakultātē, un spīdoši to pabeidz. 
Viņa diplomdarbs par brukas ārstēšanas meto-
dēm tik ļoti iepatikās komisijai, ka tika pieņemts 
lēmums par šī darba publikāciju, kas kļuva par 
dzīves ceļazīmi jaunajam un cerīgajam ārstam.

Atgriezies Londonā, Džeimss Berijs iestājās 
armijā pulka ārsta amatā. Bija kārtējais karš ar 
francūžiem, un jaunizceptā daktera izvēle nevie-
nam neizraisa nekādus jautājumus. Tiesa, pēc 
kara darbību beigām dakteris Berklijs palika par 
kara ārstu, uzskatīdams, ka ķirurgs armijā ātrāk 
iegūs labam ārstam nepieciešamās zināšanas un 
praksi. Viņu nosūtīja uz koloniju…

Strādājot Indijā, Kanādā, Dienvidāfrikā, 
Džeimss Berijs ātri ieguva neviennozīmīgu repu-
tāciju. No vienas puses – talantīgs un ļoti zinošs 
ārsts, kurš spēja tikt galā ar visielaistākajiem ga-
dījumiem, no otras puses – pasaulē nav ķildīgāka, 
strīdīgāka, nesabiedriskāka un saskarsmē nepa-
tīkamāka cilvēka. Ja pirmais apstāklis veicināja 
strauju karjeras augšanu, tad otrais lika bieži mai-
nīt dienesta vietas pēc uzstājīgiem kolēģu ieteiku-
miem, kuru pacietība nav no dzelzs.

Ir droši zināms, ka Džeimss Berijs kļuva par 
pasaules pirmo ārstu, kurš veica ķeizargriezie-
nu, tādējādi palīdzēdams izdzīvot gan mātei, gan 
bērnam. Talantīgais ķirurgs bija pārliecināts, ka, 
galvenais, veiksmīgas ārstēšanas noteikums ir 
stingra higiēnas ievērošana, labs ēdiens un pa-
reiza kopšana. XIX gadsimta pirmajā pusē tā bija 
revolucionāra pieeja. Ir zināmi gadījumi, kad ķil-
dīgais dakteris rīkoja ļoti nepieklājīgus skandālus 
daudzām hospitāļu un lazarešu, kur valdīja haoss, 
netīrība, ēdiens sastāvēja no vārītām pupām un 
alus, patronesēm. Tā vai citādi, bet jau pavisam 

drīz Berijs tika nozī-
mēts par Dienvidāfrikas 
visu kara hospitāļu ģe-
nerālinspektoru.

Jaunajā amatā 
dakteris Džeimss rū-
pējās par medikamen-
tu piegādi uz kolonijas 
visattālākajiem nostū-
riem, aktīvi nodarbojās 
ar vietējo iedzīvotāju 
ārstēšanu, apmācīja 
jaunos ārstus. Pateico-
ties daktera Berija aktīvai un nepārtrauktai darbī-
bai, Dienvidāfrikā izdevās apturēt malārijas epidē-
miju, uzlabot ne tikai angļu karavīru, bet arī vietējo 
iedzīvotāju dzīves apstākļus, aprīkot slimnīcas ar 
visu nepieciešamo. 

Panākumi medicīnā nedaudz izbalēja uz per-
sonisko attiecību fona ar kolēģiem. Virsnieki sen 
pamanīja, ka ar “šo Berriju” kaut kas nav lāgā: 
kopīgās iedzeršanās viņš nepiedalījās, meitenēm 
pakaļ neskrēja, figūra bija dīvaina, bet seja “sie-
višķīga”. Ģenerālinspektora niknā daba arī visiem 
bija labi zināma. Par katru viņam izteiktu divdo-
mīgu joku dakteris izaicināja uz dueli, šāva viņš 
trāpīgi, paukoja lieliski. Kad pēc kārtējā skandāla 
kolēģi izvirzīja dakterim kolektīvu pretenziju, Be-
rijs vienkārši aizbrauca uz Londonu. Uz galvas-
pilsētas priekšnieku tiešajiem jautājumiem un 
draudiem uzsākt tiesvedību par līguma laušanu, 
Berijs atbildēja īsi un nepiedodami vienkārši: “Es 
atbraucu, lai nofrizētos”. 

Divreiz dakteri Džeimsu pazemināja amatā, 
un divreiz viņš atkal ieguva augstus amatus. Drīz 
vien priekšniecība pārstāja reaģēt uz sūdzībām 
par medicīnas inspektora neciešamo raksturu, 
piedodot visus viņa personīgos trūkumus augstā 
profesionālisma un efektīvā darba dēļ.

1865. gadā Džeims Berijs mirst… Un, lūk, 
šeit gandrīz vai izcēlās skandāls. Kalpone, kura 
apmazgāja daktera līķi, apstiprināja, ka viņš 
bija… sieviete! Džeimsa bijušie kolēģi arī pārlie-
cinājās par to. Lai nerastos liekas baumas, ģene-
rālinspektoru ātri apglabāja ar viņam pienākošos 
godu. Uz kapakmens uzrakstīja: “Džeims Berijs, 
armijas hospitāļu ģenerālinspektors”. Noslēpums 
tika glabāts vēl simts gadus, kamēr pētnieki galīgi 
pierādīja, ka īstenībā dakteri sauca par Margarē-
tu Ennu Balkliju. Visa lieta slēpās armijas ķirurga 
arhīvā. Bija atrastas “Džeimsa” vēstules mātei ar 
parakstu “tava Margarēta”. Toreiz arī tika pierā-
dīts, ka visas šīs vēstules rakstītas ar Berija ro-
krakstu…

Pusgadsimtu Margarēta Enna Balklija izlikās 
par vīrieti, dzīvoja starp vīriešiem, nodarbojās pil-
nībā ar “vīriešu” lietām. Vai medicīnas mīlestības 
dēļ? Vai labi apmaksāta darba dēļ? Galīgās at-
bildes nav. Ticami var apgalvot tikai vienu: Mar-
garēta Enna Balklija kļuva par pirmo profesionālo 
ķirurgu – sievieti cilvēces vēsturē. Tajā paša laikā 
palikdama par vīrieti visiem apkārtējiem.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Krimināls, notikumiLaika periodā no 14.07.2017.
līdz 21.07.2017. Krāslavas iecir-
knī tika reģistrēti 75 notikumi. Būtiskākie:
•	 16. jūlijā Dagdas novadā tika aizturēts vadītājs S. , kurš vadīja trak-

toru alkohola reibuma stāvoklī bez tiesībām, kas iegūtas noteiktajā 
kārtībā. Uzsākts kriminālprocess. 

•	 17. jūlijā konstatēta elektroinstrumentu zādzība Krāslavā. Notiek 
vainīgo personu noskaidrošana.

•	 18. jūlijā Krāslavas novada Izvaltas pagastā no automašīnas tika 
izdarīta mobilā telefona zādzība. Uzsākts kriminālprocess, notiek 
vainīgo personu noskaidrošana

•	 18. jūlijā Krāslavā tika aizturēts vadītājs R. , kurš vadīja automašīnu 
alkohola reibuma stāvoklī bez tiesībām, kas iegūtas noteiktajā kārtī-
bā. Uzsākts kriminālprocess.

Galvenā ziņa

Krāslavā notika Latgalē mūsdienīgākās firmas, CIRCLE K degvie-
las uzpildes stacijas, prezentācija. Degvielas kvalitātes kontrole – no 
rūpnīcas līdz benzīntankam. Deviņas darba vietas – tā ir labklājība, bet 
apkalpojošais personāls ir jaunieši.

Aleksejs GONČAROVS



2017. gada 25. jūlijs 7

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Brazīlija. Latviešiem pa 
pēdām
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.00 Noslēpumu 
viesnīca
10.35, 13.00, 14.45 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 19.20 Smalkais stils
12.00 Izsauciet vecmāti
13.15, 18.50 Berberiem pa 
pēdām
13.50 Raķetēni
14.15 Draudzība džeza ritmos.
15.05 Lēna, mana mūža 
mīlestība
18.00, 23.20 Ziņas
20.30 Panorāma
21.15 Poldarks
22.20 Restorāns Amigos
23.35 Tapieris. 
1.15 LV jaunatklāšanas 
raidījums “TE!”
5.00 Karaliste
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules brīnumi
6.30 Pie stūres
7.00 Kultūru stāsti. 
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Sajūti Latgali!
9.05 Svešās mājas. 
9.40 Saistītās dzīves. 
10.10 Lēna, mana mūža 
mīlestība
11.00, 18.05 Kūrorta policija
11.55, 17.00 Melu 

laboratorija
13.00 Darbs planētas labā. 
Feminisma ekonomika.
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, 21.05 Maklauda 
meitas
19.00 Ziņas
19.35 Dēls. 
20.35 Vienas dienas restorāns
21.55 Personība. 100 g 
kultūras
22.55 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
23.40 Sāras mūzika
23.55 Es mīlu ēdienu!
0.25 Mēness noslēpumi.

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 2.30 Marta cep
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika
9.15, 1.45 Grieķiete
10.25, 13.45 TV veikals
10.40 Mežonīgā kaķe
11.45 Solo dēlam
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, 2.50 Degpunktā

21.10 Izdzīvotāji
22.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.10 Čikāga liesmās

TV3
5.00 Kurjers
5.55, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
7.05 Teletūbiji
7.30 Kika un Bobs
7.55, 13.05 Simpsoni
8.55 Vispārējā izglītība
10.55 TV skatlogs
11.10, 1.30 Pēdējais cilvēks 
uz zemes
14.05, 1.55 UgunsGrēks
15.25 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.25, 20.20, 3.05 Viņas melo 
labāk
17.00 Kāsla metode
18.00 Tētuka meitiņas
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Karakuģis
0.30 Bekstroms

TV3+
5.35, 15.25 Comedy Club
6.20 Multfilmas
7.20 LavStail
7.50, 1.30 Ekstrasensu cīņas
8.55, 13.40 Mūsu Krievija
9.20, 17.35 Brīvdienas 
Meksikā
10.30, 16.30 SašaTaņa
11.45 TV Shop
12.05, 18.50 Radi
13.10, 19.55 Virtuve
14.15 Saška
21.00 Mf. Dublieris
22.50 Dienas kopsavilkums

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, 10.20 Muhtara 
atgriešanās
11.20 Mf. Apmaiņa
13.25, 18.25 Ārkārtas 
gadījums
14.00 Sasito lukturu ielas
16.30 Spiegu spēles
19.50 Cits majors Sokolovs
21.45 Pludmale
23.35 Kūrorta policija 
1.30 Kurlais
3.25 Šovbiznesa noslēpumi
4.20 Mūsu uzraugs
5.15 Šķiršanās krievu stilā

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 15.50, 
17.05 Ziņas
6.25 Bērnu klubs 
7.00 Labrīt!
9.25 Kontrolpirkums
10.00 Dzīvo vesels!
11.35 Moderns spriedums
12.50 Vienatnē ar visiem
13.50 Komanda
16.05 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Patiesība
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.10, 3.40 Vangēlija
23.25 Krusttēvs
1.15, 5.55 EuroNews
1.40 Mf. Tēvocis Vaņa
23.20 Naktij tuvojoties
3.25, 5.40 Smieklīgi video
5.15 Pastaigas zem lietussarga

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

Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Uz karstām pēdām
14.55 Steidzami uz numuru!
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Izmeklētājs Tihonovs
0.50 Sanktpēterburgas vēstis
1.05 Pierādījumu meklējumi
2.40 Mantinieki

RenTV Baltic
5.40, 7.55, 0.50 Skatīties 
visiem
6.00 Pazīsti mūsējos
6.20, 8.55 Pēddziņi 
7.05, 7.30 Labrīt!
7.25 Laika ziņas
10.15 Karavīri
12.25 Visšokējošākās 
hipotēzes
16.30 Ģimenes drāmas
18.35 Saviesīgas vakariņas
19.45 Izmailovas parks
21.45 Kara noslēpums
23.55 Cilvēces mīklas

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, 0.40 
Ziņas
6.05, 7.05, 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
16.20 Laiks rādīs
16.55 Patiesība!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Lai runā!

20.00 Laiks
21.05 Vangēlija
23.00 Zelta dziesma

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 2.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 1.50 Zona Х
9.10, 10.05 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.40, 12.10, 20.00 Ardievu, 
mīļā
13.05 Inkasatori
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mūsējie
15.25, 16.05 Glābiet mūsu 
ģimeni
17.30 Oi, mā-mi-ņas!
19.20, 2.05 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
22.00 Laima Vaikule
2.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.10 TV barometrs
9.05, 19.45 Galma pērle
10.15 Par ēdienu
10.50, 16.40 Pēdējais no 
Makigjaniem
12.00, 22.15 Ekstrasensu cīņa
14.10, 21.00 Jaunkundze - 
zemniece
15.20 PIN kods
16.10 Rudie
17.50 Tētis sprukās
19.25 Divi rubļi
22.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO
0.20 Onlains

CETURTDIENA,  27. jūlijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Brazīlija. Latviešiem pa 
pēdām
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Debesu vārdā
9.35, 16.00 Noslēpumu 
viesnīca
10.35, 13.00, 14.45 Top-Shop
10.50 Smalkais stils
12.00 Mana mamma - zvēru 
daktere
13.15 Berberiem pa pēdām
13.50 Mia un es
14.20 Astrozēns.
15.05 Lēna, mana mūža 
mīlestība
17.00 Debesu vārdā
18.00, 23.00 Ziņas
18.51 Laika ziņas
19.00 Mana dziesma
20.30 Panorāma
21.15 Slepkavības Koliūrā. 
Krimināldrāma
23.15 Caur saulainām vasarām. 
0.15 Restorāns Amigos
1.15 Mana mamma - zvēru 
daktere
2.10 Broukenvuda 
3.45 Sāras mūzika
4.00 LTV - 60. Zelta arhīvs. 
5.00 Karaliste
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi 
latviskais)

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules 
brīnumi
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Kultūru stāsti. 
7.35 “Balss pavēlnieks”
9.15 Kā apturēt globālo 

sasilšanu?
9.50 Sāras mūzika
10.10 Lēna, mana mūža 
mīlestība
11.00 Kūrorta policija
11.55 1.1
12.50 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
13.35 Personība. 100 g 
kultūras
14.35, 1.45 LTV. Zelta arhīvs. 
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Melu laboratorija
18.05 Kūrorta policija
19.00 Ziņas
19.35 Brazīlija. Latviešiem pa 
pēdām
20.05 Ietekmētā medicīna.
21.10 Tās tik ir operas! 
Rigoletto.
22.05 Istabenes 
dienasgrāmata. 
23.50 Eiropa koncertos
0.45 Ķīmiskie ieroči. viltīgais 
karš.
2.50 Sajūti Latgali!
3.50 SeMS piedāvā Mūzikas 
grupu konkurss “Troksnis 4”

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Boba burgeri
5.40 Tie esam mēs
6.00 Marta cep
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 2.25 Sirdsmīļā Monika
9.15, 1.40 Grieķiete
10.25, 13.45 TV veikals
10.40 Mežonīgā kaķe
11.45 Saldi rūgtā mīlestība
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Miljonāru savedēja
15.20 Nemelo man!

16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00, 20.00 Mani 
virtuves noslēpumi
18.55, 0.55 Iemīlēties vēlreiz
20.35, 2.50 Degpunktā
21.10 Mūsu labākās dziesmas. 
Labvēlīgais tips
22.20 Labvēlīgā tipa koncerts 
“Brīvības nianses”

TV3
5.00, 0.55 Kurjers
5.55, 17.00 Kāsla metode
6.25, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
7.05 Teletūbiji
7.30 Kika un Bobs
7.55, 13.05 Simpsoni
08.55 Skatuves zvaigzne
10.55 TV skatlogs
11.10 Nozieguma skelets
14.05, 2.10 UgunsGrēks
15.25 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.25, 20.20, 3.20 Viņas melo 
labāk
18.00 Tētuka meitiņas
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Grega dienasgrāmata
22.55 Bagāžas saņemšana
1.50 Pēdējais cilvēks uz zemes

TV3+
5.35, 15.25 Comedy Club
6.20 Multfilmas
7.20 LavStail
7.50, 2.00 Ekstrasensu cīņa
9.20 Mf. Bārmenis
8.55 Mūsu Krievija
9.20, 17.35 Brīvdienas 
Meksikā
10.30, 16.30 SašaTaņa
11.45 TV Shop
12.05 Radi
13.10 Virtuve

14.15 Saška
18.15 Masteršefs
20.00 Mf. Augšup!
21.50 Mf. Sātans 
0.05 Mf. Cīņa bez likumiem

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, 10.20 Muhtara 
atgriešanās
11.20 Apmaiņa
13.30, 18.25 Ārkārtas 
gadījums
14.05 Sasisto lukturu ielas
16.30 Spiegu spēles
19.50 Cits majors Sokolovs
23.35 Kūrorta policija
1.30 Kurlais
3.30 Dzīšanās pēc līdera

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 15.50, 
17.05 Ziņas
6.30 Bērnu klubs
7.00 Labrīt!
9.25 Kontrolpirkums
10.00 Dzīvo vesels!
11.35, 3.10, 4.05 Moderns 
spriedums
12.50 Vienatnē ar visiem
13.50 Komanda
16.05 Vīriešu/ sieviešu
17.55 Patiesība
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
20.32 Humora raidījums
22.35 Aiziet, lai atgrieztos
1.25 Mf. Likumīgas laulības
2.50 Smieklīgi video
4.55 Humora raidījums
5.55 EuroNews

RTR Planēta (Baltija)

5.00 Rīts
10.00 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Ziņas
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Uz karstām pēdām
14.55 Steidzami uz numuru!
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Izmeklētājs Tihonovs
0.50 Pierādījumu meklējumi
2.25 Mantinieki

RenTV Baltic
5.35, 7.55, 0.35 Skatīties 
visiem
6.20, 8.55 Pēddziņi
7.15, 7.30 Labrīt!
7.29 Laika ziņas
10.15 Karavīri
12.25 Nākotnes ēdiens
13.25 Visums
14.25 Aizliegtais kosmoss
15.30 Zvaigžņu desants
16.30 Ģimenes drāmas
18.35 Saviesīgas vakariņas
19.45 Izmailovas parks
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, 2.00 
Ziņas
6.05, 7.05, 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 Trembita
18.20 Kontrolpirkums

18.55 Veiksme pūrā
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Uzvarētājs
22.40 Pzīsti mūsējos
0.30 Zobārsta piedzīvojumi

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
1.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10 Mf. Neaizskaramā
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.40, 12.10, 20.00 Ardievu, 
mīļotā
13.05 Inkasatori
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.45, 16.05 Glābiet manu 
ģimeni
17.30 Oi, mā-mi-ņas!
21.00 Panorāma
21.45 Laima Vaikule
1.45 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.10 TV barometrs
9.05, 19.45 Mf. Galma pērle
10.20 Par ēdienu
10.55, 16.40 Pēdējais no 
Magikjaniem
12.05, 22.15 Ekstrasensu cīņa
14.10, 21.00 Jaunkundze - 
zemniece
15.20 PIN kods
16.10 Rudie
17.50 Tētis sprukās 
19.25 Divi rubļi
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
0.10 Onlains

PIEKTDIENA,  28. jūlijs

Vēstis-М
11.55 Uz karstām pēdām!
14.55 Steidzami uz numuru!
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Izmeklētājs Tihonovs
0.50 Sanktpēterburgas vēstis
1.05 Pierādījumu meklējumi
2.40 Mantinieki

RenTV Baltic
5.40 Skatīties visiem
6.00 Vadīt krievu stilā
6.25, 9.05 Pēddziņi
7.15, 7.35 Labrīt!

7.34 Laika ziņas
8.05 Katram pa kaķēnam
10.20 Karavīri
12.35, 18.35 Saviesīgas 
vakariņas
16.40 Ģimenes drāmas
19.45 Izmailovas parks
22.10 Maldu teritorija
0.10 Cilvēces mīklas

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, 0.30 
Ziņas

6.05, 7.05, 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 Patiesība
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Vangēlija
23.00 Koncerts

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 2.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 1.50 Zona Х
8.50 Metropolīta uzruna
9.10, 10.05 Mf. Pamātes 
pasakas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.40, 12.10, 20.00 Ardievu, 

mīļotā!
13.05 Inkasatori
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mūsējie
15.25, 16.05 Glābiet mūsu 
ģimeni
17.30 Oi, mā-mi-ņas!
19.20, 2.05 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
22.00 Laima Vaikule
2.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 Rīts

9.00, 22.10 TV barometrs
9.05, 19.45 Mf. Galma pērle
10.20 Par ēdienu  
10.55, 16.40 Pēdējais no 
Magikjaniem
12.05, 22.15 Ekstrasensu cīņa
14.10, 21.00 Jaunkundze - 
zemniece
15.20 PIN kods
16.10 Rudie
17.50 Tētis sprukās
19.25 Divi rubļi
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
0.15 Onlains
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Publicētie materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Rēzeknes Vēstis”, interneta resursi un citi avoti.
Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Iveta Leikuma 

Na tā li ja Zda nov ska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv

26853074, natalin240580@mail .ru

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk 
jaunlopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 

zirgus. 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

LAIKA ZIŅAS
26.07. 27.07. 28.07.

+ 17 ... + 22  + 18 ...    + 22 + 16 ...  + 21

 A                          4 m/s   DR                     5 m/s R                   4 m/s

IEPĒRK

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

Miesnieku un Rīgas 
ielu apkaimē 15. jūlijā-
nozaudēts atslēgu saiš-
ķis. Lūdzam atdot pret 
atlīdzību. 

Tālr. 29818388.

IEPĒRK GAILENES
un MELENES

Katru dienu no plkst. 10.00 
līdz 20.00 Krāslavā, “Baltiņi” 

(bijusī mežsaimniecība). 
Tālr. 26840027

IEPĒRK MELLENES UN 
GAILENES

Katru dienu: 9.00 – Dagda,
9.30 – Andrupene, 10.00 – 

Priežmale, 11.00 – Aglona,
11.30 – Grāveri, 12.00 – 

Šķeltova, 12.30 – Izvalta,
17.00 - Kaplava
Tālr. 26840027

teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409.

VAJADZĪGI zāģeri un palīgstrād-
nieki mežā. Tālr. 26044487.
Sieviete (45) meklē pavārda 
palīga, apkopējas darbu. Tālr. 
25240408.
ATDOD lauku pļaušanai netālu 
no Krāslavas. Tālr. 28784577.
Sieviete vēlas iepazīties ar vīrieti 
nopietnām attiecībām. T. 27153586.
Vīrietis meklē sievieti (40 -50) 
kopdzīvei. Bez atzvanīšanas. 
Tālr. 22414624.
ATDOD labās rokās 3 kucēnus 
(2-3 mēn.). Tālr. 22019727.
ATDOD labās rokās kaķēnus (2 
mēn.). Tālr. 25358443.
ATDOD labās rokās kaķēnu. T. 
29768020.

ķieģeļu māju Indrā, ir zeme - 0.87 
ha. Tālr. 26563262;
viensētu, ir zeme - 3.2 ha. Robež-
nieku pagasts. Tālr. 29952599;
2-istabu dzīvokli vai MAINA pret 
mežu, zemi. Tālr. 27184384;
2-istabu dzīvokli ar malkas apkuri 
(Rīgas iela 113). Tālr. 26116937;
STEIDZAMI! “AUDI A6” - 2.4 ben-
zīns, 2002., sedans, gaiši pelēks, 
labā teh. stāvoklī, mehāniskā 
ātrumkārba, lietie diski + ziemas 
riepas. Nobraukums - 143 000, 
TA līdz 10.08.2017., nodokļi sa-
maksāti, 2500 €. Tālr. 26286256, 
28784577;
“OPEL Astra Caravan”- 1.7 dī-
zelis, 2000, 1250 €, TA līdz 
30.11.2017. Tālr. 27016090;
“HONDA Acords” - 2.0 i, ben-
zīns, labā stāvoklī, bez TA. Tālr. 
27829216;
“VW Passat” - 1.9 TDi, 1995., TA 
līdz 01.2018., 750 €, labā tehnis-
kā stāvoklī. Tālr. 22817717;
vieglā auto piekabi. T. 26393114;
minitraktoru TZ14K (Čehija) dar-
ba kārtībā ar piekarināmo inven-
tāru: arklu, kultivatoru, vagotāju, 
frēzi. 3700 €. Āra duša - 115 €. T. 
29473196;
660 jaunus ķieģeļus dzeltenā krā-
sā, 0.15 €/gab. Tālr. 26149889;
2 grūsnas govis. Tālr. 65680328, 
28485971;
sivēnus. Tālr. 28348281;
sivēnus. Tālr. 28683927;
malku. Tālr. 28381659;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
28296806;
sienu ruļļos Krāslavas pag. Tālr. 
26044487;
malku (2 m, lapu koku). Pašizve-
šana. Tālr. 28886694.

zemi, mežu, jaunu mežu. Tālr. 
29129658;
sarkanās jāņogas. T. 29158702.

IEPĒRK sēnes un 
ogas. T. 29158702.

Kristaps Porziņģis iedvesmo jaunos basketbolistus
Jau otro gadu pēc kārtas banka Citadele 250 

jaunajiem basketbolistiem no visas Latvijas or-
ganizēja fanu tikšanos ar Kristapu Porziņģi, lai 
smeltos iedvesmu trenēties un sasniegt labus 
rezultātus. Pasākumā arī piedalījās Krāslavas 
Sporta skolas audzēkņi - Deniss Petkevičs, Ed-
gars Garais un Ervīns Bizņa.

Svētdien, 16. jūlijā, Rīgā, Olimpiskā centra bas-
ketbola zālē, pulcējās 10 līdz 14 gadus veci zēni un 
meitenes no 55 sporta skolām un basketbola klubiem. 
Jaunieši bija gatavojušies un izmantoja iespēju uzdot 
Kristapam jautājumus par sportošanu un dzīvi ASV, kā 
arī atrādīja basketbola iemaņas kopīgā saspēlē. 

Basketbola jaunatnei šis pasākums bija kā pelnī-
ti svētki visas dienas garumā. Papildus sportiskajām 
aktivitātēm ar Kristapu jauniešus uzmundrināja arī 
karsējmeiteņu priekšnesumi, repa izpildītāji Reiks un 
Fakts, iesildīšanos organizēja Renārs Zeltiņš. Kristaps 
Porziņģis atbildēja uz bērnu jautājumiem un 
komentēja, ka sasniegt sapni var ar smagu 
darbu un apņēmību doties uz nosprausto 
mērķi.

“Jau otro gadu ieguldām ievērojamus 
līdzekļus, lai sniegtu iespēju bērniem no 
visas Latvijas pabūt pasākumā kopā ar 
Kristapu un iedvesmoties panākumiem. 
Tas ir liels prieks – redzēt, kā mirdz bēr-
nu acis un enerģija zālē ir lieliska. Paldies 
Kristapam un ģimenei par to, ka viņi šo 
ideju atbalsta. Mēs patiesi lepojamies ar šo 
sadarbību,” saka bankas Citadele valdes 
priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.

Krāslavas Sporta skolas direktors 
Raitis Timma: “Jaunieši pēc tikšanās ar 

Porziņģi jutās ļoti laimīgi un pagodināti. Šis pasākums 
viņiem ļoti patika un tas noteikti dos enerģiju turpmā-
kajam treniņu procesam un visai dzīvei.”

Jauniešu interese par basketbolu Latvijā aug. 
Par to liecina VEF Latvijas Jaunatnes basketbola lī-
gas statistika - šogad līgā piedalījušies 6042 sportistu, 
kas ir gandrīz par 400 dalībniekiem vairāk nekā pērn. 
Pieaudzis arī dalībnieku un komandu skaits ikgadējās 
jauniešu sacensībās “Kāruma kauss” – šogad pirmajā 
posmā, salīdzinājumā ar pagājušo gadu, tas bija par 
23% lielāks. Kā norāda treneri, tam ir pamatojums, 
bērnus motivē sasniegt labākus rezultātus tas, ka viņi 
redz, ka Porziņģis nāk no Latvijas, ka viņš ir veiksmīgs 
un slavens sportists.

“New York Knicks” komandā spēlējošais latviešu 
basketbolists Kristaps Porziņģis un banka Citadele sa-
darbību uzsāka jau pagājušajā gadā ar mērķi iedves-
mot Latvijas iedzīvotājus attīstībai un sasniegumiem.

Baiba ĀBELNIECE

SportsNoslēdzošais akords - futbols!

Svētku laikā Krāslavā notika arī vairā-
ki sporta pasākumi. Vispatīkamāko dāvanu 
aizvadītajās brīvdienās sagādāja pieaugušo 
komandas futbolisti. Daugavpils komanda ir 
stiprākā turnīrā, tomēr, pateicoties līdzjutē-
ju atbalstam, futbola klubs “Krāslava” prata 
izcīnīt uzvaru ar rezultātu 3:1, uz šo brīdi 
ieņemot Latgales čempionāta (2.līga) turnīra 
tabulā 2. pozīciju. 

Nākamā spēle notiks 30. jūlijā plkst 
16.00 “Varavīksnes” skolas stadionā. Mūsu 
futbolistiem pretī stāsies komanda “Rēzek-
nes NBESS”! Nāciet atbalstīt savējos!

ALEKSEJS GONČAROVS

Piektdien, 28. jūlijā, z/s 
“Flaveri” pārdos dažādu 
krāsu dējīgu šķirņu mājas 
vistiņas (4-6 mēn.) un gailī-
šus. Pēc pasūtījuma - bro-
ileri, paipalas, pīles, pīļtē-
viņi. Tālr. 29142247, šoferis 
29158908. 

Jaunaglona - 7.40, Aglona - 
7.45, Šķeltova - 8.00, Grāveri - 8.20, 
Auleja - 8.40, Kombuļi - 9.00, Izval-
ta - 9.15, Borovka - 9.30, Krāslava 
- 9.45, Skaista - 10.20, St. Skaista 
- 10.35, Kalnieši - 10.50, Piedruja - 
11.05, Lupandi - 11.15, Vaicuļeva - 
11.25, Indra - 11.30, Skuki - 11.45, 
Robežnieki - 12.00, Asūne - 12.15, 
Dagda - 12.35, Ezernieki - 13.00, An-
dzeļi - 13.15, Andrupene - 13.30, 
Mariampole - 13.40, Jaunokra - 
13.50, Priežmale - 14.00.
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