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Sociālās aprūpes centrs
«Lu dza» saņem dāvinā ju -
mu no Holandes

4. lpp.

Rēzeknē pirmoreiz notiks
«Martas balle»

5. lpp.

Riebiņu pašvaldība līdzfi -
nansēs piecus uzņēmēju
projektus 

6. lpp.

Krāslavas pašvaldības pro-
jektu konkursa «Iedzīvo -
tāji veido savu vidi 2019»
rezultāti

7. lpp.

«ZINOO» pārtaps par Dau-
gavpils inovāciju centru 

7. lpp.

Vislatvijas Mūzikas svētki
«Mirklis Balvos» pulcē ap
2000 dalībnieku

8. lpp.

Latvija atguvusi no kla sis -
kā cūku mēra brīvas valsts
statusu

10. lpp.

Receptes Līgo svētkiem
16. lpp.

Preiļu jaunie galda tenisisti
no Rīgas pārved sešus čem -
pionu kausus

20. lpp.

Šonedēļ avīzē

«Melnbaltai fotogrāfijai ir savs šarms,»
Ilma Kupcova. 17. lpp.
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Lopbarības sagatavošanas sezona
sākusies, izdarīti pirmie secinājumi

3. lpp.

Apstiprināts reģionālās nozīmes
sabiedriskā transporta pakalpojumu

attīstības plāns   2. lpp.

Rēzeknē aizvadīta diskusija 
par Latvijas teritoriju attīstības

izaicinājumiem   5. lpp.

Lauksaimniekiem sācies patiesi karsts darba posms – lopbarības gatavošana. Pirmā skābbarības bedre piepildīta arī SIA «Agrofirma «Turība»» novietnē
«Progress». Par pirmajiem secinājumiem lasiet 3. lappusē

Atceries!
Abonēt 

«Vietējo 
Latgales 
Avīzi»

IR IZDEVīGāK!
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Visu laiku
kaut kas notiek!

Skaidrīte Svikša
Ziedoši smaržīgais un karstais

jūnijs... Manā skatījumā, nav
skaistāka mēneša, kad šķiet, ka
viss vēl tikai sākas – vasara, sko-
lēnu brīvlaiks, atvaļinājumu laiks!
Šo sajūtu pastiprina ziedēšanas
brīnums. Nacionālajā Botāniskajā
dārzā Salaspilī 3. jūnijā saplaucis
Latvijā retais, bet smaržīgais
Sniegpārsliņu koks; Dabas mu-
zejā baudāma izstāde «Īrisi», bet
Latgales Kultūrvēstures muzejā
Rēzeknē no 6. līdz 9. jūnijam ai-
cina Rožu izstāde Rozes pilsētā.
Atliek atrast laiku, lai izsmaržotu,
izbaudītu ziedošo mirkli, bet, at-
pūšoties dabā, atcerieties, ka līdz
jūlija pirmajai pusei – saules ul-
travioletais starojums Latvijā bū-
šot gada augstākajā līmenī.

Vasaras sākums padevies karsts
arī varas gaiteņos, un grēks būtu
žēloties, ka mūsu valstī nekas ne-
notiek. Visu laiku un kaut kas!
Pat svelme nenogurdina plānojo-
šos prātus!

Jau šķiet norimies vēlēšanu
jampadracis, kas prasīja 160 000
eiro papildus vēlēšanu izdevu-
miem (kāds kļūdījās, kādam ļau-
jot nopelnīt), bet nu sākusies krēs -
lu dalīšana Eiropas Parlamentā.
Arī 30. maijā par Rīgas mēru ie-
vēlētais Dainis Turlajs jau kritis
ne/žēlastībā, un tiek vākti paraksti
par viņa atstādināšanu.

Bet šī nedēļa pilna radikālu
plānu lēmējvaras oreolā, un īsteni
ražīgs bijis 4. jūnijs. Saeimas Aiz-
sardzības, iekšlietu un korupcijas
novēršanas komisija atbalstīja
dar ba grupas izveidošanu parla-
mentā, kas nodarbosies ar lobē-
šanas «jumta» likuma sagatavo-
šanu. Cilvēktiesību un sabiedrisko
lietu komisija uzticēja VARAM
līdz 18. jūnijam sagatavot likuma
grozījumus, ar kuriem tiktu no-
teikts liegums pašvaldībām izdot
masu informācijas līdzekļus. 

Pietiekami ir arī citu ieceru ar
tālejošām sekām: piemēram, valsts
gatava pārņemt bāriņtiesu funkci-
jas un veidot jaunu bērnu tiesību
aizsardzības iestādi. Tāpat pazi-
ņots, ka šogad likvidēs 13 skolas,
vēl aptuveni 50 izglītības iestā-
des skars reorganizācija (intere-
santi: kādā aptaujā noskaidrots,
ka 80% skolēnu uzskata, ka skola
kopumā ir laika izšķiešana). Bet
Ministru kabinetam būs jānosaka
ārstniecības iestādes, kas veiks
veselības pārbaudi uz valsts no-
slēpumu pretendējošām perso-
nām... Lēmējvara strādā uz pilnu
klapi!

Tikmēr Eiropas Komisija kār-
tējoreiz ieteikusi Latvijai uzlabot
izglītības un veselības aprūpes
kvalitāti un pirmoreiz – efektīvāk
cīnīties pret naudas atmazgāšanu.
Tās ir problēmas, kas redzamas
no ārpuses. Bet iekšēji – Latvijā
ir karsta vasara ar visiem no tā iz -
rietošajiem darbiem. Un, lai arī
«Citadele Index» jaunākais pētī-
jums liecina, ka Latgalē esot pe-
simistiskākie uzņēmēji, jāteic, ka
mūsu uzņēmēji un zemnieki ir vis -
uzņēmīgākie, jo viņu darbs visos
gadalaikos un pie jebkuras varas
ir vērsts uz rezultātu. Tieši no vi-
ņiem būtu jāmācās tiem, kas mē-
ģina radīt iespaidu, ka visu laiku
kaut kas svarīgs notiek...

Nedēļas komentārs

Kā ziņo LETA, Ministru kabinets (MK)
otrdien atbalstīja reģionālās nozīmes sa-
biedriskā transporta pakalpojumu attīstī-
bas plānu 2021.–2030. gadam, kas paredz
lielāku uzsvaru likt uz dzelzceļa pārvadā-
jumiem un veidot komerciālos jeb valsts
nedotētos autobusu maršrutus.

Satiksmes ministrijā (SM) skaidro, ka ie-
dzīvotāju pārsēšanās no privātā autotransporta
uz konkurētspējīgu, ērtu, drošu, uzticamu un
integrētu sabiedrisko transportu veicinās sa-
biedriskā transporta pakalpojumu nozares at-
tīstību un efektīvāku resursu izmantošanu.
Mērķi plānots sasniegt, liekot lielāku uzsvaru
uz dzelzceļa pārvadājumiem, nosakot valsts
garantēto pakalpojumu apmēru dotējamo mar-
šrutu segmentā, veidojot komerciālos jeb
valsts nedotētos maršrutus, kā arī ieviešot bez-
maksas sabiedrisko transportu.

Reģionālās nozīmes maršrutu tīkls 2021.
gadā tiks veidots tā, lai maršrutos ar lielu pa-
sažieru plūsmu, pārvadājumi pamatā tiktu no-
drošināti ar vilcieniem, savukārt pārvadājumi
ar autobusiem tiks veikti vietās, kur vilcieni
nekursē, vai kā pārvadājumi, kas pieved pa-
sažierus vilcienu satiksmei. Lai nodrošinātu
ātrāku vilcienu kustību un padarītu šo pārva-
dājumu veidu efektīvāku, tiks samazināts vil-
ciena pieturu skaits katrā līnijā. SM norāda,
ka, salīdzinot ar 2017. un 2018. gadu, plānots,
ka vilcienu intensitāte 2021. gadā un 2022.
gadā palielināsies kopumā par diviem miljo-
niem kilometru gadā.

Reģionālās nozīmes autobusu maršrutu
tīkls būs iedalīts 16 lotēs jeb daļās. Sadalījums
veidots atbilstoši Latvijas teritorijas adminis-
tratīvajam iedalījumam, kas pielāgots katrā
novadā dzīvojošo pasažieru plūsmai un pār-
vietošanās paradumiem.

SM rosina, ka dzelzceļa pārvadājumiem
paralēlo autobusu maršrutu apkalpošanu jāor-
ganizē uz komerciāliem principiem, kā arī jā-
palielina maršrutu savienojumu skaits, kas no-
drošinātu pasažieriem ērtu pārsēšanos no viena
transportlīdzekļa citā, lai nokļūtu galamērķī. 

Reģionālās nozīmes autobusu pārvadāju-
mus paredzēts nodrošināt ar triju veidu savie-
nojumiem – A kategorijas maršruti, kas savie -
nos republikas nozīmes pilsētas savstarpēji
vai ar reģionālās nozīmes attīstības centriem
pa taisnāko ceļu, B kategorijas maršruti, kas
savienos reģionālās nozīmes attīstības centrus
savstarpēji un republikas nozīmes pilsētu vai
reģionālās nozīmes attīstības centru ar apdzī-
votu vietu ar iedzīvotāju skaitu virs 3000 pa
taisnāko ceļu, un C kategorija, kurā iekļausies
visi pārējie maršruti.

Katrā izveidotajā lotē būs iekļauti visu trīs
kategoriju savienojumi ar vienu no galapun-
ktiem attiecīgās lotes ietvaros un vairāki bla-
kus esošie novadi. Turklāt visā maršrutu tīklā
autobusu pārvadātājiem tiks izvirzītas vienotas
kvalitātes prasības autoparkam. Pakalpojumu
sniedzējus noteiks atklāta konkursa rezultātā,
kura iepirkuma priekšmets būs maršrutu tīkls
ar apjomu 65 miljoni kilometru gadā, kas sa-

dalīts 16 lotēs ar apjomu no 2,5 līdz sešiem
miljoniem kilometru gadā.

Savukārt reģionālās nozīmes autobusu
maršrutus, kas ir paralēli vilcieniem Pierīgā
un posmā Rīga–Daugavpils, no 2021. gada
paredzēts saglabāt bez valsts dotācijām. Līdz
ar to autobusu maršruti savienojumos Rīga–
Ogre, Rīga–Salaspils, Rīga–Jelgava, Rīga–
Olaine, Rīga–Jaunķemeri, Rīga–Sloka, Rīga–
Sigulda, Rīga–Daugavpils tiks apkalpoti uz
komerciāliem principiem. SM norāda, ka ko-
merciālo maršrutu skaits varētu palielināties,
ņemot vērā pieejamos valsts budžeta līdzekļus.
Potenciāli paredzēts, ka komerciālie maršruti
varētu tikt veidoti Rīgas savienojumos ar Rē-
zekni, Liepāju, Ventspili un Bausku.

Tomēr visi ar pakalpojuma sniegšanu sais -
tītie zaudējumi un izdevumi būs uzņēmēja pa-
šrisks – tie no valsts budžeta netiks kompen-
sēti, bet pārvadātājam būs tiesības noteikt
biļešu cenu.

Mazapdzīvotās teritorijās, lai paaugstinātu
sabiedriskā transporta pieejamību un stimulētu
iedzīvotājus to izmantot, paredzēts ieviest bez-
maksas autobusus. Plānots, ka no 2021. gada ap-
tuveni 20 maršrutos visos reģionos, izņemot Rī -
gas, varētu būt bezmaksas autobusu maršruti.

Paredzēts, ka laika periodā no 2021. līdz
2030. gadam valsts budžeta bāzē paredzēta-
jiem izdevumiem reģionālās nozīmes pasa-
žieru pārvadājumos papildu finansējums būtu
nepieciešams ne vairāk kā 25 miljoni eiro.

Valdība apstiprina reģionālās nozīmes sabiedriskā
transporta pakalpojumu attīstības plānu 

«Terehovas» rekonstrukcijas darbu laikā būs izmaiņas
satiksmes organizācijā

Latvijā ceļu remontdarbi rit vairāk nekā 60 valsts ceļu posmos
Latvijā ceļu remontdarbi patlaban rit vairāk nekā 60 valsts

ceļu posmos, aģentūru LETA informē «Latvijas valsts ceļi».
Latgalē uz Daugavpils apvedceļa, posmā no Kalkūniem līdz Sven-

tei, ir divi luksoforu posmi, lai tos izbrauktu, nepieciešama pusstunda.
Uz Daugavpils apvedceļa tilta pār Daugavu turpinās remontdarbi, sa-

tiksme notiek pa vienu joslu, uz autoceļa Rēzekne – Gulbene, posmā
no Audriņiem līdz Dricāniem, ir divi luksoforu posmi, strādā arī sa-
tiksmes regulētāji, nepieciešama pusstunda lai posmu izbrauktu, bet
uz autoceļa Viļaka – Kārsava ir septiņu kilometru remontposms ar
vienu luksoforu posmu, lai to izbrauktu nepieciešama pusstunda.

Katrs ceturtais nodarbinātais ir pirmspensijas 
un pensijas vecumā

Latvijā katrs ceturtais nodarbinātais ir
pirmspensijas un pensijas vecumā, aģentū-
rai LETA pavēstīja Centrālajā statistikas
pārvaldē, atsaucoties uz Darbaspēka apse-
kojuma galvenajiem rādītājiem 2018. gadā.

Statistikas pārvaldē norādīja, ka pēdējo 
10 gadu laikā Latvijā par 2,4 gadiem pieaudzis
nodarbināto vidējais vecums, un 2018. gadā
tas bija 43,7 gadi.

Nozaru dalījumā augstākais vidējais ve-
cums (49,9 gadi) bija pakalpojumu nozarē,
kas ietver sabiedrisko organizāciju darbību,
sadzīves iekārtu remontu un dažādu indivi-
duālo pakalpojumu sniegšanu; mākslas, iz-
klaides un atpūtas nozarē (49,6 gadi), kā arī
veselībā un sociālajā aprūpē (48,5 gadi) un
izglītībā (48,2 gadi) nodarbinātajiem. Savukārt

jaunākie darbinieki bija lauksaimniecības,
mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē
(36,8 gadi).

Gandrīz ceturtā daļa (23,3%) no visiem
nodarbinātajiem Latvijā pērn bija 55–74 gadu
vecumā, kas bija otrs augstākais īpatsvars Ei-
ropas Savienībā (ES), kur vidēji 19,4% no-
darbināto bija pensijas vai pirmspensijas ve-
cumā. Augstākais īpatsvars ES bija Lietuvā
23,5%, savukārt aiz Latvijas bija Igaunija un
Vācija (abās 23,1%), kamēr zemākais īpat-
svars bija Luksemburgā – 10,8%.

Nepilnu darbalaiku pērn strādāja 8,1% no-
darbināto, tostarp 10,8% nodarbināto sieviešu
un 5,3% nodarbināto vīriešu. Salīdzinājumā
ar ES, kur 32% sieviešu un 9,7% vīriešu
2018.gadā strādāja nepilnu darbalaiku, Latvijā

nepilns darbalaiks ir sastopams retāk, un tam
ir tendence samazināties. 

Statistikas pārvaldes dati arī liecina, ka
nodarbināto skaitā lielākā daļa ir iedzīvotāji
ar augstāko izglītību (37,3%), savukārt eko-
nomiski neaktīvo (bezdarbnieki, kuri darbu
nemeklē) skaitā trešā daļa jeb 31,6% ir perso-
nas ar pamatizglītību vai zemāku izglītības lī-
meni. Vienlaikus 71,7% vadītāju un speciālistu
ir ar augstāko izglītību.

Izglītības līmeņa saistību ar atalgojumu
apliecina arī aptaujas rezultāti – vairāk nekā
trīs ceturtdaļas (79,5%) lielākajā algu katego-
rijā (1400 eiro un vairāk) ir tieši personas ar
augstāko izglītību, savukārt zemāko algu (līdz
450 eiro) grupā tikai piektā daļa (19,4%) dar-
binieku bija ar augstāko izglītību.

Robežšķērsošanas vietas «Terehova» mo dernizācijas projekta
pirmās kārtas būvniecības darbu laikā, kas ilgs 16 mēnešus un
tiks pabeigti 2020. gada septembrī, «Terehovas» teritorijā pare-
dzētas izmaiņas satiksmes organizācijā, aģentūru LETA informēja
Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Infrastruktūras modernizācijas darbi plānoti vairākos posmos, kuru
laikā  kontroles zonā būs atšķirīgi satiksmes plūsmas ierobežojumi. 

Būvniecības darbu veikšanas laikā no šā gada jūnija līdz novembrim
plānots slēgt trīs transporta joslas katrā virzienā – trīs Latvijā iebraucošā
transporta joslas un trīs no Latvijas izbraucošā transporta joslas.

No šā gada decembra līdz nākamā gada aprīlim plānots slēgt pa
divām joslām katrā virzienā, bet no 2020. gada maija līdz septembrim –
trīs joslas Latvijā iebraucošajam transportam un divas – izbraucošajam
transportam.

Pēc Krievijas Federālā muitas dienesta vēstītā, no 2019. līdz 
2021. gadam ir plānots veikt arī robežšķērsošanas vietas «Burački»,
kas atrodas pretī Latvijas pusē esošajai «Terehovai», infrastruktūras
modernizācijas darbus. Būvniecības darbu laikā jārēķinās ar robežšķēr -
soša nas vietas caurlaidības samazināšanos.
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Galvenais – nenokavēt īsto brīdi
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītī-

bas centra (LLKC) Preiļu biroja augkopī-
bas specialiste Inese Magdalenoka uzsver,
ka zāle jāpļauj tad, kad tā sasniegusi opti-
mālo stadiju. Šogad sausā un brīžiem vēsā
pavasara dēļ zelmenis nav īpaši bagātīgs,
to mēr kavēšanās var nest tikai zaudējumus.

Pašlaik tauriņzieži jau ir pumpurošanās
stadijā, tātad pļaujami. Tikko sāks ziedēt,
skābbarības un skābsiena gatavošana būs
nokavēta. Protams, to var darīt, bet lopba-
rības kvalitāte vairs nebūs teicama. Tas pats
ir ar stiebrzālēm, kad sākas ziedēšana, pro-
teīni pazūd. Pašlaik lauksaimniekiem ir pē-
dējais laiks ko darīt.

Daudzus dzird sūdzamies, ka bijis sauss
un zālāji slikti auguši, ir reti. Speciāliste
secina – ja augsne ir bagāta ar organiska-
jām vielām, ja kārtīgi mēslots, zāle saau-
gusi laba, īpaši jūtams uzlabojums pēc pē-
dējiem lietiem. Mazauglīgās un smilšainās
augsnēs zāle ir reta, taču jāpļauj arī tāda.

I. Magdalenoka uzsver, ka tie zemnieki,
kuriem ir lielas saimniecības un daudz
lopu, tātad nepieciešams arī daudz labas
lopbarības, sēj kvalitatīvus zālāju maisīju-
mus, lai būtu gan kvantitāte, gan kvalitāte.
Ļoti svarīga ir zālāju mēslošana, pie tam
ne tikai ar slāpekli, bet arī kāliju un fosforu.
Atceroties pagājušā gada sausās vasaras
pieredzi, zemniekiem pēc pirmā pļāvuma
novākšanas zālāju lauki jāmēslo ar slāpekli,
lai būtu zelmenis otrajam pļāvumam.

Lopbarībai daudz tiek sēta arī lucerna,
pārsvarā zālāju maisījumos. Tai ir dziļa sak -
ņu sistēma, šī kultūra, ja vien būs pietie-
kami labi sadīgusi, augs un pamazām iela-
bos arī augsni. Tīrsējā parasti sēj galegu,
kas ir tauriņziedis. Šo kultūru audzē vairāki
saimnieki, taču ne visiem sokas pietiekami
labi. Lieta tāda, ka galegu grūti ieaudzēt.
Taču, ja aug, tad lopbarība ir garantēta pat
uz gadiem 30  vienā un tajā pašā vietā. Pie
tam galega būtu vairāk audzējama arī tā-
pēc, ka ir visvērtīgākā no tauriņziežiem,
lielisks proteīna avots.

Vērtējot, kāds no lopbarības veidiem –
siens, skābbarība ruļļos vai bedrēs – pašlaik
zemniekiem ir topā, I. Magdalenoka teic, ka
ruļļi, protams, ir dārgs prieks, bet ģimenes
saimniecības pārsvarā tieši ruļļus arī gatavo.
Lai skābbarību liktu bedrēs un tas būtu

ekonomiski izdevīgi, jāsakrīt vairākiem
faktoriem – jābūt savai novākšanas tehnikai
un ganāmpulkam jābūt lielākam par 30 lo-
piem. Latgales apstākļos saimniecībām pa-
plašināties ir problemātiski, dominē nelie-
las saimniecības.

Pēc pirmā pļāvuma – virsmēslojums
Augkopības speciālisti atgādina, ka pēc

pirmā pļāvuma, kuram šajā pavasarī sau -
suma ietekmē nav tas biezākais zelmenis,
ir jādomā par virsmēslojumu. «Pļaušanas
servisa» ziņas, kas pieejamas LLKC mā-
jaslapā, ļauj orientēties situācijā un svarī-
gākajos darbos.

Šobrīd pēc nopļaušanas stiebrzāļu mai-
sījumi jāmēslo ar N saturošiem mēslošanas
līdzekļiem. Orientējošās devas ir 60 līdz
80 N/ha (lai kopīgā gada deva nepārsniegtu
170 kg/ha), un, ja saimniecības izmanto
šķidrmēslojumu zālāju virsmēslošanai, kas
parasti satur N, K, tad jāizvēlas kāds mi-
nerālmēslu veids, kura sastāvā ir fosfors,
lai to nodrošinātu augiem.

Pēc pļaujas skābas augsnes laukos
drīkst izmantot lēnas iedarbības kaļķojamo
mate riālu, devas 2 – 3 t/ha, uzturošai kaļ-
ķošanai, lai mazinātu augsnes skābo pH
reakciju.

Jāatceras, ka ar augiem aizņemtos lau-
kus drīkst kaļķot tikai sausā laikā, kad no-
žuvusi rasa. Šādu lauku kaļķošanai labāk
nelietot apdedzinātus kaļķošanas materiā-
lus, jo var ciest augi (dolomīta milti un
kaļķakmens milti).

Uz ko var cerēt pašlaik
Maija nogalē nokrišņi ir bijuši visā Lat-

vijā, vietām pat bagātīgi, kas ir sekmējuši
zālāju augšanu. Pagaidām izskatās, ka no-
krišņu rezultātā situācija Latgalē ir labāka,
nekā, piemēram, Vidzemē vai Kurzemē,
kur bija sausāks.

Jūnija pirmajās dienās stiebrzāles – ka-
molzāle, līdzīgi kā visos pārējos Latvijas
novados, jau zied un gaida novākšanu, ra-
žība 11,5 t no ha, proteīns – 12,14 %, 
NEL – 6,06 MJ/kg, NDF – 49,34 %, ADF –
33,96 %, sagremojamība – 62,44 %.

Lucernas ražība ir krietni augusi, pat-
laban 20 t no ha, proteīns 23,01 %, NEL –
7,1 MJ/kg, NDF – 32,66 %, ADF – 25 %,
sagremojamība 69,43 %, kas ir ļoti labs
rādītājs.

Āboliņa un stiebrzāļu zālāji arī gatavo-
jas novākšanai – ražība vidēji 13 t no ha,
proteīns – 17,48 %, NDF – 41,48 %, 
ADF – 26,53 %, NEL – 6,89 MJ/kg, sa-
gremojamība – 68,23 %. Labai skābbarībai
ir īstais laiks gatavošanai.
«Turībai» – pirmā skābbarības bedre

Pagājušajā gadā jūnija vidū Riebiņu no-
vada SIA «Agrofirma «Turība»» darbinieki
jau bija novākuši pirmo lopbarības kultūru
pļāvumu. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs
Māris Bekešs stāsta, ka šovasar jūnija sā-
kumā sagatavotas tikai aptuveni 900 tonnas
skābbarības. Tā ir pirmā bedre, kas piepil-
dīta ar āboliņa un galegas masu. Austrumu
galega, viņš atzīst, katru gadu, neskatoties
uz klimatiskajiem apstākļiem, dod stabilu
masu, ir kvalitatīva un proteīniem bagāta
lopbarība. Tiesa, šī ilgmūžīgā kultūra ir
grūti ieaudzējama, tāpēc tagad par galegas
laukiem var pateikties ilggadējai «Turības»
agronomei Sofijai Vjaksei, kura šo iepriekš
svešo lopbarības kultūru ieviesa Riebiņu
pusē.

Skābbarībai labi der arī āboliņš, kas labu
ražu dod pāris gadus, bet pēc tam kļūst re-
tāks, atdodot vietu stiebrzālēm. Zālāju lauki
«Turībā» regulāri tiek atjaunoti. Arī šogad
no jauna iesēti aptuveni 30 hektāri. Inves-
tīcijas nākamā gada lopbarībai ir arī kvieši
ar āboliņa pasēju. Izvēlētie tīrumi ir slau-
camo govju novietnes «Progress» tuvumā.

«Mums ir jāmeklē kompromiss starp
lopbarības tonnām un kvalitāti,» secina 
M. Bekešs. «Lopbarības abām fermām –
«Progress» un «Gaigalas» – vajag daudz,
vienlaikus tai jābūt kvalitatīvai. Tāpēc jā-
domā, kā 550 hektārus lielās lopbarības
kultūru platības «samenedžēt», kad, ko un
kur pļaut. Pārsvarā tiek izmantotas no ag-
rākajiem laikiem palikušās skābbarības
bedres, kas ļauj sarūpēt vislētāko lopbarību.
Tajā pašā laikā nepieciešami ievērojami
cilvēku un tehnikas resursi, lai bedri pie-
pildītu pēc iespējas ātrāk.» Šogad, piemē-
ram, tās bijušas 566 tonnas zaļās masas
vienas dienas laikā.

Pēc pļaušanas zālāju lauki tiks nomēs-
loti. «Turībā» izmanto šķidrmēslus, tomēr
pašlaik mēslošana atlikta, jo laiks ir pārāk
karsts un sauss. Būs jāgaida kāda vēsāka
un lietaināka diena.

Siens būs labāks nekā pērn
Preiļu novada zemnieku saimniecības

«Vecvanagi» saimnieks Normunds Seilis
teic, ka nu jau pāris gadus lopus vairs netur
un specializējas graudkopībā. Taču aptu-
veni 50 hektāros zemes, kur graudu audzē-
šana nav izdevīga, tiek uzturēti ilggadīgie
zālāji. Šonedēļ, 4. jūnijā, uzsākta siena ga-
tavošana. Šis lopbarības veids tiek vākts
pārdošanai. Saimnieks atzīst, ka noiets esot
labs, it īpaši pieprasījums  rodoties uz pa-
vasara pusi, kad lopu turētājiem pašu krā-

jumi iet uz beigām. Starp siena pircējiem
ir ne tikai apkārtnes zemnieki, bet arī tā-
lumnieki, tā šoziem divas fūres aizceļojušas
uz Rīgas Zooloģisko dārzu.

Jautāts par zālāju lauku stāvokli, Nor-
munds nosaka – nekas spīdošs. Taču sū-
dzēties, ka aplam slikti, arī nevarot, pērn -
vasar bijis sliktāk. Zāles biezība laba,
vienīgi augumā mitruma trūkuma dēļ nav
padevusies. Esot jāpļauj tāda, kāda ir, jo
timotiņš un kamolzāle jau grasās ziedēt.

Jābūt gataviem uz visu
Lauku speciāliste Vārkavas novadā Ilga

Ušacka domā, ka ganāmpulku turētāji paš -
laik ir gatavi uz jebkādiem laikapstākļiem,
jo izbaudījuši gan slapjas, gan sausas pēdē -
jo gadu vasaras. Lopbarības gatavošana no -
vadā, kur liela daļa saimniecību specializē -
jas gaļas un piena lopkopībā, jau sākusies,
taču pie speciālistes pēc palīdzības vai pa-
doma neviens vēl nav griezies, tiek galā paši.

Ilga ir secinājusi, ka labākā stāvoklī ir
sētie zālāji, tāpēc daudzi zemnieki savas
platības regulāri atjauno ar kvalitatīviem
sēklu maisījumiem. Citur zāle augumā ir
maza, tāpēc arī zaļās masas apjoms nav
liels. Lai nodrošinātu pietiekami lopbarī-
bas, lielākās piensaimniecības audzē ku-
kurūzu. Neskatoties uz to, ka pagājušajā
gadā sagatavot pietiekami siena un skāb-
barības sausuma dēļ bija grūti, saimniecī-
bas neviens netika likvidējis.
Vienkārši jāpiemērojas laikapstākļiem

Riebiņu novada Stabulnieku pagasta
saimniecībā «Pumpuri», kur saimnieko 
Jānis Mičulis ar ģimeni, lopbarības gata-
vošana uzsākta maija beigās. Vēl mēneša
sākumā licies, ka šogad lopiem ēdamais
būs liela problēma, jo zāle izskatījusies
mazāka nekā pērn. Taču uznākušais lietus
augšanu pasteidzinājis, tāpēc lielu bažu ne-
esot. Pirmie nopļauti mājām tuvākie lauki,
lai būtu atāls lopu ganīšanai. Zālāji tiek at-
jaunoti ar pieredzē pārbaudītiem un kvali-
tatīviem sēklu maisījumiem. Pirms gadiem
desmit eksperimenta kārtā ar speciālistu
palīdzību iekopuši vienu galegas lauku.
«Jā, aug liela, masas daudz, bet tomēr kaut
kā īsti pie sirds neiet,» atzīstas Jānis. 

Pirmie krājumi ziemai ir skābsiena
ruļļi. Nebūtu slikti 60 slaucamajām govīm
un pārējiem lopiņiem gatavot skābbarību
bedrēs, taču pašu saimniecībā nepiecieša-
mās tehnikas, lai reizē pļautu un blietētu,
nav. Ruļļu krājumi vēlāk tiks papildināti
ar sienu. 

«Pumpuru» saimnieks vērtē, ka pagai-
dām situācija esot labāka nekā pērngad.
Taču arī ekstremāli sausajā vasarā lopiem
ēdamais sagādāts pietiekami, tāpat kā aiz-
pērn, kad traucēja lietavas. «Lauksaimnieki
vienmēr bijuši atkarīgi no saules un lietus,
tāpēc jāpiemērojas laikapstākļiem un jā-
strādā,» saka Jānis Mičulis.

Lopbarības sagatavošanas sezona sākusies,
izdarīti pirmie secinājumi
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lappusi sagatavoja lidija kirillova.

Pirmais novāktais Austrumu galegas lauks «Turības» ganāmpulkam

Lai arī masveidā siena un skābsiena rituļi pļavās un zālāju laukos vēl nav re-
dzami, lopbarības gatavošanas optimālie termiņi jau klāt. Piena ganāmpulku tu-
rētāji, kuri gādā par barības kvalitāti, krājumu gatavošanu nākamajam ziemošanas
periodam jau uzsākuši. Iepriekšējo divu gadu pieredze zemniekus ir pamatīgi sko-
lojusi, brīdinot nepaļauties uz «gan jau...». 2017. gada vasaras slapjums neļāva
normāli strādāt ar tehniku, jo traktori grima, zālāju laukos atstājot vēl pērnvasar
pamanāmas rises. Pagājušajā gadā – sausums un karstums neļāva tikt pie normālas
zaļās masas pirmajā pļaušanā, nemaz nerunājot par atāliem. Daudziem ar rupjo
lopbarību nācās knapināties.

Kāds ir lopbarības gatavošanas sezonas sākums šogad?

Viens no nosacījumiem labai skābbarībai – bedre jāpiepilda pēc iespējas īsā laikā
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Ciblas, ludzas un kārsavas novadā

Sociālās aprūpes centrs «Ludza» saņem
dāvinājumu no Holandes

Kārsavas pareizticīgo drau-
dzes pirmsākumi meklējami
20. gadsimta sākumā, kad Kār-
savas miestā tika nolemts būvēt
jaunu baznīcu, kas kalpotu kā
jauns pareizticīgo misiju centrs,
lasām www.karsava.lv.

Pareizticīgo draudze Kārsavā
veidojās 1911. gadā kā misionārais
projekts, ko uzsāka latviešu pa-
reizticīgo misionārs no Vidzemes
Pēteris Liepiņš un vietējais advo-
kāts Gavrils Timjāns. Ideja būvēt
baznīcu tika paskaidrota ar nepie-
ciešamību nodrošināt Kārsavas un
tās tuvākās apkaimes iedzīvotāju
vajadzību pēc savas baznīcas.

1911. gada novembrī tika ie-
rīkota pagaidu baznīca – Kārsavas
skolas telpās, kur tika uzlikts arī
pagaidu altāris. 1912. gadā tika uz -
būvēta mācītāja un psalmotāja
māja. Sākot ar 1917. gadu, Kār-
savas pareizticīgo draudzē kalpoja
Vidzemes latviešu izcelsmes pa-
reizticīgo mācītājs Aleksandrs
Vickops, kurš 1919. gadā iesvētīja
baznīcu par godu sv. Polockas
Eufrosīnijai, jo 1910. gada maijā
Eufrosīnijas pīšļus no Kijevas pār-
veda uz Polocku, bet Kārsava tai
laikā atradās Vitebskas guberņā.
Arī Kārsavas baznīcā ir apska-
tāma maza daļiņa no kņazienes
Eufrosīnijas pīšļiem. 

Baznīcai ir ļoti izteiksmīgs in-

terjers un teltsveida zvanu tornis
ar sīpolveida kupolu uz jumta. Ar-
himandrīts t. Zinons kopā ar sa-
viem mācekļiem veidoja baznīcas
ikonas.

Kārsavas Sv. Eufrosīnijas pa-
reizticīgo baznīca ir krāšņs, krievu
koka arhitektūras tradīcijās būvēts
dievnams.

Pēc Otrā pasaules kara drau-
dze turpināja darboties. Periodiski
pārbūvējot un remontējot baznīcu,
tās unikālais autentiskums ir zu-
dis. Tomēr baznīcā ir saglabājušās
retas 17.–19. gadsimta ikonas un
citi kulta piederumi.

No 1982. līdz 2011. gadam
draudzē kalpoja arhimandrīts Vik-
tors Mamontovs, kurš krievu pa-

reizticīgo pasaulē ir bijis viens no
redzamākajiem garīgajiem tēviem.
Arhimandrīts Viktors ir autors
vairākām grāmatām un rakstiem,
kas veltīti Krievu Pareizticīgās
Baznīcas vēstures jautājumiem.
Tēvs Viktors bija liels Dieva pie-
lūdzējs, un viņam apkārt izveido-
jās stipra un ticīga draudze. 

Kārsavas Sv. Eufrosīnijas pa-
reizticīgo baznīca ir krāšņs, krievu
koka arhitektūras tradīcijās būvēts
dievnams. Tā debesu patronese ir
Sirdsskaidrā Eufrosīnija no Po-
lockas, kuras vārdu līdz pat šai
dienai draudze godina. 5. jūnijs ir
Eufrosīnijas nāves diena, un Kār-
savas pareizticīgo draudzei šie ir
īpaši svētki.

Līdumniekos sportoja ģimenes
20. maijā Līdumniekos notika Ģimenes dienai veltīts pasā-

kums. Tas ir tradicionāls pasākums, kas Līdumniekos notiek kopš
2011. gada, lasām www.ciblasnovads.lv.

Tradicionāli pasākums notiek sportiskā garā, kur ģimeņu un draugu
komandas sacenšas, pildot/ veicot dažādus uzdevumus. Šogad pasā-
kumā startēja piecas komandas, un katrai līdzi bija arī atbalstītāji. 

Lai varētu izpildīt sagatavotos uzdevumus, komandām bija nepie-
ciešams ātrums, veiklība, trāpīgums, atjautība, saliedētība, komandas
gars un, protams, veiksme.

Pasākuma noslēgumā visi tā dalībnieki saņēma medaļas un kopīgi
baudīja auksto zupu. Pasākumu organizēja pagasta pārvalde sadarbībā
ar novada sporta organizatoru.

Pureņos notika «Atjautīgās sporta spēles»
Pirmā vasaras diena Pureņos bija silta, saulaina un bērnu jaut-

rās čalošanas piepildīta, jo šeit norisinājās «Atjautīgās sporta spē-
les». Tajās piedalījās Pureņu, Ņukšu un Cirmas pagasta bērni un
jaunieši kopā ar bibliotēku vadītājiem. Pasākumu vadīja Pureņu
bibliotēkas vadītāja Ruta Zaiceva, lasām www.ludza.lv.

Ņukšu pagastu pārstāvēja divas komandas, pa vienai bija no Cirmas
un Pureņu pagastiem. Tāpat spēlēs varēja piedalīties individuālie da-
lībnieki.

Pavisam bija sagatavotas 10 atjautības spēles, kuras izpildot, tika sa-
ņemti punkti, kas pasākuma izskaņā summējās. Šajās spēlēs vajadzēja
pielietot ne tikai spēku un ātrumu, bet arī attapību, atjautību un loģisko
domāšanu. Īpašu jautrību izpelnījās spēle – stafete «Kā zivs ūdenī…»,
kur pusotras minūtes laikā ar maisiņu bija jāpārnes ūdens no viena trauka
uz citu. Bez uzmanības nepalika arī spēle «Bezgalīgais riņķis» un «Paroles
atšifrēšana», kā arī spēļu noslēguma uzdevums «Izcilais mākslinieks».

1. vietu ar 55 punktiem komandu spēlēs ieguva Ņukšu 1. komanda,
aiz sevis atstājot Ņukšu 2. komandu (52 punkti), Cirmu (41 punkts)
un Pureņus (23 punkti).

Individuālajās spēlēs atkal sportiskākie izrādījās Ņukšu pagasta
pārstāvji – Ligita un Elmārs, ieņemot 1. vietu (25 punkti). Pavisam
nedaudz pietrūka Pureņiem (21 punkts) un Cirmai (19 punkti). Tika
apbalvoti labākie katras spēles dalībnieki.  

Paldies visiem «Atjautīgo sporta spēļu» dalībniekiem par izturību!
Īpaši gribas atzīmēt draudzīgos brāļus Edgaru, Kristapu un Igoru no
Ņukšiem. Jūs bijāt ļoti saliedēti un mērķtiecīgi! lappusi sagatavoja Dzintra Batņa.

Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo
baznīca atzīmē savu simtgadi

Maija beigās sociālās aprū-
pes centra (SAC) «Ludza» ie-
mītniekus un darbiniekus gai-
dīja patīkams pārsteigums.
Aprūpes centrā ieradās viesi –
pārstāvji no Holandes labdarī-
bas fonda «Stichting Hulp Let-
land», lai uzdāvinātu iestādei
jaunu un mūsdienīgu mikroau-
tobusu, lasām www.ludza.lv.

Svinīgajā autobusa dāvināša-
nas brīdī Jops Fuijkinks sveica
klātesošos ar šo jauko notikumu,
cerot, ka jaunais transportlīdzeklis
būs īpaši noderīgs un ērts gan ra-
tiņkrēslos sēdošu, gan gulošu pa-
sažieru pārvadāšanai. Labdarības
fonda pārstāvji nodemonstrēja, kā
viss darbojas, parādīja, cik ietil-
pīgs un praktisks ir jaunais auto-
buss, kā arī cienāja iemītniekus
un viesus ar holandiešu gardu-
miem. Mikroautobusā tika atves-
tas arī citas noderīgas dāvanas ap-
rūpes centra iemītniekiem – dažā -
das higiēnas preces, segas, ratiņ-
krēsli, suvenīri un daudz kas cits.
Par dāvinājumu patiesi priecājās
ikviens aprūpes centra iemītnieks
un darbinieks, savukārt viesi tika
īpaši gaidīti, jo bija uzklāts skaists

galds ar dažādiem gardumiem.
SAC «Ludza» direktore Re-

gīna Borisova klientu un personā -
la vārdā izteica lielu paldies orga -
nizācijai «Stichting Hulp Lettland»
par dāsnumu un sagādāto prieku,
un par patiesi noderīgām un vēr-
tīgām dāvanām. Ludzas novada
pašvaldības vārdā pateicību par
ieguldīto laiku un jauko dāvanu
izteica arī domes priekšsēdētājs
Edgars Mekšs. 

Labdarības fonds «Stichting

Hulp Letland» ar tās priekšsēdē-
tāju Jopu Fuikinku priekšgalā ak-
tīvi sniedz palīdzību Latvijas iedzī -
votājiem kopš 1993. gada. Sadar -
bība ar Ludzas novada iedzīvotā -
jiem un pašvaldību aizsākās jau
pirms 19 gadiem. Tā ir veiksmīga
un ilggadīga, pateicoties Viktora
Satibaldijeva uzņēmībai. Organi-
zācija sūta gan humānu, gan fi-
nansiālu palīdzību grūtībās nonā-
kušiem cilvēkiem, sniedz atbalstu
izglītības iestādēm.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē diskutē par aktuālo
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Uzdāvinātajā autobusā atvestas arī citas centra iemītniekiem nepieciešamas lietas

29. maijā Ludzas novada pašvaldībā noti-
ka kārtējā Ludzas novada Uzņēmēju konsultatī-
vās padomes sēde, kurā piedalījās Ludzas nova-
da pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks attīstī-
bas jautājumos Aivars Meikšāns, padomes priekš-
sēdētājs un Ludzas novada pašvaldības uzņēmēj-
darbības koordinators Jānis Romancāns un tās
locekļi – Ināra Konovalova, Inga Ostrovska, Ma-
rija Gorbunova, Andris Morozovs, Dmitrijs Go-
jevs un Ēriks Kondrāts, lasām www.ludza.lv.

Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja viet-
nieks attīstības jautājumos A. Meikšāns  informēja
klātesošos par pašvaldības aktuālajiem un topoša-
jiem projektiem, par vienotā kanalizācijas un ūdens

tīkla būvdarbu norisi, kā arī par baseina būvniecības
gaitu un citiem jaunumiem.

Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības
koordinators J. Romancāns dalījās iespaidos par Uz-
ņēmēju dienām Daugavpilī, uzsverot, ka šāds pasā-
kums ir patiesi vērtīgs un informatīvs, kā arī aicinot
tajās iesaistīties pēc iespējas lielāku skaitu Ludzas
uzņēmēju, padarot Ludzas stendu par vienu no pla-
šākajiem un iespaidīgākajiem. 

Sēdes darba kārtībā tika iekļauts un sēdes gaitā
izskatīts jautājums, kas skar Uzņēmēju konsultatīvās
padomes darba organizēšanas efektivitāti. Pārrunāta
iespēja organizēt uzņēmēju apmaiņas braucienu, kā
arī tikties reizi ceturksnī vai biežāk, tikšanās laikā
pieaicinot maksimāli daudz uzņēmēju.
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Ērģeļu koncerti Malnavas Rožukroņa
Dievmātes Romas katoļu baznīcā

Jūnijā ikviens tiek aicināts apmeklēt Malnavas Rožukroņa
Dievmātes Romas katoļu baznīcu, kurā pulcēsies radoši un aktīvi
cilvēki. Pasākumos ieeja ir bez maksas, lasām www.karsava.lv.

7. jūnijā plkst. 18.00 – BAZNĪCU NAKTS koncerts.
Piedalās Kārsavas un Stirnienes draudžu mūziķi: apvienotais Stir-

nienes garīgās mūzikas koris «Reversium» (tulk. «Atgriešanās») un
Kārsavas baznīcas Jauniešu koris, diriģents – Jānis Gruduls, koncert -
meistare – Agnija Romanovska, solisti – Gunta Greisle, Jānis Zeps,
Ainārs Kiserovskis, ērģeles – Ilze Vizule, saksofons – Arnita Lipska,
vijole – Anda Šicāne, Kārsavas kultūras nama ansamblis «Belcanto»
(vadītāja Anda Šicāne) un Kārsavas vidusskolas meiteņu ansamblis
(vadītāja Ligita Žukovska).

Idejas autores – Kārsavas un Stirnienes draužu ērģelnieces Ieva
Zepa un Ilze Vizule. Stirnienes kora vadītāja un draudzes ērģelniece
Ieva Zepa saka: «Tei ir atsagrīšona pi Dīva, Latvejā, Latgalē, tāva
sātā i mōtes volūdā. Koncerts Dīva gūdam i ļaužu prīkam, kurā
skaneis trymdys dzejnīces Paulīnes Zalānes dzeja.»

Pirms koncerta notiks radošās darbnīcas, ko organizēs Kārsavas
mākslinieki.

8. jūnijā plkst. 18.00 Rīgas projektu kora un Viljama Braienta
mūzikas koncerts.

Kopā ar Rīgas projektu kori koncertā uzstāsies izcils jaunais britu
ērģelnieks Viljams Braients (William Briant). Mākslinieks pievieno-
sies korim lieldarbā «Cantos Sagrados». Tāpat varēs dzirdēt Braienta
interpretācijas vairākiem Džeimsa Makmilana solo ērģeļdarbiem.

28. jūnijā plkst. 18.00 ērģelnieces Ilonas Birģeles un vijolnieces
Paulas Šūmanes koncerts «Dvēseles stīgas».

Paula Šūmane, Lielās Mūzikas balvas laureāte, viena no piepra-
sītākajām latviešu vijolniecēm, kopīgā programmā ar aktīvo latviešu
koncertērģelnieci, festivāla «Latvija – vēsturisko ērģeļu zeme» orga-
nizatori Ilonu Birģeli, vienosies kopīgā koncertā «Dvēseles stīgas».

Baznīcai ir ļoti izteiksmīgs interjers un teltsveida zvanu tornis ar sīpolveida
kupolu uz jumta
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Rēzeknē un Rēzek nes novadā

Rēzeknē aizvadīta diskusija par Latvijas
teritoriju attīstības izaicinājumiem

31. maijā Rēzeknes tehnoloģiju
akadēmijā (RTA) notika konfe-
rence «Latvijas teritoriju attīstī-
bas izaicinājumi» par specifisku
tēmu – «Mobilitāte – transporta
tīkla trūkumi un izaicinājumi no
reģiona skatu punkta», informē
Rēzeknes pilsētas domes Sabied-
risko attiecību nodaļas vadītājs
Kārlis Pozņakovs.

Centrālā tēma bija Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas (VARAM) izstrādātās ad-
ministratīvi teritoriālās reformas
(ATR) iespējamā ietekme uz Latvi-
jas transporta tīklu. Kā viena no gal-
venajām problēmām tika iezīmēta
kvalitatīva un mobila sabiedriskā
transporta trūkums, kā rezultātā tiek
kavēta vairāku reģionu pieejamība.
Diskusijas dalībnieki dalījās pārdo-
mās, vai ATR varētu uzlabot reģionu
sasniedzamību.  

Konference sākās ar diskusijas
dalībnieku prezentācijām. RTA rek-
tore Iveta Mietule runāja par reģio-
nālo augstskolu lomu teritorijas attīs -
tībā, savukārt Rēzeknes pilsētas do mes
priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaše-
vičs savā prezentācijā uzsvēra riskus,
ar ko Latvijas pilsētām būs jārēķinās,
kad tiks ieviesta reforma: «Runājot
par ATR mērķiem, redzu divus sva-
rīgus uzdevumus, kuriem pakārtoti
citi mazākas nozīmes mērķi. Pirmais
uzdevums – maksimāli ātros tempos
uzlabot dzīves apstākļus reģionos,
apturot iedzīvotāju aizplūšanu no
tiem. Otrais – nodrošināt reģionu paš -
valdībām investīciju pievilcību. Ja
ATR negarantē rezultātus šajos divos
virzienos, tā ir valsts resursu izšķēr-
dēšana. Pētot koncepciju, ko piedāvā
VARAM, neguvu pārliecību, ka jau-
najās robežās Rēzekne varēs labāk
realizēt divus minētos mērķus, jo

daļu no pilsētas naudas resursiem,
kas paredzēti attīstības centra inves-
tīciju pievilcības palielināšanai,
mums nāksies novirzīt sasniedzamī-
bas pilnveidošanai.» Konferencē uz-
stājās arī SIA «Pricewaterhouse Coo-
pers» kon sultāciju vadītājs Gusts
Ašmanis, VARAM Reformu nodaļas
vadītājs Arnis Šults, Kārsavas no-
vada domes priekšsēdētāja Ināra Si-
licka un Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras Politikas daļas
direktora vietnieks Jānis Lielpēteris.
Bet pasākuma otrajā daļā dalībnieki
piedalījās paneļdiskusijā, ko vadīja
Andris Miglavs. 

Konference «Latvijas teritoriju
attīstības izaicinājumi» no 2019. gada
20. maija līdz 10. jūnijam notiek
septiņās Latvijas pilsētās, katrā re-
ģionā papildus detalizētāk apskatot
vienu no prioritārajām jomām teri-
torijas attīstības veicināšanai.

RTA paraksta vienošanos 
par Olimpiskā centra izmantošanu

31. maijā pirms konferences «Latvijas teritoriju attīstības
izaicinājumi» Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Alek-
sandrs Bartaševičs un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA)
rektore Iveta Mietule parakstīja nodomu protokolu par Olim-
piskā centra «Rēzekne» izmantošanu. 

Vienošanās paredz, ka ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc
objekta «Olimpiskais centrs «Rēzekne»» nodošanas eksplua-
tācijā pašvaldība un RTA apņemas noslēgt sadarbības un telpu
lietošanas līgumu ar mērķi nodrošināt studentiem un arī Aus-
trumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēniem attīstīt sporta
pasākumu organizēšanu, nodrošināt sporta nodarbības, veselīga
dzīvesveida iespējas un profesionālajiem sportistiem piedāvāt
iespējas sasniegt teicamus rezultātus nacionālā un starptautiskā
līmenī, telpu lietošanas maksu nosakot ne lielāku par telpu
faktiskajiem uzturēšanas izdevumiem. 

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs no-
rādīja, ka ir svarīgi dot signālus, ka Olimpiskais centrs 
«Rēzekne» ir ne vien Rēzeknes, bet visa Latgales reģiona 
objekts ar nacionāla mēroga nozīmi, informē Rēzeknes pilsē-
tas domes Sabiedrisko attiecību no daļas vadītājs Kārlis Poz-
ņakovs.

Rēzeknes novadā darbu sāk apvienotās bāriņtiesas
Ar 1. jūniju Rēzeknes novadā izveidotas divas bāriņtiesas

līdzšinējo piecu vietā, lēmusi novada dome.
Līdz šim novadā darbojās Maltas, Kaunatas bāriņtiesu,

Vērēmu, Ozolaines un Gaigalavas bāriņtiesas. Reorganizācija
paredz izveidot Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesu, nosakot
tās darbības teritoriju Čornajas, Griškānu, Feimaņu, Kaunatas,
Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Ozolaines, Pušas, Silmalas
un Stoļerovas pagastu teritorijās. Savukārt Rēzeknes novada
Dricānu bāriņtiesa darbosies Audriņu, Bērzgales, Gaigalavas,
Dricānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Lendžu, Nagļu, Nautrēnu,
Ozolmuižas, Rikavas, Sakstagala, Stružānu un Vērēmu pagastu
teritorijās.

Nolemts arī samazināt kopējo bāriņtiesu locekļu skaitu.
Līdz šim katrā no piecām bāriņtiesām darbojās priekšsēdētājs,
vietnieks un trīs bāriņtiesas locekļi. No 1. jūnija katrā no abām
bāriņtiesām strādās bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja
vietnieks un četri bāriņtiesas locekļi, vēsta LETA.

Aicina pieteikties jauno ģimeņu konkursā
Šovasar pirmo reizi Rēzeknes novada svētki norisināsies

novada pašvaldības pagastu teritorijās. Viens no pasākumiem
būs Ģimenes svētki – jauno ģimeņu konkurss «Būt kopā!»,
kas notiks 20. jūlijā Kaunatā, Kaunatas pagastā. Svētku ide-
ja ir atbalstīt tradicionālās ģimenes vērtības un apliecināt, ka
stipra ģimene ir mūsu tautas spēka un laimīgas nākotnes pa-
mats.

Jauno ģimeņu konkursa atklāšana notiks plkst. 14.00 uz
lielās skatuves pie Kaunatas pagasta ēkas. Pēc atklāšanas no-
risināsies Jauno ģimeņu konkursa aktivitātes –  iepazīstināšana
ar konkursa dalībnieku sagatavotajām vizītkartēm, ģimeņu
sasniegumu izstāde – prezentācija «Mūsu sasniegumi», ģi-
menes atklās savu noslēpumu tradicionālā ēdiena pagatavo-
šanā, kā arī dažādās sportiskās un intelektuālās aktivitātēs iz-
staigās Lielo ģimenes stafeti.

Vakarpusē, plkst. 17.00, visas ģimenes tiks suminātas un
sveiktas Rēzeknes novada svētku koncertā, atzīmējot ģimenes
un piešķirot tām titulus «Radošākā ģimene», «Aktīvākā ģi-
mene», «Talantīgākā ģimene», «Stiprākā ģimene», «Saliedē-
tākā ģimene», «Draudzīgākā ģimene», «Jautrākā ģimene»,
«Gudrākā ģimene» utt.

Rēzeknē pirmoreiz notiks «Martas balle»
15. jūnijā Rēzeknes Festivāla parkā pirmoreiz notiks Mar-

tas balle», kas līdz šim aizvadīta Daugavpils cietoksnī.
Jau no plkst. 18.00 ikvienam apmeklētājam būs iespēja

piedalīties radošajās darbnīcās. Darbosies «Martas veļas maz-
gātavas darbnīca» un salons «Pelnrušķītes sapnis». Bērnus iz-
klaidēs animators – kapteinis Džeks, būs ziedu meitenes, dzī-
vās skulptūras un «spoki», varēs veidot princešu frizūras,
apgleznot sejas, izgatavot lelles vai  kroni princim. Līdz pus-
naktij darbosies Zemnieku tirgus. Būs arī konkurss labāko
tērpu īpašniekiem, dalībnieki tiek aicināti ierasties Katrīnas
laika (18. gs. sākuma) balles tērpos. Konkursa sākums bērniem
no plkst. 18.00 līdz 19.00, savukārt pieaugušajiem – no plkst.
18.00 līdz 20.00, konkursa balvas – saldas.

Koncertballe «Martas saulgriežu nakts sapnis» sāksies
plkst. 20.00. plkst. 20.25 deju priekšnesumi daudzu kolektīvu
izpildījumā, pēc tiem plkst. 21. 25 – seno deju meistarklase,
ko vadīs baroka kompānija «Petit trianon» no Sanktpēterbur-
gas. Plkst. 22.00 – uguņošana, pēc tās balles dalībniekiem
spēlēs nepārspējamais pūšamo instrumentu orķestris «Rē-
zekne» un instrumentālais ansamblis «L'Chaim».
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Lai sakārtotu infrastruktūru
F. Trasuna muzeja teritorijā un
uzlabotu muzeja pieejamības ap-
stākļus, vienlaicīgi labiekārtojot
kultūrvēsturiska objekta apkār-
tējo vidi, jau 2017. gadā tika uz-
sākta Rēzeknes novada pašvaldī-
bas projekta «Autostāvvietas izbū-
ve F. Trasuna muzeja «Kolnasā-
ta» teritorijā un muzeja dzīvoja-
mās mājas protezēšana» realizā-
cija, informē Sakstagala pagasta
pārvaldes vadītāja Tamāra Tutina.

Projektu īstenot izdevās, patei-
coties Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020. gadam apakš-
pasākuma 19.2. «Darbības īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» aktivi-

tātei 19.2.2. «Vietas potenciāla at-
tīstības iniciatīvas» biedrības «Rē-
zeknes rajona kopienu partnerība»
izsludinātajam projektu konkursam
rīcībā 2.1. «Saglabāts un populari-
zēts kultūrvēstures, dabas manto-
jums, uzlabota sabiedriskā infra -
struktūra».

Projekta rezultātā tika izbūvēta
bruģakmens autostāvvieta 594 m²
platībā, kas paredzēta vieglajām au-
tomašīnām un diviem autobusiem.
Līdz ar to uzlabotajā infrastruktūras
objektā pieejama ērta piekļuve,
droša transportlīdzekļu novietošanas
iespēja, piemērota cilvēkiem ar kus-
tību traucējumiem un aprīkota ar ne-
pieciešamajām ceļa zīmēm. 

Šī gada aprīlī stāvlaukums ar Rē-

zeknes novada Būvvaldes aktu no-
dots ekspluatācijā, un to jau sākuši
izmantot muzeja apmeklētāji. Būv-
darbus veica SIA «ASKO AS», sa-
vukārt projekta būvuzraudzību no-
drošināja IK «Vilhelms Pužulis».

Projekta kopējās izmaksas sastā-
dīja 37 564,57 eiro, no tām attieci-
nāmās izmaksas 30 000 eiro, pub-
liskais finansējums 27 000 eiro.
Pašvaldības līdzfinansējums – 3000
eiro un 7960,96 eiro – no Rēzeknes
novada pašvaldības Vides aizsardzī-
bas fonda līdzekļiem. Sadārdzinoties
projekta izmaksām, otro posmu,
kura laikā paredzēti F. Trasuna mu-
zeja «Kolnasāta» dzīvojamās mājas
protezēšanas darbi, būs jāparedz citu
projektu konkursu ietvaros.

F. Trasuna muzeja «Kolnasāta» teritorijā izbūvēta autostāvvieta

Rēzeknes novada pašvaldība
nolēma neierīkot mīļdzīvnieku
(kaķu, suņu, kāmīšu u.c.) kapsētu
Ozolmuižas pagasta teritorijā bla-
kus Skuju purvam 19,1 ha lielā paš -
valdībai piederošā zemes platībā. 

Tika veikta cenu aptauja par to,
cik pašvaldībai varētu izmaksāt ze-
mes hidroģeoloģiskā izpēte. Vienī-
gais piedāvājums bija no SIA «Geo
Consultants», kas bija gatava veikt
hidroģeoloģisko izpēti par kopējo
summu 9700 eiro (bez pievienotās
vērtības nodokļa). Dzīvnieku kap-
sētas ierīkošanas iecere pagaidām

tiek atlikta. Rēzeknes novada domes
deputāti atzina, ka mīļdzīvnieku
kapsētu ierīkošana zināmā mērā pie-
der pie luksus pakalpojumiem, kas
pašvaldībai un iedzīvotājiem izmak-
sātu pārāk dārgi.

Latvijā pašlaik ir vairākas mīļ-
dzīvnieku kapsētas – Rīgā, Cēsīs,
un tur jārēķinās ar dzīvnieka apbe-
dīšanas izmaksām atkarībā no iz-
mēra, apbedījuma veida, piemēram,
dzīvnieka apbedīšana individuālā
apbedījuma vietā atkarībā no apbe-
dījuma atrašanās vietas un tās izmē-
riem izmaksā, sākot no 170 eiro

(cenā iekļauta kapa vieta, apbedī-
juma veikšana un pirmā gada ap-
saimniekošanas maksa).

Šobrīd Rēzeknes novada teritorijā
mazo mājdzīvnieku līķu utilizāciju
iespējams veikt Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zināt-
niskajā institūtā «BIOR» Rēzeknes
klientu apkalpošanas nodaļā, Liepu
iela 33b, Rēzeknē. Dzīvnieku iznīci-
nāšana izmaksā par 1 kg 1,03 eiro.
Kontaktpersonas – Maija Savicka
(tālr. 28621953), Jūlija Grebeža (tālr.
28669303),  lasām Rēzeknes novada
pašvaldības mājaslapā.

lap pu si sa ga ta vo ja skaidrīte svikša.

Rēzeknes novada pašvaldība nolēmusi pagaidām
neierīkot dzīvnieku kapsētu
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Aglonas, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadā

29. maijā Riebiņu novada do -
mē tika parakstīti līgumi ar grantu
projektu konkursa «Riebiņu no-
vada jaunajiem un topošajiem uz-
ņēmējiem» uzvarētājiem, kas sa-
ņems Riebiņu novada pašvaldības
finansējumu, informē projektu
vadītāja Arnita Znotiņa.

No 26. marta līdz 30. aprīlim
Riebiņu novada projektu konkur-
sam kopumā tika iesniegti pieci pie-
teikumi, bet 21. maijā novada do-
mes sēdē tika apstiprināti rezultāti
par pašvaldības finansējumu pro-
jektiem pilnā apjomā.

Finansējumu 1320 eiro apmērā
saņems Sergejs Škuratovs no Sila-
jāņu pagasta, kas iesniedza projektu
«Hidrauliskā auto pacēlāja ie-
gāde». Projekta ietvaros paredzēts
iegādāties hidraulisko auto pacēlāju,
kas uzņēmējam ļaus samazināt auto
remonta pakalpojumu izmaksas, kā
arī uzlabot šī pakalpojuma kvalitāti.

Topošā pašnodarbinātā no Ru-
šonas pagasta Laura Reitāle saņems
1500 eiro lielu finansējumu projekta
«Bišu dravas izveide – biškopības
uzņēmējdarbības uzsākšanai».
Projekta ietvaros tiks iegādāti bišu
stropi, bišu saimes, biškopībai ne-
pieciešamais inventārs un darba ap-
ģērbs, lai izveidotu bišu dravu biš-
kopības produkcijas ražošanai un
perspektīvā piedāvājot ar biškopību
saistītus pakalpojumus kā, piemē-
ram, bišu terapiju un apiterapiju.

Individuālais uzņēmums «Mak -
ra» un tā vadītāja Valentīna Litvjakova

no Galēnu pagasta saņems pašvaldī bas
finansējumu 1500 eiro apmērā pro -
jekta «Ieguldījumi IU «Makra» at -
tīs tībā» realizācijai. Uzņēmēja ar pro -
jektā iegūtajiem līdzekļiem plāno uz-
stādīt aukstumkameru vienā no uzņē -
 muma telpām, iekārtojot gaļas izstrā -
 dājumu uzglabāšanas vietu, tā palie li -
not ražošanas efektivitāti un apjomu.

Saimnieciskās darbības veicējs
Aigars Kondavnieks no Rušonas
pagasta saņems 769,60 eiro lielu fi-
nansējumu projekta «Produktu no-
ieta palielināšana un izdevumu
optimizēšana» realizācijai. Projekta
iesniedzējs paredzējis iegādāties
vieglā automobiļa piekabi, lai at-
vieglotu un uzlabotu saimnieciskās
darbības veikšanu, samazinot ma-
teriālu un izgatavotās produkcijas
transportēšanas izmaksas un laiku.
Uzņēmējs piedāvā jaunus un unikā-

lus risinājumus koksnes izmanto-
šanā. Tiek ražoti un pēc individuā-
liem pasūtījumiem izgatavoti dažādi
koka aksesuāri, suvenīri, apbalvo-
jumi un medaļas sporta pasāku-
miem, kā arī ir uzkrāta pieredze at-
tīstošo koka rotaļlietu izgatavošanā.

Finansējums 1500 eiro apmērā
piešķirts saimnieciskās darbības vei-
cējam no Rušonas pagasta – Renā-
ram Valdonim projekta «Pārvietoja -
mais kubls uz piekabes» realizācijai.
Uzsākot saimniecības darbību, pro-
jekta ietvaros tiks iegādāts koka
kubls ar iebūvētu polipropilēna
vannu, LED apgaismojumu un ae-
romasāžas sistēmu, kā arī piekabes
platforma kubla transportēšanai. 

Apstiprināto projektu kopsum -
ma ir 10 694,22 eiro, kur pašvaldī-
bas finansējums ir 6589,60 eiro.
Granta saņēmējiem projekts jārea-
lizē līdz šī gada novembrim.

Riebiņu pašvaldība līdzfinansēs piecus uzņēmēju projektus 
Aglonas novads rīko konkursu «Sakoptākā sēta»
Aglonas novada pašvaldība rīko konkursu «Sakoptākā sēta»,

kas noritēs pašā ziedu laikā – no 15. jūnija līdz 31. jūlijam.
Konkursam var pieteikt sakoptas lauku sētas, zemnieku saim-
niecības, uzņēmumu teritorijas, daudzdzīvokļu mājas un dzīvo-
jamās mājas ciematos. Vērtēšanas kārtība izklāstīta konkursa
nolikumā.

Novada dome aicina būt aktīviem, pieteikties pašiem un pie-
teikt konkursam interesantus kaimiņu, radu, draugu īpašumus.
To var izdarīt no 15. jūnija līdz 5. jūlijam, aizpildot anketu.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks Aglonas novada svētku
svinīgajā pasākumā augustā.

Autobuss nekursēs līdz vasaras nogalei
Līdz ar skolēnu brīvlaiku, plānotajiem autobusu remontdar-

biem, kā arī autobusu vadītāju atvaļinājumiem, no 27. maija ne-
kursē autobuss maršrutā Stabulnieki – Dravnieki – Sīļukalns –
Galēni – Meža Trūpi – Preiļi. Par reisa atjaunošanu informācija
tiks sniegta vasaras nogalē. 

Projekta laikā iniciatīvu grupa «Mēs – Vārkavai!»
labiekārtos Borbaļu kapu teritoriju

Viduslatgales pārnovadu fonda mazo grantu projektu kon-
kursā «Iedzīvotāji veido savu vidi – 2019» Vārkavas novada ie-
dzīvotāju iniciatīvu grupa «Mēs – Vārkavai!» ir izstrādājusi pro-
jektu «Teritorijas labiekārtošana Vārkavas pagasta Borbaļu
kapos».

Projektā paredzēts nozāģēt nokaltušās un bīstamās egles,
uzstādīt āra labierīcības, ūdens konteineru ar ūdeni, iestādīt tūjas
nozāģēto koku vietā un iegādāties darbarīkus. Darbus ir plānots
pabeigt jūlijā. Plānotais finansējums ir 762 eiro, kur 550 eiro ir
granta piešķirtie līdzekļi,  informē iniciatīvu grupas «Mēs –
Vārkavai!» vadītāja Skaidrīte Medne.

Par tūrisma inventāra izmantošanas iespējām Aglonā
Aglonas novada domes 16. maija sēdē apstiprināti pašvaldī-

bas ūdens tūrisma inventāra (katamarāni, ūdens velosipēdi, sup
dēļi) un velosipēdu (tajā skaitā pusaudžu velosipēdi un tandēma
velosipēdi) izmantošanas noteikumi, kas paredz ūdens inventāra
nodošanu izmantošanai Ciriša ezerā un velosipēdu izmantošanu
novada teritorijā bez maksas.

Velosipēdus var izmantot, sākot no šī gada 21. maija, piesa-
koties Tūrisma informācijas centrā vai pa tālr. 29118597 katru
dienu no plkst. 10.00 līdz 19.00, izņemot pirmdienas.

Ūdens inventārs būs pieejams no šī gada 1. jūnija Aglonas
pludmalē katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00, izņemot pirm-
dienas.

Saņemt inventāru var tikai pilngadīgas personas, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu. Par velosipēdu izmantošanu
tiek noslēgts līgums, par ūdens tūrisma inventāru tiek parakstīts
pieņemšanas – nodošanas akts.

Biedrības «Preiļu rajona partnerība» apstiprinātā projekta
«Eko atpūta Aglonas novadā» ietvaros iegādāti 18 velosipēdi:
divvietīgi tandēma velosipēdi, elektrovelosipēdi, pilsētas velo-
sipēdi, tūrisma velosipēdi, kalnu velosipēdi, pusaudžu velosipēdi
un bērnu krēsliņi.

Valsts probācijas dienesta Preiļu nodaļa 
aicina kļūt par līdzgaitniekiem dienesta klientiem
Valsts probācijas dienesta Latgales reģionālās struktūrvienī-

bas Preiļu nodaļa vēlas uzrunāt aktīvus, radošus un sociāli at-
bildīgus cilvēkus kļūt par līdzgaitniekiem Valsts probācijas die-
nesta klientiem.

Līdzgaitniecība ir brīvprātīgs process, kurā noteikta cilvēku
grupa – līdzgaitnieks, jaunietis (aizbilstamais) un koordinators,
apzināti sadarbojas kopēju mērķu sasniegšanai – saturīgai brīvā
laika pavadīšanai, jaunu prasmju un iemaņu apguvei, atbalsta
un padomu sniegšanai problēmu risināšanā. Līdzgaitniecība ir
ilgtermiņa darbs, kas notiek, regulāri tiekoties ar likumpārkāpēju.
Brīvprātīgais līdzgaitnieks var būt nozīmīgs atbalsts notiesātajām
personām, palīdzot risināt dažādus praktiskus jautājumus.

Interesenti tiek aicināti sazināties un sniegt plašāku infor-
māciju, satiekoties klātienē Valsts probācijas dienesta Latgales
reģionālās struktūrvienības Preiļu nodaļā Talsu ielā 2a, Prei-
ļos, Preiļu novadā vai Liepu ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā.
Kontaktpersonas: Aija Vagale (tālrunis 28321173; e-pasts:
aija.vagale@vpd.gov.lv); Kristīne Sorokina (tālrunis 26304665;
e-pasts: kristine.sorokina@vpd.gov.lv).

Preiļu novada pašvaldības Atzinības rakstu 
saņems prāvests Onufrijs Pujats

30. maijā Preiļu novada domes sēdē deputāti nolēma ar paš-
valdības Atzinības rakstu apbalvot Jasmuižas Romas katoļu
draudzes prāvestu Onufriju Pujatu, informē Preiļu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle.

Onufriju Pujatu par ilggadēju, nesavtīgu darbu garīgo vērtību
popularizēšanā un sadarbību ar Preiļu novada pašvaldību ap-
balvojumam ieteica Preiļu novada domes priekšsēdētāja Ma-
ruta Plivda. Atzinības raksts tiks pasniegts Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienas svinīgajā pasākumā Preiļos
2019. gada 18. novembrī.

Kooperatīva ielā 3, Preiļos, blakus mākslīgā se-
guma futbola stadionam ir uzstādīti āra vingrošanas
un pievilkšanās stieņi, kas ir brīvi pieejami ikvienam
pilsētas iedzīvotājam un viesim, informē Preiļu novada
domes mājaslapas satura redaktore Jolanta Upeniece.

Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kon-
trolieris Kristaps Určs skaidro, ka jaunā aprīkojuma
piegādes un uzstādīšanas darbus veica SIA «MV Koks».
Laukumā ir ierīkoti dažādi spēka vingrinājumu ele-
menti, pievilkšanās stieņi, līdztekas, vertikālās un ho-
rizontālās spēka trepes un preses stieņi. Aktīvās zonas
laukuma iekārtošana tapusi no konkursā «Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība 2018» piešķirtās naudas balvas
par līgumsummu 2761,50 eiro. 

Preiļos izbūvēta jauna aktīvās atpūtas zona 

īsumā
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Biedrība «Preiļu nevalstisko
organizāciju centrs» saņēmusi at-
balstu projekta «Piebraucamā
ceļa un autostāvvietas izbūve
biedrības «Preiļu nevalstisko or-
ganizāciju centrs» pakalpojumu
pieejamības uzlabošanai» īsteno-
šanai, informē biedrības «Preiļu
nevalstisko organizāciju centrs»
direktore Ineta Liepniece.

Projekts tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākumā  «Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju».

Projekta mērķis ir izbūvēt pie-
braucamo ceļu, stāvlaukumu un gā-
jēju ietvi pie «Preiļu nevalstisko or-
ganizāciju centra» Kooperatīva ie-
lā 6. Esošā teritorija pašlaik tiek iz-
mantota vieglo automašīnu novie-
tošanai, bet teritorija nav labiekār-
tota, automašīnu stāvvietas nav
organizētas. Stāvlaukumā paredzē-
tas 16 vieglo automašīnu stāvvietas
un divas stāvvietas invalīdiem ar ra-
tiņiem. Laukumam un ietvei plānots
bruģa segums, bet pieslēgums pie
Lauku ielas seguma – esošais as-
falts. Projektā paredzēta segumu un

zaļās zonas atjaunošana, kā arī ap-
gaismojuma balsta uzstādīšana pie
autostāvvietas ar pieslēgumu no
Lauku ielas apgaismojuma tīkla.

Projekta sagatavošanas posmā
veikta cenu aptauja par saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu. Tika iz-
vēlēts pakalpojuma sniedzējs SIA
«AVERITA» par kopējo summu 
36 070,83 eiro, no kuras publiskais
finansējums ir 22 500 eiro, savukārt
līdzfinansējumu 13 570,83 eiro no-
drošina Preiļu novada dome. Lau-
kuma būvniecības darbi tiks uzsākti
jau šomēnes.

lappusi sagatavoja lidija kirillova.

Saņemts atbalsts jauna stāvlaukuma izbūvei Kooperatīva ielā 6, Preiļos

Kārtējā domes sēdē domnieki
piešķīra pašvaldības līdzfinansē-
jumus 400 eiro apjomā divu dzīvo -
jamo māju Preiļu pilsētā ūdens-
vada un kanalizācijas pieslēgumu
ierīkošanai, informē Preiļu no-
vada domes mājaslapas satura re-
daktore Jolanta Upeniece.

Lēmums pieņemts saskaņā ar
2017. gada 7. jūlija Preiļu novada
domes saistošajiem noteikumiem
«Par pašvaldības līdzfinansējumu
īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sis-

tēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju
(dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosi-
nājuma» un dzīvojamo māju īpaš-
nieku iesniegumiem. Šī gada paš-
valdības budžetā šai aktivitātei ir
atvēlēti 15 000 eiro. Šogad iespēju
saņemt pašvaldības atbalstu paspē-
jušas izmantot trīs mājsaimniecības. 

Atgādinām, ka domes saistošie
noteikumi paredz no jauna veido-
jamiem pieslēgumiem pašvaldības
līdzfinansējumu 20 eiro apmērā par
vienu garuma metru katra pieslē-
guma izbūvei gan ūdensapgādes,

gan kanalizācijas tīklam, bet ko-
pumā ne vairāk kā 400 eiro uz vienu
mājsaimniecību.

Apkopotā statistika liecina, ka
ik gadu pieaug novada iedzīvotāju
atsaucība pieteikto objektu skaita
ziņā. Pateicoties saistošajiem notei-
kumiem, tiek atvieglota un uzlabota
centralizētā ūdensvada un kanali-
zācijas pakalpojuma pieejamība
pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī sa-
mazināts vides piesārņojums. Sais-
tošie noteikumi pieejami pašvaldī-
bas mājaslapā www.preili.lv.

Turpina finansiāli atbalstīt jaunu ūdensapgādes 
un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanu
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Riebiņu novada jaunie uzņēmēji pēc svinīgās līgumu slēgšanas kopā ar pašvaldības
pārstāvjiem 
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Daugavpilī un Dagdas, Daugavpils un krāslavas novadā

lappusi sagatavoja Anita Baumane.

Daugavpils peldvietās ūdens kvalitāte
atbilst normām

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Komunālās saimnie-
cības pārvalde» kopā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskā institūta BIOR pārstāvjiem 28. maijā veica paš-
valdības ūdenstilpju peldvietu ūdens kvalitātes paraugu ņemšanu.

Tika pārbaudītas 12 peldvietas (Ruģeļu ūdenskrātuves peldvieta,
Gubiščes ezera peldvieta, Mazā Stropu ezera peldvieta, Lielā Stropu
ezera Centrālā peldvieta, Lielā Stropu ezera peldvieta «Stropu Vilnis»,
Šūņu ezera peldvieta, Plotičku ezera peldvieta, Zirgezera peldvieta,
Esplanādes ūdenskrātuves peldvieta, Porohovkas ezera peldvieta, Stro-
paka ezera peldvieta, Lielā Trijkārtu ezera peldvieta). Iegūtie ūdens
paraugu analīžu rezultāti parāda, ka visās peldvietās ūdens kvalitāte
atbilst normatīvo aktu prasībām un tajās droši var peldēties, informē
Daugavpils pašvaldības Komunālās saimniecības pārvalde.

Krāslavas pašvaldības projektu konkursa
«Iedzīvotāji veido savu vidi 2019» rezultāti

Krāslavas novada pašvaldības tradicionālajam projektu kon-
kursam «Iedzīvotāji veido savu vidi» šogad tika iesniegts rekord -
liels skaits projektu – 16 projekti no Krāslavas un 11 projekti no
deviņiem novada pagastiem.

Ņemot vērā ierobežoto konkursa budžetu, vērtēšanas komisijai
bija grūts uzdevums, – vērā tika ņemta iedzīvotāju grupu iesaiste pro-
jektu rakstīšanā un īstenošanā, projektu ilgtspēja, rezultātu aktualitāte,
publiskā pieejamība un «rozīnītes», ļoti rūpīgi tika analizēti plānotie
budžeta izdevumi un papildu finansējuma piesaiste.

Saskaņā ar vērtēšanas komisijas viedokli un 30. maija domes lē-
mumu finansējums tiek piešķirts 14 projektiem pilnā pieprasījuma
apjomā, savukārt 10 projektiem – ar daļēji samazinātu finansējumu.
Kopējais piešķirtais finansējums pašvaldības 2019. gada budžetā ir
12092,34 eiro. Līgumi ar projektu vadītājiem tiks noslēgti līdz jūnija
vidum, projektu īstenošana lielākoties plānota līdz septembra beigām,
informē pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.

Pilnā apjomā finansējumu piešķīra šādiem projektiem:
1. «Laimes sajūtu un dabas vērošanas taka Indrā» – 600 eiro, to īs-

tenos nereģistrēta iedzīvotāju grupa «Indras»;
2. «Daudzfunkcionālās telpas rollerslēpotājiem/ slēpotājiem labie-

kārtošana Krāslavas pamatskolā» – 570 eiro, to īstenos biedrība
«SPORTISTS»:

3. «Mājas iedzīvotājiem piederošo automašīnu stāvlaukuma pa-
plašināšana» – 600 eiro, to īstenos nereģistrēta iedzīvotāju grupa
(mājas Rīgas ielā 114 iedzīvotāji);

4. «Autoservisa «Krāslavas motors» teritorijas labiekārtošana» –
597 eiro, to īstenos nereģistrēta iedzīvotāju grupa «Krāslavas motors»;

5. «Basketbols svaigā gaisā» – 600 eiro, to īstenos nereģistrēta ie-
dzīvotāju grupa «Basketbola entuziasti»;

6. «Indricas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes zvanu
torņa krāsošana» – 594,75 eiro, to īstenos nereģistrēta iedzīvotāju
grupa «Kalniešu entuziasti»;

7. «Kombuļu baznīcas atjaunošanas darbi» – 600 eiro, to īstenos
nereģistrēta iedzīvotāju grupa «Mēs – Kombuļiem»;

8. «Atpūtas vietas ierīkošana pie ezera Koloda Krāslavas novadā, Piedrujas
pagastā» – 570 eiro, to īstenos nereģistrēta iedzīvotāju grupa «Daugavieši»;

9. «Skatuves (aktu zālē) aizkaru nomaiņa, Indras pagasts, Indra» –
600 eiro, to īstenos biedrība «SKOLA AR NĀKOTNI»;

10. «Mobilā stenda iegāde raidījuma «Varavīksnes ziņas no 7.a»
uzņemšanai» – 80 eiro, to īstenos nereģistrēta iedzīvotāju grupa «Krās-
lavas Varavīksnes vidusskolas 6.a klases skolēni»;

11. «Satiksimies piektdienās!» – 600 eiro, to īstenos nereģistrēta
iedzīvotāju grupa «Laikraksta «Ezerzeme» lasītāju klubiņš»;

12. «Atpūtas kalniņa ierīkošana Skaistas ciemata parkā» – 600
eiro, to īstenos nereģistrēta iedzīvotāju grupa ««Harmonija» un draugi»;

13. Ciemu krucifiksu sakārtošana Aulejas pagastā» – 600 eiro, to
īstenos nereģistrēta iedzīvotāju grupa «Aktīvie aulejieši»;

14. «Bērnu rotaļu laukuma uzstādīšana Rēzeknes ielā 16 pagalmā, Krās-
lavā» – 597,59 eiro, to īstenos nereģistrēta iedzīvotāju grupa «Bērnība».

Daļēju finansējumu piešķīra šādiem projektiem:
15. «Bibliotēkai piegulošās teritorijas un iekštelpu pilnveidošana

ar jauniem dizaina elementiem» Krāslavā – 500 eiro, to īstenos nere-
ģistrēta iedzīvotāju grupa «Gaismas nesēji»;

16. «Robežnieku pamatskolas Skolas muzeja izveidošana un at-
vēršana» – 520 eiro, to īstenos nereģistrēta iedzīvotāju grupa «Robež-
nieku pamatskolas skolotāji»;

17. «Bērnu ansambļa skatuves kostīmu izveidošana» – 500 eiro,
to īstenos nereģistrēta iedzīvotāju grupa «Krāsainie zīmuļi»;

18. «Ziedošs pagalms pilsētas centrā» –300 eiro, to īstenos nere-
ģistrēta iedzīvotāju grupa «Mūsu pagalmā»;

19. «Agrosistēmas izveide cīņai ar insektiem daudzdzīvokļu mājas
pagalmā» – 400 eiro, to īstenos nereģistrēta iedzīvotāju grupa «Mājas
iedzīvotāji»;

20. «Sveicināti IZVALTĀ! Izvalta, Krāslavas novads» – 400 eiro,
to īstenos iedzīvotāju grupa «Es, Tu, Mēs kopā – Izvaltai!»;

21. «Biedrības darbības vides uzlabošana, Krāslava» – 300 eiro,
to īstenos biedrība «Ģimenes atbalsta centrs «Atvērtība»»;

22. «Rotaļu laukuma labiekārtošana» –500 eiro, to īstenos Krāsla-
vas baptistu draudze; 

23. «Vides sakārtošana un jaunu objektu izveide Izvaltas ciemata
centrā» – 400 eiro, to īstenos biedrība «ATTĪSTĪBAI»;

24. «Berendejevka, Skaistas iela, Krāslava» – 463 eiro, to īstenos
nereģistrēta iedzīvotāju grupa «Berendejevkieši».

«ZINOO» pārtaps par Daugavpils inovāciju centru 

Daugavpils pilsētas domes
kārtējā sēdē deputāti atbalstīja
jauniešu zinātkāres centra «ZI-
NOO Daugavpils» nodošanu bēr -
nu un jauniešu centram «Jau-
nība», uz tā bāzes izveidojot
Daugavpils inovāciju centru.

Zinātkāres centrs Daugavpilī
darbojas kopš 2015. gada. Šo
gadu laikā tas ir iemantojis pilsē-
tas iedzīvotāju un viesu simpātijas
un kļuvis par vienu no interesan-

tākajiem tūrisma objektiem ģime-
nēm ar bērniem. 

Jaunajā statusā iestāde sāks
darboties 1. jūlijā. Tā turpinās
strādāt ierastā režīmā un vasaras
periodā būs pieejama apmeklētā-
jiem tāpat kā iepriekš. Taču jau-
najā mācību gadā gaidāmas patī-
kamas pārmaiņas: lai dažādotu
mācību procesu, padarītu to inte-
resantāku un inovatīvāku, centrā
sāks organizēt bezmaksas nodar-

bības pilsētas mācību iestāžu au-
dzēkņiem.

Centra nodošana pašvaldībai
paver jaunas iespējas tā attīstībā.
Sākotnēji tas turpinās darboties
ar esošo ekspozīciju, taču jau tu-
vākajā nākotnē tā tiks paplašināta.
Pašvaldība piedalās projektā, kas
ļaus piesaistīt ārējo finansējumu
un izveidot Daugavpilī vienu no
Latvijā modernākajiem un inte-
resantākajiem inovāciju centriem
bērniem un jauniešiem.

Ekspozīcijas modernizēšanu
ieplānots veikt, nepārtraucot cen-
tra darbību. Attīstības departa-
menta plānos ir arī ēkas siltinā-
šana un renovēšana, padarot tās
ekspluatāciju lētāku, bet ārējo iz-
skatu – pievilcīgāku.

Informācija par Daugavpils zi -
nātkāres centra piedāvājumu, dar -
ba laiku un apmeklējuma pieteik-
šanas iespējām atrodama mājas-
lapā www.zinoo.lv/centri/daugav-
pils, informē Daugavpils pilsētas
domes Sabiedrisko attiecību un
mārketinga nodaļa.

ES programmas projektā
«Eiropa pilsoņiem» Eu SAVE
(Pilsoņu aktivitātes vietējos cie-
matos), kurā ir iesaistījusies
Dagdas novada pašvaldība, ti-
kās darba grupa, lai diskutētu
par darbības virzieniem pro-
jektā, ar «prāta vētras» palīdzī -
bu atlasītu labākos piemērus no
Dagdas novadu ciematiem: kul-
tūras un kultūrvēsturiskās tra-
dīcijas.

Projektā ir iesaistītas astoņas
valstis: Horvātija, Spānija, Bul-
gārija, Itālija, Portugāle, Beļģija,
Maķedonija un Latvija. Darba
grupā piedalījās Dagdas TIC dar-
biniece Aija Šēfere, invalīdu bied-

rības «Nema» vadītāja Mārīte Za-
riņa, Asūnes pagasta pārvaldes
vadītāja Žanna Aišpure, Svariņu
TN kultūras pasākumu organiza-
tore Erna Šļahota, Dagdas JIC va-
dītāja Aina Odiņeca, vides un ek-
spozīciju zāles «Jaundomes mui -
ža» vadītāja Līga Vaivode.

Dagdas novada domes priekš-
sēdētāja vietniece Sandra Viškure
dalījās savās pārdomās pēc pro-
jekta vizītes Spānijas ciematā Vi-
mianzo aprīlī un sniedza savu re-
dzējumu labās prakses piemēru
atlasei par Dagdas novada ciema-
tiem.

Dagdas novada IKSN vadītāja
stāstīja par projekta mērķiem, vei-

camajiem uzdevumiem tajā. Tika
stāstīti interesanti piemēri no Spā-
nijas seminārā dzirdētā (par vie-
tējo iedzīvotāju iesaistīšanu savu
ciematu, pilsētiņu pievilcīgākas
vides veidošanā). Katrs darba gru-
pas dalībnieks iepazīstināja ar
savu redzējumu, proti, kā viņa ies -
tāde var sniegt ieguldījumu kon-
krētajā vietā.

Projekta nākamais darba semi -
nārs notiks Itālijas ciematā Mel-
pignano. Sadarbībā ar Dagdas no-
vada ziņu operatoru Jāni Viļumu
tiks izveidoti divi videoklipi par
Jaundomes muižu un Svariņu no-
vadpētniecības muzeja aktivitātēm,
kuri tiks arī prezentēti Itālijā.

Tāpat tika diskutēts par dažā-
dām problēmām (ēdināšanas vietu
trūkums, maz pašnodarbināto per-
sonu, kuri iesaistītos dažādu suve -
nīru meistarošanā un pārdošanā,
vietējo amatnieku kūtra iesaistī-
šanās vietējās aktivitātēs).

Dagdas TIC darbiniece Aija
Šēfere pastāstīja par dažām jau-
nām aktivitātēm, kas ir Dagdas
novadā. 

Projekts ir līdzfinansēts no ES
programmas «Eiropa pilsoņiem»
līdzekļiem, informē Dagdas nova -
da IKSN vadītāja M. Micķeviča.

Dagdā tiekas projekta «Eiropa pilsoņiem»
darba grupa
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Kalupes pagastā turpmāk atkritumus apsaimniekos
SIA «AADSO»

15. jūnijā beidzas noslēgtais
triju gadu līgums ar SIA «Eko
Latgale» par sadzīves atkritu -
mu apsaimniekošanu Kalupes
pagastā. Ar Daugavpils novada
domes lēmumu apstiprināts, ka
turpmāk Kalupes pagasta teri-
torijā juridisko un fizisko per-
sonu radītos sadzīves atkritu-
mus apsaimniekos SIA «Atkri -
tumu apsaimniekošanas Dien-
vidlatgales starppašvaldību or-
ganizācija» (AADSO).

Līgums tiks noslēgts 1. jūlijā
uz trīs gadiem. SIA «AADSO» plā-
no piemērot 6,67 eiro par kubik-
metru atkritumu bez pievieno-
tās vērtības nodokļa, ja viena ku-
bikmetra atkritumu svars būs 
130 kg.

SIA «AADSO» uzdots nodro-
šināt sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas pakalpojuma sniegša-
nas nepārtrauktību, veicot darbī -
bas pakalpojuma sniegšanas pār-
ņemšanu no SIA «Eko Latgale»,
savlaicīgi par to brīdinot visus at-
kritumu radītājus.

Attiecībā uz maksu par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu
jāņem vērā, ka gadījumā, ja jaunā
līguma darbības laikā netiks pa-
lielinātas ar pakalpojumu snieg-
šanu saistīto nodokļu likmes, pie-
mēram, dabas resursu nodoklis,
sabiedrisko pakalpojumu regula-
tora apstiprinātais tarifs par sa-
dzīves atkritumu apglabāšanu vai
būtiski nepieaugs degvielas iz-
maksas, sabiedrība ar ierobežotu

atbildību «Atkritumu apsaimnie-
košanas Dienvidlatgales starppaš -
valdību organizācija» neplāno
maksas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu palielināšanu,
tādā veidā nodrošinot pamatotu
balansu starp pakalpojuma kvali-
tāti (t.sk. pieejamību) un maksas
par pakalpojumu sniegšanas ap-
mēru.

Jāatzīmē, ka SIA «AADSO»
ir pašvaldību dibināta kapitālsa-
biedrība, kuras dalībnieces ir de-
viņas pašvaldības, tostarp Dau-
gavpils novads. Atkritumu ap -
saimniekošanu SIA «AADSO»
pirms tam jau pārņēmis Kalkūnes
un Biķernieku pagasta teritorijās,
vēsta informācija internetvietnē
www.daugavpilsnovads.lv.
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kaimiņu novados

1. jūnijā Balvu estrādē notika
Vislatvijas Mūzikas svētki «Mirklis
Balvos», kas pilsētā pulcēja ap 2000
dalībnieku.

Mūzikas svētki iesākās ar skanīgu
gājienu, kurā 46 jaukto koru un 16 or -
ķestru kolektīvi no visas Latvijas ar
dziesmām, smaidiem un uzsaucie-
niem sveicināja gājiena vērotājus.

Svētku dalībniekus un skatītājus
uzrunāja Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs:
«Šis ir neaprakstāms un aizkustinošs
mirklis Balvu novadam, Balvu pilsē-
tai un Balvu estrādei. Lai mirklis Bal-
vos pārvēršas par neaizmirstamu no-
tikumu visai vasarai!» Savukārt Lat -
vijas Nacionālā kultūras centra direk-
tore Signe Pujāte pateicās visām pa-

švaldībām, kuras atbalsta un palīdz
organizēt šāda veida pasākumus, kā
arī dalībniekiem un ģimenēm, kuras
iedvesmojas no šīs tradīcijas un dzīvo
tajā.

Koncertā krāšņi tika izdziedātas
Latvijas jaukto koru skaistākās dzies-
mas, dvēseles spēka mirkļus smeļot
no Latvijas dižgaru – Pētera Barisona
un Emiļa Melngaiļa – dziesmām.
Jaunā un neaizmirstamā kopdziedā-
jumā izskanēja mūslaiku komponistu
dziesmas, kam papildu vērtību snie-
dza kordiriģenti – mūzikas personī-
bas. Savukārt iedvesmojošu un paci-
lātu sajūtu radīja Vidzemes un
Latgales pūtēju orķestru kopīgais ska-
nējums. Dalībnieku sniegumu papil-
dināja gaismu spēles Balvu parka lie-

lajos kokos, kas visos raisīja īpaši
emocionālas sajūtas. Un, protams, ne-
aizmirstamais noslēgums – dziesmas
«Manai dzimtenei» un «Dvēseles
dziesma».

Paldies Latvijas Nacionālajam
kultūras centram, koncerta mākslinie-
ciskajam vadītājam Uldim Kokaram,
režisorei Edītei Siļķēnai, pūtēju or-
ķestru virsvadītājam Egonam Salma-
nim, svētku koordinatoriem un pārē-
jiem organizatoriem par skaisto mirkli
Balvos! Pasākumu organizēja Balvu
novada pašvaldība sadarbībā ar Lat-
vijas Nacionālo kultūras centru. Pa-
sākumu atbalstīja: Valsts kultūrkapi-
tāla fonds, Latgales reģiona attīstības
aģentūra, Latvijas valsts meži, lasām
www.balvi.lv.

Vislatvijas Mūzikas svētki «Mirklis Balvos»
pulcē ap 2000 dalībnieku

No 2. maija līdz 3. jūnijam Vi-
ļakas novada uzņēmējiem un topo-
šajiem uzņēmējiem bija iespējams
iesniegt projekta pieteikumu Viļa-
kas novada domes izsludinātajā
projektu konkursā par finansē-
juma piešķiršanu topošo, jauno un
tūrisma uzņēmēju projektiem 2019.
gadā. Šogad saņemti 10 projektu
pieteikumi par kopējo summu
21145,49 eiro, no pašvaldības fonda
tiek pieprasīti 17 272,43 eiro, in-
formē Vineta Zeltkalne.

Visaktīvākie šogad bijuši Viļakas
pilsētas iedzīvotāji – saņemti pieci

pieteikumi, Susāju pagastā plāno rea-
lizēt četrus projektus, viens projekta
pieteikums saņemts no Medņevas pa-
gasta iedzīvotāja, kurš projektu arī
plāno īstenot Medņevas pagastā.

Četriem pretendentiem šobrīd nav
reģistrēta saimnieciskā darbība, bet
sešiem ir reģistrēta. Trīs projekti ie-
sniegti tūrisma nozarē, septiņos pro-
jektos plānots izveidot jaunus pakal-
pojumus Viļakas novada iedzīvo -
tājiem. 

No projektu iesniedzējiem ve-
cumā līdz 30 gadiem ir divi preten-

denti, seši pretendenti ir vecumā no
31 līdz 40 gadiem un vecāki par 41 ga -
du ir divi pretendenti.

Projektu iesniedzēji ir gatavi līdz-
finansēt projektus ar konkursā noteik-
tajiem 10%, kā arī ar lielāku summu.
Vienam projektam maksimālais paš-
valdības atbalsts ir 2000 eiro. Projek-
tus vērtēs Viļakas novada domes ap-
stiprinātā vērtēšanas komisija. Gala
lēmumu, kuri projektu iesniedzēji sa-
ņems atbalstu, pieņems Viļakas no-
vada domes deputāti jūnija domes
sēdē.

lap pu si sa ga ta vo ja skaidrīte svikša.

īsumā
Madona prezentēta Horvātijā un aicina 
uz Pasaules čempionātu rollerslēpošanā

No 29. līdz 31. maijam Horvātijas pilsētā Dubrovnikā
norisinājās ikgadējais FIS kongress, kurā piedalījās arī Ma-
donas novada pārstāvji.

Domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, kā arī sporta
un atpūtas bāzes «Smeceres sils» vadītājs Gunārs Ikaunieks
klātesošos iepazīstināja ar Madonu, kā arī aicināja uz jau
augustā gaidāmo Pasaules čempionātu Madonā, informē
sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Riekstiņa.

Šovasar pirmo reizi Latvijā norisināsies Pasaules čem-
pionāts rollerslēpošanā. Labākie šīs disciplīnas sportisti
junioru un pieaugušo grupās no aptuveni 30 pasaules val-
stīm šovasar no 7. līdz 11. augustam tiksies «Smeceres
sils» trasē, Madonā, kā arī īpaši veidotā trasē Madonas ie-
lās. Detalizētāka informācija par sacensību norisi pieejama
Madonas novada pašvaldības mājaslapā, kā arī: https://ma-
dona2019.lv/

Piešķirtas balvas labākajiem 
pērn remontētajiem ceļu posmiem

Noskaidroti Gada balvas ceļu būvniecībā ieguvēji un
labākās pērn būvētās ceļu būves, aģentūru LETA informēja
AS «Latvijas Valsts ceļi» (LVC) pārstāvji.

Par labākajām pērn būvētajām ceļu būvēm atzīts arī
autoceļa Jēkabpils – Rēzekne (A12) posms no Varakļāniem
līdz Viļāniem. Autoceļu pārbūves grupā balvu saņēma AS
«A.C.B.» par pārbūvi uz autoceļa Jēkabpils – Rēzekne
posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem. Posmā izbūvēts jauns
salizturīgais slānis un šķembu pamats un ieklātas trīs asfalta
kārtas. Viļānos ir izbūvēts rotācijas aplis, ir arī atjaunoti
tilti pār Maltu, Kaževu un Malmuti. Darbu līgumcena bija
20,5 miljoni eiro, no kuriem 85% līdzfinansēja Eiropas
Savienības (ES) Kohēzijas fonds.

Sacensību «ZZ Čempionāts» uzvarētāju vidū 
ir arī Ļaudona un Madona 

Noslēdzoties «ZZ Čempionāts» (ZZČ) finālam, «Grand
Prix» balvu un ceļojumu uz Budapeštu, Ungāriju, izcīnījusi
Ogres sākumskolas 6.b klase, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
9. klases komanda un Rīgas Tehniskās universitātes Inže-
nierzinātņu vidusskolas 10. klase.

5. – 6. klašu grupā 1. vietu starp sestajām klasēm ieguva
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 6.a klase, bet 10.  –
12. klašu grupā 1. vietu starp divpadsmitajām klasēm –
Madonas Valsts ģimnāzijas 12.b klase. Mobilo sakaru ope-
rators «Tele2» ZZČ rīko 13. gadu, aģentūru LETA informēja
«ZZČ» projekta vadītāja Jūlija Vasiļjeva.

Viesītē – Sudraba karotīšu svētki 
28 jaundzimušajiem

2. jūnijā Viesītes pilsētā aizvadīta Ģimeņu diena ar vie-
nojošu nosaukumu «Dāvāsim prieku».

Arī šogad svētku diena sākās ar nu jau 5. Sudraba ka-
rotīšu svētkiem. Pašiem mazākajiem novadniekiem Viesītes
novada pašvaldības priekšsēdētājs A. Žuks pasākumā pas-
niedza sudraba karotītes un novadnieka A. Žilinska grāmatu
«Melnkaķītis Baltķepītis». Aizvadītajā gadā novadā pie-
dzimuši  28 bērni.

Košāku šo pasākumu padarīja šī gada īpašie svētku
viesi – Vinnijs Pūks, Tīģerītis, Zaķis un divas skaistas va-
saras puķītes, kuri piedalījās gan pirmajā svētku daļā, gan
vadīja dažādas rotaļas otrajā dienas daļā. Pēc sudraba ka-
rotīšu saņemšanas visi tika aicināti pulcēties pie Viesītes
Kultūras pils, lai dotos svinīgā ratiņu parādē uz Viesītes
muzeju «Sēlija». Savukārt muzeja teritorijā notika dažādas
rotaļas kopā ar «Pasaku Nams» tēliem, bija burbuļu pūšana,
svētku koncerts  un sporta spēles ģimenēm līdz pat vēlai
pēcpusdienai, informē jaunatnes lietu un sabiedrisko attie-
cību speciāliste Dita Sala.

Notiks festivāls «Taures skan Baltinavā!»
9. jūnijā plkst. 15.00 Baltinavas muižas parka estrādē

jau trešo reizi notiks Latgales reģiona izglītības iestāžu
pūtēju orķestru festivāls «Taures skan Baltinavā!», kas šo-
gad ir veltīts Latvijas armijas simtgadei

Festivālā piedalīsies septiņi orķestri: Balvu Mūzikas
skolas orķestris, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas or-
ķestris, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas orķestris, Rē-
zeknes 5. vidusskolas orķestris, Rēzeknes 6. vidusskolas
orķestris, Preiļu novada jauniešu orķestris, Naujenes Mū-
zikas un mākslas skolas orķestris. Koncertu vadīs Kozmens.
Festivāla īpašie viesi – Nacionālo bruņoto spēku Zemes-
sardzes orķestra bigbends kapteiņa Anda Karaļa vadībā.

Paralēli koncertam festivāla dienā varēs skatīt retro au-
tomobiļu izstādi, Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes
tehnikas demonstrējumus un dienesta suņu paraugdemons-
trējumus. Darbosies arī mājražotāju tirdziņš, atrakcijas bēr-
niem, būs apskatāmi informatīvi stendi par Latvijas armijas
vēsturi. Ieeja pasākumā būs bez maksas, informē Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas direktore Marija Bukša.

Viļakas novada domes konkursā uzņēmējiem saņemti 10 pieteikumi

«Agro-Dzelzava» par 308 000 eiro būvēs lopbarības noliktavu
Jauktās lauksaimniecības uzņē-

mums «Agro-Dzelzava» par 308 380
eiro plāno būvēt lopbarības nolikta -
vu piena ražošanas kompleksā «Vār-
pas», liecina informācija Iepirku -
mu uzraudzības biroja mājaslapā.

Investīciju projekta īstenošanai iz-
sludinātajā iepirkumu konkursā par
lopbarības noliktavas jaunbūves cel-
tniecību starp trim pretendentiem par
uzvarētāju atzīta pilnsabiedrība «A.A.
& Būvkompānijas», kuras piedāvātā

līgumcena ir 308 380 eiro bez pie-
vienotās vērtības nodokļa (PVN).

Investīciju projektu plānots īste-
not līdz 2019. gada 15. jūlijam piena
ražošanas kompleksā «Vārpas» Dzel-
zavas pagastā, Madonas novadā, pie-
saistot finansējumu Eiropas Savienī-
bas Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai pasākumā «Investīci-
jas materiālajos aktīvos».

Pagājušajā finanšu gadā, kas ilga
no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018.

gada 30. septembrim, «Agro-Dzel-
zava» strādāja ar 1,843 miljonu eiro
apgrozījumu, kas ir par 6,1% mazāk
nekā gadu iepriekš, savukārt kompā-
nijas peļņa pieauga par 47% – līdz
129 956 eiro.

«Agro-Dzelzava» ir reģistrēta
1992. gadā, un tās pamatkapitāls ir 
383 400 eiro. Kompānijas lielākais
īpašnieks ir Dānijas uzņēmums «Dag -
da ApS» (93,72%).

LETA

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) atbalsta saņemšanai iesniegs
trīs projektus, kas paredz uzlabot
uzņēmējdarbības vidi, kopu mā ie-
cerēm tērējot vairāk nekā 16 mil-
jonus eiro, lēmusi pilsētas dome.

Projektam «Viestura ielas, Draudzī -
bas alejas un Jaunās ielas degradēto
teritoriju atjaunošana un publiskās in-
frastruktūras uzlabošana uzņēmējdar-
bības attīstībai» paredzēts piesaistīt
1 407 647 eiro ERAF finansējumu.

Ieceres mērķis ir degradētās teritorijas
revitalizācija, atjaunojot degradēto te-
ritoriju un nodrošinot videi draudzīgu
un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu
izaugsmi, uzņēmējdarbības attīstību
un jaunu darbavietu radīšanu. Savu-
kārt projekts «Jēkabpils pilsētas teri-
torijas revitalizācija jaunu uzņēmumu
izveidei» paredz Ķieģeļu ielas posma
pārbūvi, jauna ielas posma izbūvi, ie-
guldījumus ūdensapgādes un kana-
lizācijas infrastruktūrā. Atbalsta sa-
ņemšanai tiks iesniegts arī projekts

«Industriālās teritorijas piekļuves uz-
labošana un revitalizācija uzņēmēj-
darbības attīstībai Jēkabpils pilsētas
Ziemeļaustrumu daļā».

Pašvaldība vēlas pārbūvēt Zīlānu
ielu posmā no krustojuma ar Ķieģeļu
ielu līdz Oļu ielai, kā arī izbūvēt jaunu
ielas posmu, lai nodrošinātu piekļuvi
teritorijai Zīlānu ielā 97. Iecerēta arī
Mālu un Oļu ielu pārbūve. Arī šis pro-
jekts paredz ražošanas ēkas izvei-
di, kā arī citus infrastruktūras uzla-
bojumus.

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Jēkabpilī ieguldīs 16 miljonus eiro 
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Jau pirmajās brīvlaika dienās 
NMPD mediķi ar nopietnām traumām

slimnīcā nogādā vairākus bērnus

Bērnu un pusaudžu traumatisms, kā arī dažādi nelaimes gadījumi,
kuros cieš bērni,  vasaras brīvlaikā strauji pieaug. To apliecina arī
aizvadīto  brīvdienu  skaudrā  statistika,  tāpēc Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi aicina pieaugušos ar sa-
viem bērniem pārrunāt dažādus drošības jautājumus.

Sestdien, brīvlaika pirmajā dienā, NMPD mediķi glāba 11 gadus
veca zēna dzīvību, kurš cauri norobežojošam žogam bija iekļuvis
kādā pamestā ēkā, lai paspēlētos. Krītot aptuveni no 3 metru augstuma,
zēns guva smagus vairāku ķermeņa daļu ievainojumus. Viņš bija ie-
kritis pamestas ēkas lūkā, un, lai varētu viņam palīdzēt, mediķiem
nācās piesaistīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinie-
kus. 

Šajā pašā dienā nopietnas traumas gūtas arī virknē citu situāciju.
Kāds 13 gadus vecs zēns ar motociklu brauca peldēties, taču krita, kā
rezultātā tagad jāārstē smaga galvas trauma, pārciešot nopietnu ope-
rāciju. Citā gadījumā 14 gadus vecs pusaudzis salauza kāju, braucot
ar skrejriteni, bet 11 gadīgu zēnu mediķi nogādāja slimnīcā ar aizdo-
mām par muguras kakla skriemeļu lūzumu, jo uz batuta neveiksmīgi
tika mests salto. 

Brīvlaika sākumu pusaudži diemžēl «nosvinējuši», arī lietojot al-
koholu vai citas apreibinošas vielas, – sestdien vien slimnīcā ar sain-
dēšanos nogādāti teju astoņi pusaudži, tostarp arī 12 un 14 gadus veci
bērni. Savukārt ķīmisku acs apdegumu «eksperimenta» laikā mājās
guva kāds 7 gadus vecs zēns, kuram rokās sprāga pašgatavots «spri-
dzeklis».

Kopumā NMPD dati tik tiešām parāda, ka skolēnu vasaras brīvlaikā
bērnu traumatisms strauji pieaug – ik mēnesi pie bērniem un pusau-
džiem tiek reģistrēti par 200 – 300 izsaukumu vairāk nekā ziemā un
rudenī. Turklāt traumu un nelaimes gadījumu tops gadu no gada ir
nemainīgs: kaulu lūzumi, saindēšanās ar alkoholu, dzīvnieku kodumi,
termiski un ķīmiski apdegumi. 

Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem un traumām, bērniem un
pusaudžiem ir jābūt apdomīgiem, nevis pārgalvīgiem. Tāpat vecākiem
ar savām atvasēm noteikti ir jāpārrunā dažādi drošības jautājumi,
vienlaikus atgādinot atbildīgo dienestu tālruņa numurus: 112 un 113. 

NMPD ieteikumi, kas jāpārrunā ar skolas vecuma bērniem:
• Atgādiniet, ka ikvienam ir jāievēro noteikumi, piedaloties ceļu

satiksmē vai šķērsojot ielu! 
• Ja bērns brauc ar motociklu, divriteni, skrituļdēli, skrituļslidām

vai skrejriteni, noteikti neaizmirstiet parūpēties arī par aizsargekipē-
jumu! 

• Pasargājiet savu atvasi no nopietnām traumām, uzliekot batutam
aizsargtīklu. Tāpat atgādiniet, ka nevajadzētu lēkāt vairākiem bērniem
vienlaikus un atrasties zem batuta, kad citi uz tā atrodas! 

• Brīdiniet, ka rotaļas pamestās ēkās, uz jumtiem un šķūnīšos ir
bīstamas! Viena Instagram bilde nav tā vērta, lai riskētu ar savu dzī-
vību! 

• Kurinot grilus un ugunskurus, neatstājiet mazākos bērnus ne-
pieskatītus, un nepieļaujiet, ka to tuvumā noris rotaļas! Atgādiniet, ka
«eksperimenti» ar sērkociņiem, degšķidrumiem un citām sprāgstošām
vielām un šķīdumiem nav rotaļa!

• Māciet bērniem, ka tuvoties suņa bļodai, kad viņš ēd, ir bīstami!
Tāpat arī nevajadzētu rotaļāties un glaudīt svešu suni! 

• Stāstiet, ka alkohols un narkotisko vielu lietošana nav nevainīga
izklaide, jo atstāj nopietnas sekas uz bērna veselību un to ietekmē no-
tiek virkne nelaimju!
Informāciju sagatavoja NMPD galvenā sabiedrisko attiecību spe-

ciāliste Arita Freimane.

Pakaļdzīšanās Rēzeknē; operatīvi aizturēts dzērājšoferis
3. jūnijā ap plkst. 22.53 Valsts policijas Rēzeknes

iecirkņa policisti, veicot dienesta pienākumus ceļu sa-
tiksmes uzraudzībā, netālu no Rēzeknes pilsētas centra
pamanīja  aizdomīgu Audi markas automašīnu, kas, ie-
raugot likumsargus, strauji palielināja kustības ātrumu. 

Policijas darbinieki mēģināja apturēt minēto
transportlīdzekli, lai veiktu ierasto pārbaudi, taču au-
tomašīnas vadītājs nereaģēja uz vairākkārtēju likum-
sargu aicinājumu apstāties un metās bēgt. Ieslēdzot
bākugunis un speciālo skaņas signālu, ceļu policijas
norīkojums nekavējoties sāka sekot pārkāpējam, un
pēc apmēram triju minūšu garās pakaļdzīšanās va-
dītājs savu transportlīdzekli tomēr apstādinājis, taču
mēģinājis no notikuma vietas aizbēgt. Pēc brīža vī-
rietis tika panākts un operatīvi aizturēts. 

Kā tika noskaidrots, automašīnas vadītājs ir kāds
1994. gadā dzimis vietējais iedzīvotājs, kurš transport -
līdzekli vadījis 1,81 promiles stiprā alkohola reibumā.
Saistībā ar notikušo vīrietim tika sastādīts administra -
tīvo pārkāpumu protokols, kā arī draud administratīvā
atbildība par mašīnas vadīšanu, atrodoties alkohola
reibumā, bēgšanu no policijas un agresīvo braukšanu. 

Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
149.5 panta 5.daļas, par nepakļaušanos tādas perso-
nas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt
transportlīdzekli (par bēgšanu), kura ir pilnvarota
pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, —
piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piec-
padsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no tūkstoš
divsimt līdz tūkstoš četrsimt eiro un atņem trans-
portlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.
Saskaņā ar LAPK 149.4 pantu, par agresīvu brauk-
šanu uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam
no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit eiro. Sa-
vukārt LAPK 149.15 panta 4. daļa nosaka, ka par
transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins
pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs
pārsniedz 1,5 promiles, — transportlīdzekļa vadītājam
piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piec-
padsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no tūkstoš
divsimt līdz tūkstoš četrsimt eiro un atņem transport -
līdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.
Informāciju sagatavoja VP Latgales reģiona pār-

valdes vecākā speciāliste Ksenija Belova.

Mārupē, Skrundā un Daugavpilī uz ilgāku laiku varēs
izvietot NATO karaspēku
Aizsardzības ministrija iegādājusies speciālas pār-

vietojamas teltis, kas ļaus uz ilgāku laika periodu Mār -
upē, Skrundā un Daugavpilī izvietot NATO karaspēku
un Nacionālos bruņotos spēkus, aģentūru LETA in-
formēja Aizsardzības ministrijas Preses nodaļā.

«NATO izvēršamo telšu izvietošana Mārupē,
Skrundā un Daugavpilī būtiski stiprinās Nacionālo
bruņoto spēku mobilās infrastruktūras spējas, kā arī
stiprinās uzņemošās valsts atbalstu, veicinot sabied-
roto spēku klātbūtni Latvijā,» uzsver aizsardzības
ministrs Artis Pabriks.

«Nacionālie bruņotie spēki turpina infrastruktūras
pilnveidošanu, iegādājoties šīs viegli pārvietojamās
un uzbūvējamās teltis. Šo projektu sākām 2017. gada
jūnijā sadarbībā ar NATO Atbalsta un iepirkuma
aģentūru, iegādājoties pirmās četras izvēršamās teltis,
kas paredzētas 400 karavīru un zemessargu izmiti-
nāšanai. Šogad esam iegādājušies papildu četras tel-
tis. Kopumā 800 karavīru un zemessargu izmitinā-
šanai paredzētās teltis ir būtisks solis Zemessardzes
organizēto nometņu kapacitātes veidošanai,» uzsver
Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priek-

šnieka vietnieks atbalsta jautājumos Imants Ziediņš.
Četras šogad iegādātās teltis kopumā izmaksā-

jušas 1 049 118 eiro. Šajā iepirkumā iegādātas arī
ista bu nodalījumu sienas, durvis, elektrības rozetes,
divstāvīgās gultas, personīgie skapīši, sildītāji, ģe-
neratori, kā arī cits nepieciešamais aprīkojums.

Jau šā gada maijā ir pabeigta šo telšu uzstādīšana
militārajā poligonā «Mežaine» Skrundā, Zemessar-
dzes 17. kaujas atbalsta bataljonā Mārupē, kā arī
Zemessardzes 34. kājnieku bataljonā Daugavpilī.

2017. gada jūnijā iegādātās teltis ir izvietotas un
aktīvi izmantotas Ādažu bāzē un mācību poligonā
«Meža Mackeviči» Daugavpils novadā, kas ir bū-
tisks atspaids sabiedrotos spēku uzņemšanā un ap-
mācību procesa nodrošināšanā.

NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūra ir kļuvusi
par nozīmīgu Latvijas sadarbības partneri munīcijas
un cita veida aizsardzības nozares iepirkumu, kā arī
infrastruktūras attīstības jomā. Lielākie infrastruktūras
attīstības projekti, kuriem iepirkumus veikusi aģentūra,
ir īstenoti Ādažu bāzē un poligonā, kā arī Nacionālo
bruņoto spēku Aviācijas bāzē Lielvārdē, vēsta LETA.

Trīs nepilngadīgie nesekmīgi mēģina izceļot no Latvijas
Robežsargi 4. jūnijā lieguši izceļot no valsts trīs

nepilngadīgiem Latvijas  pilsoņiem,  kuriem  nebija
vismaz viena vecāka notariāli apliecinātas piekriša-
nas patstāvīgai izceļošanai no valsts, aģentūru LETA
informēja Valsts robežsardzē. Nepilngadīgie apturēti
Pāternieku un Silenes robežkontroles punktos.

Tāpat Silenes robežkontroles punktā konstatēts
viens ar kravas automašīnu Latvijā ieceļojošs Ukrainas
pilsonis, kurš uzrādīja viltotu autovadītāja apliecību.
Par to sākts kriminālprocess, un persona aizturēta.

Tikmēr Terehovas robežkontroles punktā iece-
ļošana Latvijā liegta vienam Moldovas pilsonim,
kuram nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas.
Silenes un Pāternieku robežkontroles punktos iece-
ļošana Latvijā liegta vienam Baltkrievijas un četriem
Ukrainas pilsoņiem, kuri nevarēja pamatot ieceļo-
šanas un uzturēšanās mērķi un apstākļus, kā arī vi-
ņiem nebija pietiekamu iztikas līdzekļu.

Savukārt Lidostas «Rīga» robežkontroles punktā

ieceļošana Latvijā liegta vienam Gruzijas pilsonim,
kuram ir spēkā liegums ieceļot un uzturēties Šen-
genas zonas valstīs.

Tāpat robežsargi konstatējuši sešus Krievijas,
divus Ukrainas un vienu Indijas pilsoni, kuri bija
pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus, proti, viņiem
nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas, vai
pārsniegts vīzā noteiktais uzturēšanās laiks Šengenas
zonas valstīs.

Veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts
iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pār-
kāpumi konstatēti desmit personām – četriem Uk-
rainas, trīs Uzbekistānas, diviem Krievijas un vie-
nam Igaunijas pilsonim.

Par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģoša-
nas līdzekļu ekspluatācijas jomā pie administratīvās
atbildības sauktas deviņas personas – trīs Latvijas,
divi Baltkrievijas un pa vienam Igaunijas, Slovāki-
jas, Ukrainas un Gruzijas pilsonim, vēsta LETA.

Automašīnas kravā tējas vietā muitas amatpersonas atklāj 
714 tūkstošus kontrabandas cigarešu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārval-
des amatpersonas,  veicot  kontroles pasākumus uz
Latvijas – Krievijas robežas, kādā kravas automa-
šīnā atklāja  lielu daudzumu nedeklarētu cigarešu. 

Kravā ar tēju, šķīstošo kafiju un konfektēm tika
konstatētas arī nelegāli pārvietotās 714 520 cigaretes
(35 726 paciņas). Terehovas muitas kontroles punkta
darbinieki, veicot kādas no Krievijas iebraukušas kravas
automašīnas DAF kontroli, atklāja, ka kartona kastes,

kurās saskaņā ar pavaddokumentos norādīto bija jābūt
tējai, ir piepildītas ar kontrabandas cigaretēm.

Pārkāpums tika atklāts riska analīzes rezultātā.
Veicot automašīnas skenēšanu, apstiprinājās muitas
amatpersonu aizdomas par nedeklarētu preču ieve-
šanu. Turpinot padziļināto kontroli, muitas darbi-
nieki konstatēja, ka mazākajā daļā no tējas iepako-
juma kastēm patiešām atrodas deklarētās preces.
Pārējās tējas kastēs bija noslēptas cigaretes «NZ»
un «Minsk» ar Baltkrievijas akcīzes nodokļa mar-
kām. Muitas kontroles rezultātā tika izņemtas 
434 400 cigaretes «NZ» (21 720 paciņas) un 280 120
cigaretes «Minsk» (14 006 paciņas). Par konstatēto
pārkāpumu uzsākta lietvedība administratīvā pār-
kāpuma lietā.  Lietas materiāli tiks nodoti VID No-
dokļu un muitas policijas pārvaldei lēmuma pie-
ņemšanai par kriminālprocesu uzsākšanu.
Informāciju sagatavoja VID Sabiedrisko attie-

cību daļa.

lappusi sagatavoja ilze Atvara-Briška.
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Neseno lietaino laika apstākļu dēļ Latvijas
dārzos pastāv ekstrēmi augsts ābeļu kraupja in-
fekcijas risks, liecina informācija Valsts augu aiz-
sardzības dienesta (VAAD) mājaslapā.

VAAD vērš augļkopju uzmanību Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes Augu aizsardzības zināt-
niskā institūta brīdinājumam par ābeļu kraupja as-
kusporu izlidošanas gaitu.

Saskaņā ar prognozēm bagātīgie nokrišņi palie-
lina ābeļu kraupja infekcijas risku ābeļdārzos. Prog-
noze rāda, ka visos novados, kur uzstādītas meteo-
roloģiskās stacijas, ir ekstrēmi augsts infekcijas risks.

Limbažu un Kocēnu novados augsts infekcijas risks
tika sasniegts jau 26. maijā, Bauskas, Viesītes, Tu-
kuma, Rēzeknes, Beverīnas, Saldus un Viļakas no-
vados infekcijas riska vērtība ir augsta, sākot no 
27. maija pēcpusdienas.

VAAD atgādina, ka papildu informāciju par
ābeļu kraupja bioloģiju un ierobežošanas pasāku-
miem var atrast VAAD kaitīgo organismu datu bāzē,
kā arī sēkleņkoku (ābeļu un bumbieru) integrētās
augu aizsardzības kultūrspecifiskajās vadlīnijās.

lappusi sagatavoja lidija kirillova. 

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir sa-
ņēmis Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas
(OIE) sertifikātu, kas apliecina, ka Latvija ir at-
zīta par brīvu valsti no klasiskā cūku mēra, in-
formē PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Ilze Meistere. Viņa sacīja, ka šādu atzinumu ir
sniegusi starptautiska OIE ekspertu komisija,
ņemot vērā Latvijas paveikto klasiskā cūku mēra
ierobežošanā un apkarošanā.

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja atgā-
dina, ka Latvijā klasiskais cūku mēris tika konstatēts
pirms septiņiem gadiem – 2012. gada rudenī vis-
pirms meža un pēc tam arī mājas cūkām, tomēr vis -
straujāk slimība izplatījās tieši meža cūku populācijā,
tāpēc lielākā uzmanība klasiskā cūku mēra apkaro-
šanā tika veltīta slimības ierobežošanai meža cūku
vidū. Taču pateicoties intensīvai meža cūku vakci-
nācijai, pēdējos četros gados Latvijā nav konstatēts
neviens meža cūku saslimšanas gadījums ar klasisko
cūku mēri.

«Nomedītās, gan mirušās meža cūkas, it īpaši
Latvijas austrumu pierobežā, joprojām tiek labora-
toriski izmeklētas, lai gūtu pārliecību, ka slimība

Latvijā nav nonākusi atkārtoti,» uzsvēra Meistere.
Jau vēstīts, ka klasiskais cūku mēris Latvijā nav

konstatēts kopš 2015. gada. Togad meža cūku po-
pulācijā tika konstatēti seši klasiskā cūku mēra ga-
dījumi. Tas ir piecas reizes mazāk nekā 2014. gadā,
kad Latvijā tika konstatēti 30 klasiskā cūku mēra
gadījumi. 2013. gadā klasiskā cūku mēra vīruss (ie-
rosinātājs) tika konstatēts 46 gadījumos, veicot no-
medīto meža cūku laboratorisko pārbaudi. Turpretī
2012. gada beigās infekcijas slimība tika konstatēta
Latgales reģiona mežos mītošajām meža cūkām, kā
arī triju saimniecību mājas cūkām.

Klasiskais cūku mēris ir lipīga infekcijas slimība,
ar kuru slimo gan meža, gan arī mājas cūkas. Slimī-
bas pazīmes ir augsta ķermeņa temperatūra (40°C),
konjunktivīts, kustību koordinācijas un centrālās
nervu sistēmas darbības traucējumi. Uz saslimušā
dzīvnieka ādas (īpaši uz ausīm, astes, vēdera un kāju
iekšpusē), novērojami asins izplūdumi. Slimās si-
vēnmātes var abortēt, sivēni piedzimt vārgi, atse-
višķos gadījumos – nedzīvi. Saslimšana parasti bei-
dzas ar cūku nobeigšanos. Klasiskais cūku mēris
nav bīstams cilvēkiem.

Latvija atguvusi no klasiskā cūku mēra
brīvas valsts statusuViļānos notiks Lauku diena

Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs, Laukaugu selekcijas
un agroekoloģijas nodaļas Viļānu daļa, Agroresursu ekonomikas in-
stitūts sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību 11. jūlijā rīko tradicionālo
Lauku dienu Viļānos.

Rīkotāji informē, ka būs jaunākās lauksaimniecības tehnikas de-
monstrējumi, tiks rādītas laukaugu audzēšanas tehnoloģijas, agroteh-
nisko paņēmienu pētījumi (ziemāju un vasarāju graudaugu kultūras),
vasaras un ziemas rapša jaunākās šķirnes, to audzēšanas tehnoloģijas,
kaņepju selekcija un audzēšanas tehnoloģija, šķiedras linu kolekcija
un selekcija, būs kartupeļu šķirņu salīdzināšana un audzēšanas tehno-
loģija, bioloģiskās lauksaimniecības izmēģinājumu demonstrējumi,
sojas un lopbarības miežu izmēģinājumi.

Darbu sāk «Pļaušanas serviss 2019»
Ņemot vērā sauso pavasari, skābbarības gatavošana ir aizkavējusies,

tomēr zemnieki pamazām plāno sākt tās gatavošanu, jo stiebrzāles
visos novados ir gatavas, tauriņzieži aktīvi turpina augt. Pēc pēdējiem
nokrišņiem, kas šķērsoja visu Latviju, zāle strauji sāks nobriest, tāpēc
darbu sācis «Pļaušanas serviss», informē Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs.

Patlaban stiebrzāles sasniegušas vārpošanas stadiju visā Latvijā,
un ir jādomā par stiebrzāļu gatavošanu skābbarībai. Ražas no hektāra
nav lielas: Zemgalē stiebrzālēm iespējamas vidēji 10 tonnas, Latga -
lē – 11,5 tonnas, Kurzemē – 12,4 tonnas, Vidzemē – 9,2 tonnas.

27. maija informācija liecina, ka tauriņzieži, lucerna un āboliņš
vēl cero, audzē masu. Potenciāli vislielāko ražu pirmajā pļāvumā ie-
spējams iegūt no lucernas, jo tā Zemgalē ir sasniegusi vidējo ražību
21,4 tonnas no hektāra, Latgalē – 20 tonnas, Kurzemē – 10 tonnas,
Vidzemē – 12,5 tonnas. Kopumā lucerna sauso pavasari izdzīvoja vis-
veiksmīgāk. Āboliņam vēl ir jāaug, tagad visos Latvijas novados ābo-
liņš cero, vēl ir jāpagaida skābbarības gatavošana no āboliņa zālājiem. 

Tirdzniecībai paredzētajām lopbarības sēklām – 
atkārtota kvalitātes pārbaude

Turpmāk tirdzniecībai paredzētajām sēklām būs jāveic atkārtota
kvalitātes pārbaude pēc tam, kad pagājis noteiktais sēklu glabāšanas
termiņš, ņemot vērā sēklu uzglabāšanas ilgumu un sēklu mitrumu,
paredz grozījumi lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumos, informē LETA.

Zemkopības ministrija noteikumu anotācijā norāda, ka sēklas var
strauji zaudēt kvalitāti, uzglabājot tās neatbilstošos apstākļos, tādējādi
veidojas situācija, ka sēklu sertifikāts ir spēkā, taču vizuāli sēklu kva-
litāte neatbilst sertifikātā norādītajai. Lai nodrošinātu, ka sēklu kvalitāte
atbilst pavaddokumentos norādītajai kvalitātei, ir ieviesta prasība tirdz -
niecībai paredzētām sēklām veikt atkārtotu kvalitātes pārbaudi pēc
tam, kad pagājis noteiktais sēklu glabāšanas termiņš, ņemot vērā sēklu
uzglabāšanas ilgumu un sēklu mitrumu.

Tāpat turpmāk Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) pēc per-
sonas pieprasījuma neizsniegs sēklaudzētāja un sēklu tirgotāja reģis-
trācijas apliecību, bet gan paziņos lēmumu par personas reģistrāciju
reģistrā elektroniska vai papīra dokumenta veidā – sēklaudzētāja un
sēklu tirgotāja reģistrācijas apliecība no VAAD līdz šim bija pieprasīta
tikai dažas reizes.

Turpmāk nelieliem sēklu iepakojumiem etiķetē norādāmo infor-
māciju varēs norādīt arī uz iesaiņojuma marķējuma.

Samazināts administratīvais slogs veterināro zāļu
apritē iesaistītajām personām

Precizētas prasības valstī nereģistrētu veterināro zāļu ievešanai un
lietošanai, kā arī samazināts administratīvais slogs veterināro zāļu apritē
iesaistītajām personām, paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos
par veterināro zāļu izplatīšanu un kontroli, ziņo LETA.

Noteikumi paredz, ka valstī nereģistrētu veterināro zāļu un vakcīnu
ievešanas un lietošanas atļaujas pretendentam tiek samazināts iesnie-
dzamo dokumentu apjoms. Tāpat noteikts, ka turpmāk valstī nereģistrētu
veterināro zāļu ievešanas un izplatīšanas vai lietošanas atļaujas varēs
saņemt visas zāļu lieltirgotavas, kas ir tiesīgas izplatīt veterinārās zāles.

Precizēti PVD atļaujas saņēmēja un atbildīgā praktizējošā veteri-
nārārsta pienākumi, lai samazinātu tiesību normu paplašinātas inter-
pretācijas iespējas. Ja veterināro zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks
izdara izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas apliecībā un tādēļ ir ne-
pieciešamas izmaiņas arī veterināro zāļu lietošanas instrukcijā un mar-
ķējumā, PVD var atļaut izplatīt atlikušos veterināro zāļu krājumus,
kuru lietošanas instrukcijā un marķējumā vēl nav ieviestas izmaiņas,
nosakot termiņu šādu veterināro zāļu izplatīšanai.

Lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem, noteikumu pro-
jektā paredzēts, ka atlikušo zāļu krājuma izplatīšanas termiņu dienests
norāda lēmumā par izmaiņu apstiprināšanu veterināro zāļu reģistrācijas
apliecībā, neizsniedzot atsevišķu atļauju.

Vienlaikus veterināro zāļu ražotāji un importētāji veterinārās zāles
varēs izplatīt tikai vairumtirgotājiem, kā izņēmumu paredzot tiesības
veterināro zāļu importētājiem, kas saņēmuši valstī nereģistrētu veteri-
nāro zāļu ievešanas un lietošanas atļauju, piegādāt konkrētās atļaujā
norādītās zāles tikai atļaujā norādītajām personām.

Tāpat ir noteikts, ka tirgū var laist tikai tādas veterināras zāles, kas
ražotas saskaņā ar ES noteiktiem labas ražošanas prakses principiem,
izņemot atsevišķus stingri pamatotus izņēmuma gadījumus. Turpmāk
noteikts, ka aptiekā pieļaujams izgatavot un izplatīt veterinārās zāles
tikai tad, ja valstī nav pieejamas reģistrētas un rūpnieciski ražotas
dzīvniekam nepieciešamās veterinārās zāles.

īsumā

Ciltsdarbā iesaistītajos slaucamo govju un
kazu ganāmpulkos būs jāveic snieguma pārbau -
de, paredz valdības apstiprinātie noteiku mi par
pārraudzību un snieguma pārbaudi slaucamām
govīm un slaucamām kazām.

Noteikumi paredz, ka termina «pārraudzība»,
kas līdz šim ietvēra datu uzskaiti par dzīvnieku pro-
duktivitāti, eksterjeru un ģenētiskās kvalitātes no-
teikšanu, vietā turpmāk tiks lietoti divi termini. «Pār-
raudzība» ietvers tikai lauksaimniecības dzīvnieku
produktivitātes datu uzskaiti, un tās mērķis – ar ie-
gūto datu palīdzību uzlabot menedžmentu ganām-
pulkos, kas orientēti uz produkcijas iegūšanu.

Savukārt «snieguma pārbaude» attieksies uz da-
žādiem kvalitatīvi un kvantitatīvi iegūtajiem datiem

lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes
noteikšanai, ar kuriem tiek īstenoti audzēšanas prog-
rammā noteiktie mērķi un uzdevumi. Tātad cilts -
darbā iesaistītajos ganāmpulkos būs jāveic snieguma
pārbaude.

Zemkopības ministrija noteikumu projekta ano-
tācijā skaidro, ka pārraudzība ganāmpulka īpašnie-
kiem ir nepieciešama ganāmpulka menedžmentam,
savukārt bez snieguma pārbaudes nav iespējama
šķirnes dzīvnieku audzēšanas programmas īsteno-
šana, jo snieguma pārbaude ļauj ganāmpulkos izlasīt
labākos vaislas dzīvniekus šķirnes uzlabošanai. Lai
veiktu snieguma pārbaudi, saimniecībai ir jāvienojas
ar atzītu biedrību par audzēšanas programmas īste-
nošanu.

Ciltsdarbā iesaistītajos slaucamo govju un kazu
ganāmpulkos būs jāveic snieguma pārbaude

Latvijas dārzos – ļoti augsts ābeļu kraupja
infekcijas risks

Praktiski visu ziemas kviešu, rudzu, tritikāles
un ziemas rapšu lauka apskate vieš cerības, ka
šis beidzot varētu būt labas ražas gads. Tā pēc
pirmajiem lauku apsekojumiem ražas progno-
zēšanai secina Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra (LLKC) augkopības speciālisti. 

Augu labu attīstību ietekmējuši laika apstākļi
pērnā gada rudenī, kad ražu vāca ievērojami agrāk
un arī ziemāju sēja notika ļoti savlaicīgi. Turklāt
aizvadītā gada rudens izrādījās viens no garākajiem
un siltākajiem, – septembris un arī neparasti siltais
oktobris nodrošināja to, ka pat nedaudz novēlotos
sējumos vai tādos, kuros sausuma dēļ aizkavējās
dīgšana, augi varēja attīstīties labi. 

LLKC Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Ba-
lodis saka: «Ziemas kviešu vidējais ražas potenciāls
visā valstī pašlaik pārliecinoši ir virs 5 t/ha. Labi
sacerojuši rudzi un tritikāle, visi lauki ir izlīdzināti.
Ziemas rapša laukos biezība ir vienmērīga un zie-
dēšanas beigu fāzē esošie augi – spēcīgi. Tiesa gan,
dažviet augi joprojām cieš no mitruma trūkuma, tā-
dēļ vasaras vidū vērtēsim, kā šis apstāklis ietekmēs
ražas potenciālu.»

Ar ziemājiem apsētās platības šogad tiešām ie-
spaidīgas – vairāk nekā 372 tūkstoši hektāru, kas
salīdzinot ar 2018. gadu ir vairāk par 132 tūkstošiem.
No tiem 327 tūkstošus hektāru aizņem kvieši, 34 tūk-
stošus – rudzi, 5985 hektārus – mieži, 5030 hektā-
rus – tritikāle. Tiesa gan, vēl nav sasniegts 2016. ga -
da rekords, kad ziemāju platības visā valstī aizņēma
vairāk nekā 377 tūkstošus hektāru. Ziemas rapsis
sēklu ieguvei šogad iesēts vairāk nekā 96 tūkstošos
hektāru.

Kultūraugu ražības prognozes tiek veiktas desmit
galvenajiem Latvijā audzētajiem kultūraugiem: zie-
mas kviešiem, vasaras kviešiem, rudziem, tritikālei,
vasaras miežiem, auzām, griķiem, vasaras rapsim,
ziemas rapsim un kartupeļiem. Prognozes tiek veik-
tas trīs reizes: divas reizes tiek apsekoti kultūraugi
uz lauka, bet trešo reizi pēc kultūraugu novākšanas
tiek veikta aptauja par iegūto ražību. Ziemājiem
prognozes tiek veiktas maijā, jūlijā un augustā, vasa -
rājiem – jūnijā, augustā un septembrī, kartupeļiem –
jūlijā, augustā un oktobrī, informē LLKC sabiedrisko
attiecību vadītāja Ilze Rūtenberga-Bērziņa.

Ziemāju sējumi vieš cerības uz labu ražu

VAAD brīdina



Piektdiena, 7. jūnijs, 2019

11

BYusim VīteJī. tV programma

LTV 1
6.00    LR valsts himna.
6.02     700 pasaules brīnumi. 
           Azerbaidžāna.
6.30     Rīta «Panorāma».
8.35    Seriāls «Mīlas viesulis14». 
9.35    Seriāls «Atmaksa».
10.35,12.45,14.40 TV veikals.
10.55   M.f. «Barbaras Vudas 
           kolekcija. Pagātnes vilinājums»
13.05  Ķepa uz sirds.
13.35   Mēs ar brāli - kolosāli!
13.50   Seriāls «Lēna, mana mūža 
           mīlestība».
15.00   Krustpunktā.
16.00   Seriāls «Atmaksa».
17.00   Seriāls «Mīlas viesulis14». 
18.00   Dienas ziņas.
19.00   Zemes stāsti.
19.30   Sirmais. Kulta ēdieni 4.
           Austrija. Ābolu strūdele.
20.30   Panorāma.
21.15   V.I.P. - Veiksme.Intuīcija. Prāts. 
22.00   Sporta studija.
22.45   Atslēgas.
23.00   Nakts ziņas.
23.20   «De facto».
23.50   Dzimtas detektīvs. Jurjānu
           dzimta.
0.50    Latgalieši Pēterpilī.
1.20    Nacionālie dārgumi. 100g 
           kultūras. 
Programmas autortiesības ir aizsargātas
ar likumu un tās pieder LTV.

LTV 7
6.00    LR valsts himna.
6.03     Berberiem pa pēdām.Maroka.
6.30     Multf. «Pelēns Tips».
6.55     Multf. «Uzmanību, gatavību,
           kosmosā! 2».
7.20     Seriāls«Randiņš ar manu tēti»
8.15     Nacionālie dārgumi. 100 g 
           kultūras.
9.00     Citādi latviskais.
9.30     Vienmēr formā!
           «Deutsche Welle» žurnāls.
10.00   Seriāls «Eņģeļu iela 9. 
           Pelnrušķītes mantojums».
11.00   Seriāls «Muhtars atgriežas 2»
11.55   Seriāls «Divi vienā 2».

12.55   Bez aizvainojuma.
13.30  «Euromaxx».
           «Deutsche Welle» žurnāls.
14.00   Izgudrotāji.
14.30   Latvijas sirdsdziesma.
15.25  Būt latvietim. Īrija.
16.05   Dok.f. «Bezbailīgie. 
           Gadsimta izaicinājums 2».
17.00   Melu laboratorija.
18.05  Seriāls «Muhtars atgriežas 2».
19.00  Šovakar.
19.35  Bez aizvainojuma.
20.10   Dok.f. «Lembeha šauruma
           pārsteidzošās radības».
21.20   Seriāls «SOKO Štutgarte 3».
22.00   Raimonds Pauls. «Dueti»
           Veronika Plotņikova un Marts
           Kristiāns Kalniņš.
23.45  Pasaules meistarsacīkstes 
           hokejā. Latvija - Čehija.
1.55     «Euromaxx».
           «Deutsche Welle» žurnāls.
Programmas autortiesības ir aizsargātas
ar likumu un tās pieder LTV.

LNT
6.00     900 sekundes.
8.10     Seriāls «Daktere Kvinna 3».
9.20     Seriāls «Lieliskais gadsimts».
10.25  TV veikals.
10.40   Seriāls «Uzvarētājas un 
           zaudētājas 2».
11.40   M.f. «Cik maksā mīlestība?
           Lielpilsētas pasaka».
13.45   TV veikals.
14.00   Degpunktā.
14.30   Seriāls «Izdzīvotāji 32».
15.30   Seriāls «Radu būšana 4».
16.35   Seriāls «Jaunava Džeina».
17.40,18.00 Šovs «Mani virtuves 
           noslēpumi 9».
17.50   LNT sešos.
19.00   Seriāls «Sievišķīgās atriebības».
20.00  LNT ziņas.
20.40   Degpunktā.
21.10  Šovs «Ekstrasensi - detektīvi.
           Stiprāko cīņa».
22.45   M.f. «Ledlauzis».
1.10     LNT ziņu TOP 10.
1.55     «Dzīvīte» brīvdienās 4.
2.20    Degpunktā.

TV3
5.00    Seriāls «Kvantiko 2».
5.55     Seriāls «Pēdējais īstais 
           vīrs 5»
6.30    Multf. «Varoņi maskās».
7.00     Multf. «Princese bruņiniece 
           Nella».
7.35    Multf. «Mazais princis 2».
7.55     Seriāls «Pilna māja 2».
8.55     M.f. «Tumsā: zvaigžņu ceļš».
11.25   TV skatlogs.
11.40   Seriāls «Bīstamās 
           mājsaimnieces».
12.40   Seriāls «Īstās mājsaimnieces.
           Beverlihilsa».
13.40   Seriāls «Māmiņas 2».
14.50   Seriāls «Pilna māja 3».
15.55  Seriāls «Viņas melo labāk 7».
17.05   Seriāls «Bīstamās 
           mājsaimnieces».
18.00   Seriāls «Divarpus vīri 9».
19.00  TV3 ziņas.
19.35  Bez tabu.
20.20   Seriāls «Viņas melo labāk 7».
21.00   Seriāls «Radiņi». 
22.00   Seriāls «Ilūzija».
23.00  Seriāls «Noziedzīgie prāti: 
           ārpus robežām 2».
23.55   Nekā personīga.
1.00     Sveika, Rīga! 
1.30     Seriāls «UgunsGrēks 5».

TV6
6.00    900 sekundes.
8.15,16.00 Seriāls «Bitīt’ kapos».
8.45     Seriāls «Kobra 11-12».
9.50,13.00 Seriāls «Nozieguma 
           skelets 11».
10.50,15.00 Seriāls «Pēdējais cilvēks
           uz Zemes».
11.45   Slavenību padomu aģentūra.
12.00   Seriāls «Pludmales patruļa».
14.00   Seriāls «Kobra 11-12».
16.30   Multf. «Mana trakā 
           ģimene 11».
17.00,20.00 Multf. «Simpsoni».
18.00  Seriāls «Pludmales patruļa».
19.00   Šovs «Noliktavu kari 6».
20.30   Amerikas bezceļu sacīkstes.
21.30   Tiešraide. 2020.gada UEFA
           Eiropas meistarsacīkšu 
           kvalifikācijas turnīrs.
23.40   M.f. «Bīstamais uzdevums».

3+
6.00    Seriāls «Apsolītā».
6.30    Multf. «Lauvas sardze».
7.30    Multf. «Jo-kai pulkstenis». 
8.00     Seriāls «Paradīze».
10.00   M.f. «Bada spēles. Spēla ar 
           uguni»
13.00  Sasmīdini komiķi! 
           Bērni 2.
16.50   Appreci mani!
18.50   Seriāls «Interni 3».
21.00   Šovs «Tēta nedienas 7».
23.50   Seriāls «Aklā zona».

NTV MIR
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,0.50 Šodien.
6.05,6.35,7.05,7.35 Rīts.Vislabākais.
8.15     Maļceva.
9.00     Seriāls «Muhtars. Pa jaunām
           pēdām».
10.20   Seriāls «Jūras velni. 
           Ziemeļu robeža».
12.00   Seriāls «Jūras velni 3». 
13.30,1.20 Šovs «Tikšanās vieta».
16.35   Seriāls «Slēpto kameru 
           aģentūra».
17.20   DNS.
18.05   Maskavas ārzemnieki.
18.25   Ārkārtējs notikums.
19.50   Seriāls «Jūras velni. 
           Dzimtenes robežas».
20.50   Seriāls «Uzvarētāji».
22.50  Seriāls «Advokāts».
1.00     Pozdņakovs.
3.45     Seriāls «Mentu kari 4».

           REN TV Baltic  
5.55    Seriāls «Dubultnieki».
6.25     Seriāls «Djatlovu ģimene».
6.45    Katram pa kaķim!
7.10     Možu rītu!
8.40,18.50 Čepmenas noslēpumi.
9.45     Kara noslēpums.
13.35,0.10 Informatīvs 
           raidījums 112.
14.00,19.50 Visšokējošākās 
           hipotēzes.
14.50   Slepenie saraksti. 
           Vissmieklīgākie.
16.55  Neticami interesanti stāsti.
17.50   Kā iekārtota pasaule?
20.50   «Slepeno projektu» diena. 

21.50   Nāve tiešraidē.
22.50,1.05 Skatīties visiem!
23.10   Cilvēces noslēpumi.
0.40     Ziņas.

PBK
5.55,9.00,11.25,14.05,2.20 Ziņas.
6.05    Multf. «Bērnu klubs. Rejs un
           ugunsdzēsēju patruļa».
6.35    Multf. «Bērnu klubs. Vikings
           Viks».
7.00     Labrīt! 
9.30     Šodien-10.jūnijs. 
           Diena sākas.
10.05   Esi vesels!
11.55   M.f. «Ziņkārīgā 
           Varvara 2».
14.25  Šovs «Moderns
           spriedums».
15.25   Precamies!
16.25   Šovs «Vīrieši un sievietes».
17.25   Vakara ziņas.
17.50   Šovs «Patiesībā».
18.55   Šovs «Lai runā!».
20.00   Laiks.
20.30   Latvijas laiks.
21.00  Seriāls «Kāzas 
           un šķiršanās».
23.05  Vakars kopā ar I.Urgantu.
23.45   M.f. «Radio diena».
1.30     Pozners.
2.50     M.f. «Desmit nēģerēnu».

Rīga TV24
6.00,7.30 Pieci novadi Latvijā.
6.30    Globuss.
8.00,14.30 Dzīvīte.
8.30,16.30,20.30,24.00 Ziņu Top 5.
9.00,10.30 Mosties ar Ievu!
9.30,16.00,18.30,1.00 Dienas 
           personība.
10.00,15.30,20.00 Ēdiens kā zāles.
11.00   Grāmatu kods.
11.30   Finanšu un nodokļu labirinti.
12.00,19.00,3.00 «La dolce vita» 
           ar Roberto.
13.00   Dr. Apinis.
14.00  Spēka spēle.
15.00   Pusdieno ar Ievu!
17.00, 22.30 Preses klubs.
21.00   Mana balss.
22.00,0.30 Vēlais ar Streipu. 
1.30     Kārtības rullis.

PIRMDIENA, 10. jūnijs

31. majā Viļānu Muzykys i mōkslys školā
(VMMŠ, direktore  Inta Brence)  nūtyka  itō
goda izlaidums i skaņu-krōsu pasaulis īpa-
zeišonā pyrmū aplīceibu sajēme 8 muzykys
i 3 mōkslys vierzīņa absolventi.

Skaneigi bolsi i vysaidu instrumentu ska-
nis aplīcynōja, ka ir īguļdeits daudz školō-
tōju, vacōku i pošu bārnu dorba, lai talants
īsaspeidātu. Bet ari mōkslys pasauļa gosti
īprīcynōja ar sovu veikumu, prezeņtejūt treis
breineigys idejis.

Romāns Goršanovs školōtōja Daiņa Poi-
kāna vadeibā ir izveidōjs Viļānu MMŠ pre-
zentacejis materialu komplektu (kabatys, sī-
nys, dorba kalendarus, Pateiceibys, Atzinei-
bys rokstu veidnis, ari školys bukletu i tt.).

Bet školōtōjis Maijis Podniekys vadeibā An-
želika Laizāne sovā dorbā «Malns. Bolts.
Sorkons» grafiski apzeimēja puču pūdus,
īsadvasmojūt nu Kornēlija Ešēra  optiskōs
iluzejis styla. 

Bet puslapenis «Byusim Vītejī» kontekstā
uzmaneibu pīsaistēja Alena Ornicāna izvei -
dō tō krōsojamō grōmateņa bārnim «Vysa
Dīva radeibeņa» – latgalīšu rokstu volūdā ar
sešom lelformata lopom, kotrā nu kurūs ir
zeimiejumi par temom – voguli, bitis, skute -
lis, tarakani, tauryni i ziernūkli. Vaira stōsta
M. Podnieka: «Tai kai Alens cīš labi zeimej,
tod sarežgiejumu nabeja. Grōmotys īškvōkus
ari rūtoj voguleni, bet tī nav taidi «oficiali»,
enciklopedejōs radzami, jo Alens tim pīškeire

sova redziejuma niaņsis. Tei myusu školā ir
pyrmō krōsojamō grōmateņa bārniem. 

VMMŠ vizuali plastiskōs mōkslys prog -
rammys audzieknim grōmotu ilustriešonā
jau ir pīredze. 2018. godā ar Viļānu nūvoda
pošvaļdeibys atbolstu tyka izdūta Viļānu piļ-
sātys bibliotekys rodūšōs kūpys «Atļaujies
ienākt» dzejūļu grōmota «Dvēseles valoda».
Itymā grōmotā ir ari Anželikys Laizānis i Ale-
na Ornicāna ilustrāti dzejūli. Itei sadarbeiba
deva stimulu Laurai Desainei veidōt sovu
diplomdorbu – zeimiejumus Marutys Avram-
čenko dzejūļu krōjumam. Prīcojūs dorbōtīs kū-
pā ar tik rodūšim bārnim, jo kotru godu diplom -
dorbūs mōkslys pasauļs atsaklōj nu jauna!»

Skaidrīte Svikša

Vosorys svātki 2019. godā – 9. junī 

Septenis Svātō Gora dōvonys
Vosorys svātki ir Svātō Gora svātki. Tymūs mes atsa-

ceram, ka Dīvs Svātais Gors guņs mēļu veidā nūsalaide iz
Vysusvātōkū Jaunovu Mariju, apustulim un apveļtēja tūs
ar sovom dōvonom. Dīva Svāto Gora dōvonys ir septenis,
prūti: gudreibys un prōta, padūma un drūsmis, zynōtnis,
dīveiguma un Dīva baimis dōvonys. Šōs vysys Svātō Gora
dōvonys mes sajamam īstyprynōšonys sakramentā.

Zeimējumā ir attālōtys septenis Dīva Svātō Gora dō-
vonys. Bolūds simbolizej Svātū Goru, kura dōvonys, lei-
dzeigi septeņom guņs mēlem, nūnōk iz cylvāku, kas te ir
zeimōts kai septeņžuburains lukturs.

1) Gudreibys dōvonu simbolizej gudrōs jaunovys da-
gūšō lampa.

2) Prōta dōvonu simbolizej spūža acs.
3) Padūma dōvonu simbolizej nūrōdūša rūka.

4) Drūsmis dōvonu simbolizej zūbyns un bruņu capure.
5) Zynōtnis dōvonu simbolizej attaiseita grōmota.
6) Dīveiguma dōvonu simbolizej lyugšonā salyktys

rūkas. 
7) Dīva baimis dōvonu simbolizej svori. Dīva taisnei-

bys simbols un acs Dīva vyszynōšonys simbols.
(M. Helga, Sauleite, Nr.5 (01.05.1940.), 

www.periodika.lv)
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Prīcā par Viļānu Muzykys i mōkslys školu...
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«Vosorys svātki! Pi mums tī īkreit jaukōkajā goda laikā, kod vysa
doba atdzymst iz jaunu dzeivi. Saulis spūžumā un syltumā kūki isa-
tērp lopu vylnainēs, šur tur zīd agrōs lauku pučis, gavilej putni. Ari
cylvāka sirdī ir prīca un svātys gaidys.

Vosorys svātki pyrmā kōrtā ir dvēseļu svātki. Itymā dīnā Jezus
Kristus, sovu apsūlejumu piļdeidams, syutēja Svātū Goru, īprīcynō-
tōju, gaismōtōju un dvēseļu pōrsveitietōju. Nu pyrmō atnōkšonys
breiža leidz šam laikam un leidz pasaulis beigom Svātais Gors na-
pōrstōja un napōrstōs dorbōtīs kai Bazneicā, tai ari kotra ticeigō
dvēselē. Mums tikai jōatver acis Svātō Gora gaismai, sirdis – jō mī-
lesteibai. 

Klusumā un mīrā panōk piļneibu padīveiga dvēsele un daboj
saprast Svātūs Rokstu nūslāpumus. Kas atsaškir nu paziņom 
un draugim, tam Dīvs tyvojās ar sovim eņgelim. Lobōk ir byut 
nūslāpumā un ryupētīs par sovu dvēseli, na dareit breinumus, aiz-
mērstūt sovu dvēseli. (Nu žurnala «Katōļu Dzeive», Nr. 5 (01.05.1937.),
www.periodika.lv)
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tV programma

LTV 1
6.00    LR valsts himna.
6.02,19.00 Zemes stāsti.
6.30     Rīta «Panorāma». 
8.35,17.00Seriāls «Mīlas viesulis
14».
9.35     Seriāls «Atmaksa». 
10.35,12.45,14.40 TV skatlogs.
10.50   Latvijas sirdsdziesma.
11.45   Sporta studija.
13.05   Ielas garumā.
13.35   Aculiecinieks.
13.50   Seriāls «Lēna, mana mūža 
           mīlestība».
15.00   Krustpunktā.
16.00   Seriāls «Atmaksa». 
18.00   Dienas ziņas.
19.30  Sirmais. Kulta ēdieni 4.
           Taivāna. Pelmeņi.
20.30   Panorāma.
21.15   1:1. Aktuālā intervija.
22.05   Seriāls «Darelu ģimene 3».
23.00  Nakts ziņas.
23.15   M.f. «Slepkavības Lotringā».
1.00     M.f. «Virs mums ir tikai 
           debesis».
Programmas autortiesības ir aizsargātas
ar likumu un tās pieder LTV.

LTV 7
6.00    LR valsts himna.
6.03     Berberiem pa pēdām. 
           Maroka.
6.30     Multf. «Pelēns Tips».
6.55     Seriāls «Jetiņš lasa».
7.13     Multf. «Lācītis Bo».
7.25     Eiropa fokusā. 
           «Deutsche Welle» žurnāls.
7.55     Sporta spēks 2.
           «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30     Dok.f.«Vladivostoka».
9.00     Aizliegtais paņēmiens.
10.00   Seriāls «Eņģeļu iela 9. 
           Pelnrušķītes mantojums».
11.00   Seriāls «Muhtars atgriežas 2»
11.55   Seriāls «Divi vienā 2».
12.55   Seriāls «Izmeklētājs un jūra».
14.35   Vienmēr formā!
           «Deutsche Welle» žurnāls.

15.05   Dok.f. «Lembeha šauruma
           pārsteidzošās radības».
16.05   Seriāls «SOKO Štutgarte 3».
17.00  Melu laboratorijs.
18.00   Šovakar.
18.20   Tiešraide. FIFA U-20 PK
           izcīņa futbolā. Pusfināls.
21.30   Dok.f. «Vēstule no Dalbes».
21.20   Tiešraide. FIFA U-20 PK
           izcīņa futbolā. 
           Astotdaļfināls.
20.30   Seriāls «SOKO Štutgarte 3».
21.20   FIFA U-20 PK
           izcīņa futbolā. Pusfināls.
23.30   Pasaules meistarsacīkstes 
           hokejā. Somija - Lielbritānija.
1.40     Vienmēr formā!
           «Deutsche Welle» žurnāls.
Programmas autortiesības ir aizsargātas
ar likumu un tās pieder LTV.

LNT
6.00     900 sekundes.
8.10    Seriāls «Daktere Kvinna 3».
9.20    Seriāls «Lieliskais gadsimts».
10.25  TV veikals.
10.40   Seriāls «Uzvarētājas un 
           zaudētājas 2».
11.40   M.f. «Netīšām
           saderinājušies».
13.45   TV veikals.
14.00   Degpunktā.
14.30   Seriāls «Izdzīvotāji 32».
15.30   Seriāls «Radu būšana 5».
16.35   Seriāls «Jaunava Džeina». 
17.40,18.00 Šovs «Mani virtuves 
           noslēpumi 9».
17.50   Ziņas sešos.
19.00   Seriāls «Sievišķīgās 
           atriebības».
20.00   LNT ziņas.
20.40   Degpunktā.
21.10   M.f. «Ideālā līgava. Kāzu 
           zvani».
23.05   Seriāls «Amerikāņi 3».
23.55   M.f. «Vietējais varonis».
1.30    «Dzīvīte» brīvdienās 4.
1.55     Seriāls «Sievišķīgās 
           atriebības».

TV 3
5.55     Seriāls «Pēdējais 
           īstais vīrs 5»
6.25     Multf. «Krauklis, mazais
           resgalis».
7.00     Multf. «Princese bruņiniece 
           Nella».
7.35     Multf. «Mazais princis 2».
7.55    Seriāls «Pilna māja 3».
8.55     M.f. «Fantastiskais četrinieks
           un Sudraba sērfotājs».
11.00   TV skatlogs.
11.15   Multf. «Simpsoni 28».
11.40   Seriāls «Bīstamās 
           mājsaimnieces».
12.40  Seriāls «Īstās mājsaimnieces.
           Beverlihilsa».
13.40   Seriāls «Māmiņas 3».
14.50   Seriāls «Pilna māja 3».
15.55   Seriāls «Viņas melo labāk 7».
17.05  Seriāls «Bīstamās 
           mājsaimnieces».
18.00   Seriāls «Divarpus vīri 9».
19.00  TV3 ziņas.
19.35  Bez tabu.
20.20  Seriāls «Viņas melo labāk 7».
21.00   Seriāls «Kobra 11-23».
22.05   Seriāls «Skorpions 2».
23.05   Seriāls «Zibsnis 3».
24.00   Multf. «Simpsoni 28».
1.00     Seriāls «UgunsGrēks 5».

TV6
6.00    900 sekundes.
8.15,16.00 Seriāls «Bitīt’kapos 3».
8.45,13.00 Seriāls «Kobra 11-13».
10.5,15.00 Seriāls «Pēdējais cilvēks 
           uz Zemes».
11.45   Slavenību padomu aģentūra.
12.00,18.00Seriāls «Pludmales patruļa». 
16.30   Multf. «Mana trakā ģimene11»
17.00,20.00 Multf. «Simpsoni».
19.00   Šovs «Noliktavu kari 6».
21.00   Gāzi grīdā: Vjetnamas
           speciālizlaidums. 
22.40   M.f. «Vaiga sviedros».

3+
6.00    Seriāls «Apsolītā».
6.30    Multf. «Lauvas sardze». 
7.30     Multf. «Jo-kai pulkstenis».
8.00     Seriāls «Paradīze».
10.00  M.f. «Suns, kurš izglāba 
           vasaru».

11.55   Seriāls «Smaržu pasaulē».
13.00   Sasmīdini komiķi. Bērni 2.
16.50,1.25 Appreci mani!
18.50   Seriāls «Interni 3».
21.00   M.f. «Pirms nolikt karoti».
22.55   M.f. «Spiegs». 

NTV MIR
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 Šodien.
6.05,6.35,7.05,7.35 Rīts. Vislabākais.
8.15    Maļceva.
9.00     Seriāls «Muhtars. Pa jaunām 
           pēdām».
10.20   Seriāls «Jūras velni. Ziemeļu
           robeža».
12.00   Seriāls «Jūras velni 3».
13.30,1.45 Šovs «Tikšanās vieta».
16.35   Seriāls «Slēpto kameru 
           aģentūra».
17.20   DNS.
18.25   Ārkārtējs notikums.
19.50   Seriāls «Jūras velni. Dzimtenes
           robežas».
20.50   Seriāls «Uzvarētāji».
22.50  Seriāls «Advokāts».
0.50     Dembeļi. Stāsts par 
           karavīru dzīvi.

REN TV Baltic  
6.00    Seriāls «Djatlovu ģimene».
6.25,13.35,0.10 Informatīvs 
           raidījums 112.
6.50    Skatīties visiem! 
7.10    Možu rītu!
8.40    Neticami interesanti stāsti.
9.45     Maldu teritorija.
11.40   Zinātnes piekrāptie.
12.40   Slepenās teritorijas.
14.00  Visšokējošākās hipotēzes.
14.50   Slepenie saraksti. Dārgi - 
           bagāti: kurus nauda 
           ir padarījusi trakus?
16.40  Braukt krievu stilā.
16.55   Neticami interesanti stāsti.
17.50  Kā iekārtota pasaule?
18.50   Čepmenas noslēpumi.
19.50   Visšokējošākās hipotēzes.
20.45  «Cilvēces noslēpumu» diena.
22.45   Skatīties visiem! 
23.15  Cilvēces noslēpumi.
0.35     Ziņas.
1.05     Skatīties visiem! 

PBK
5.55,9.00,11.25,14.05, 1.25 Ziņas.
6.05    Multf. «Bērnu klubs. Rejs
           un ugunsdzēsēju patruļa».
6.35     Multf. «Bērnu klubs. Vikings
           Viks».
7.00    Labrīt!
9.30     Šodien-11.jūnijs. Diena sākas.
10.10  Esi vesels!
11.55   M.f. «Sargies no auto!».
14.25  Šovs «Moderns spriedums».
15.25  Precamies!
16.25   Šovs «Vīrieši un sievietes».
17.25  Vakara ziņas.
17.50  Šovs «Patiesībā».
18.55  Šovs «Lai runā!»
20.00   Laiks.
20.35   Latvijas laiks.
21.05  M.f. «Avārija». 
0.55     Vakars kopā ar Ivanu Urgantu
2.00     M.f. «Par mīlestību».

Rīga TV24
6.00,7.30 Pieci novadi Latvijā.
6.30     Ziņu TOP 5.
7.00     Izstāsti Latvijai!
8.00     Vēlais ar Streipu.
8.30     Ziņu TOP 5.
9.00,10.30 Mosties ar Ievu!
9.30    Dienas personība.
10.00  Ēdiens kā zāles.
11.00   Mana balss.
12.00,19.00 «La dolce vita» ar 
           Roberto.
13.00   Preses klubs.
14.30   TOP-Shop piedāvā.
15.00   Pusdieno ar Ievu!
15.30   Ēdiens kā zāles.
16.00   Dienas personība.
16.30  Ziņu «Top 5».
17.00  Preses klubs.
18.30   Dienas personība.
20.00   Ēdiens kā zāles.
20.30   Ziņu «Top 5».
21.00   Kur tas suns aprakts?
22.00   Vēlais ar Streipu.
22.30   Preses klubs.
24.00   Ziņu «Top 5».
0.30     Vēlais ar Streipu.
1.00     Dienas personība.
1.30     Ēdiens kā zāles.

OTRDIENA, 11. jūnijs

LTV 1
6.00    LR valsts himna.
6.02    Zemes stāsti.
6.30    Rīta panorāma.
8.35    Seriāls «Mīlas viesulis 14».
9.35    Seriāls «Atmaksa».
10.35,12.55,14.40 TV skatlogs. 
10.55   Seriāls «Eņģeļu iela 9. 
           Pelnrušķītes mantojums».
12.00   Seriāls «Mēnessakmens».
13.15  Vides fakti.
13.50  Seriāls «Lēna, mana mūža 
           mīlestība».
15.00   Krustpunktā.
16.00   Seriāls «Atmaksa». 
17.00   Seriāls «Mīlas viesulis 14».
18.00  Dienas ziņas.
19.00   Zemes stāsti.
19.30   Sirmais. Kulta ēdieni 4.
           Izraēla. Humuss.
20.30   Panorāma.
21.13   Latvijas Loto izlozes.
21.20   M.f. «Mirāža».
22.45   Vienas dienas restorāns.
23.15   Nakts ziņas.
23.30   Seriāls «Liecinieki 2».
0.35     Dok.f. «Mārdomas».
1.35     Dzintara puse.
Programmas autortiesības ir aizsargātas
ar likumu un tās pieder LTV.

LTV 7
6.00     LR valsts himna.
6.03     Berberiem pa pēdām.
           Maroka.
6.30     Multf. «Oktonauti».
7.00     Kas te? Es te!
7.30     Projekts nākotne.
           «Deutsche Welle» žurnāls.
8.00     Skaņusaite Latvijā.
8.25     «De facto».
9.00     Province.
9.30     Saknes debesīs.
10.00   Seriāls «Eņģeļu iela 9. 
           Pelnrušķītes mantojums».
11.00   Seriāls «Muhtars atgriežas 2»
11.55   Seriāls «Divi vienā 2».
12.55   Nedēļas apskats.
13.25   Eiropa fokusā.
           «Deutsche Welle» žurnāls.

13.55   Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā.
14.25   Biznesa pasaule.
14.55   Dok.f. «Aktuālie pasaules 
           jautājumi. «Islāma valsts» 
           gūstā: jaunas jezuīdu 
           sievietes pārbaudījums».
15.30   Dok.f. «Aktuālie pasaules 
           jautājumi. Mana bēgšana».
16.00  Seriāls«SOKO Štutgarte 2».
16.50  Tiešraide. Eiropas Zelta līga 
           volejbolā. Slovākija - Latvija.
19.00  Šovakar.
19.25  Tiešraide. Eiropas 
           meistarsacīkšu atlases spēle 
           rokasbumbā. 
           Latvija - Slovēnija.
21.20  Seriāls«SOKO Štutgarte 3».
22.10   «Ghetto Games» 
           dienasgrāmata.
22.25   Dok.f. «Kreilis un Lauva».
23.30  Pasaules meistarsacīkstes
           hokejā. Latvija - Krievija. 
1.40    Eiropa fokusā.
           «Deutsche Welle» žurnāls.
Programmas autortiesības ir aizsargātas
ar likumu un tās pieder LTV.

LNT
6.00    900 sekundes.
8.10     Seriāls «Daktere Kvinna 3».
9.20     Seriāls «Lieliskais gadsimts2».
10.25   TV veikals.
10.40   Seriāls «Uzvarētājas un 
           zaudētājas 2».
11.40   M.f. «Ideālā līgava. Kāzu 
           zvani».
13.45   TV veikals.
14.00   Degpunktā.
14.30   30 minūtes virtuvā ar 
           Džeimiju Oliveru.
15.00   Seriāls «Izdzīvotāji 32».
16.40   Seriāls «Jaunava Džeina».
17.40,18.00 Šovs «Mani virtuves
           noslēpumi 9».
17.50   Ziņas sešos.
19.00, 1.50 Seriāls «Sievišķīgās 
           atriebības».
20.00  LNT ziņas. 
20.40   Degpunktā.
21.10  Zebra 3.

21.25   Seriāls «Sirds dakteris 3».
22.35   M.f. «Juras laikmeta parks 2:
           Zudusī pasaule».
1.00     Atspēriens izaugsmei 3.
1.25     Attīstības kods 5.

TV3
5.55    Seriāls «Pēdējais īstais 
           vīrs 5»
6.25     Multf. «Krauklis, mazas 
           resgalis».
7.00     Multf. «Princese bruņiniece 
           Nella».
7.35     Multf. «Mazais princis 2».
8.00    Seriāls «Pilna māja 3».
8.55     M.f. «Beisbola laukums».
11.00   TV veikals.
11.15   Multf. «Simpsoni 28».
11.40   Seriāls«Bīstamās 
           mājsaimnieces».
12.40   Seriāls «Īstās mājsaimnieces.
           Beverlihilsa».
13.40   Seriāls «Māmiņas 3».
14.50   Seriāls «Pilna māja 3».
15.55  Seriāls «Viņas melo labāk 7».
17.05  Seriāls «Bīstamās 
           mājsaimnieces».
18.00   Seriāls «Divarpus vīri 9».
19.00  TV3 ziņas.
19.35  Bez tabu.
20.20   Seriāls «Viņas melo labāk 7».
21.00   Šovs «Gatava pārvērtībām 3».
21.45  Šovs «Ekstrasensu cīņas 19».
23.20   Seriāls «Mika».
0.50     Seriāls «UgunsGrēks 5».
3.40     TV3 ziņas.

TV6
6.00    900 sekundes.
8.15    Seriāls «Bitīt’kapos».
8.45    Seriāls «Kobra 11-13».
9.50     Seriāls«Nozieguma skelets 11»
10.50   Seriāls «Pēdējais cilvēks uz
           zemes».
11.45   Slavenību padomu aģentūra.
12.00   Seriāls «Pludmales patruļa».
13.00   Seriāls«Nozieguma skelets 11»
14.00   Seriāls «Kobra 11-13».
15.00   Seriāls «Pēdējais cilvēks uz
           zemes».
16.00  Seriāls «Bitīt’kapos».
16.30   Multf. «Mana trakā 
           ģimene 11».

17.00  Multf. «Simpsoni».
18.00   Seriāls «Pludmales patruļa».
19.00   Šovs «Noliktavu kari 6».
20.00   Multf. «Simpsoni».
21.00   Šovs «Kaili un nobijušies».
22.00   M.f. «Krusttēvs».

3+
6.00    Multf. «Apsolītā». 
6.30     Multf. «Lauvas sardze».
7.30     Multf. «Jo-kai pulkstenis».
8.00     Seriāls «Paradīze».
10.00   M.f. «Pirms nolikt karoti».
11.55   Seriāls «Smaržu pasaulē».
13.00  Sasmīdini komiķi! Bērni 2.
16.15   «Naša Russia» 3.
16.50   Apreci mani!
18.50   Seriāls «Interni 3».
21.00   M.f. «Veču revanšs».
23.15   M.f. «Tikai mīlestība».
1.05     Apreci mani!

NTV MIR
6.00    M.f. «Stiprā».
8.00,10.00,16.00,19.00 Šodien.
8.25    Ēdam mājās.
9.00     Seriāls «Muhtars 
           Atgriežas 2»
10.20   Seriāls «Jūras velni. Ziemeļu
           robeža».
12.00   Seriāls «Jūras velni 3».
13.25  M.f. «Izmisumu diena».
15.25,16.25 M.f. «Ģēnijs».
19.30  Seriāls «Jūras velni. Dzimtenes
           robežas».
20.30   Seriāls «Uzvarētāji».
22.35   Seriāls «Advokāts». 
23.35   Tu esi super!
2.05     Kur palika bērnība?

REN TV Baltic  
6.00    Seriāls «Djatlovu ģimene».
6.20    Informatīvs raidījums 112.
6.45,1.00 Skatīties visiem!
7.35     Tālo pasauļu spiegi.
8.30     Neticami interesanti stāsti.
9.45    Maldu teritorija.
11.40   Zinātnes piekrāptie.
12.35   Slepenās teritorijas.
13.35   Braukt krievu stilā.
14.00  Visšokējošākās hipotēzes.
14.55   Slepenie saraksti. 

           Tas ir fiasko, draudziņ!
16.55  Neticami interesanti stāsti.
17.50   Kā iekārtota pasaule?
18.50   Čepmanes noslēpumi.
19.50   Visšokējošākās hipotēzes.
20.45   Maldu teritorija.
22.40  Braukt krievu stilā.
23.10  Cilvēces noslēpumi.

PBK
5.55,11.20,13.55, 3.10  Ziņas.
6.05     Multf. «Kņazs Vladimirs».
7.30,11.50,14.20 M.f. «Ramanovi».
16.25   M.f. «Neuzvaramais».
18.05   M.f. «Ivans Vasiljevičs
           maina profesiju».
20.00  Laiks.
20.25  Latvijas laiks.
21.00   M.f. «Vikings».
23.35   Lielais svētku koncerts.
1.35     M.f. «Baltkrievijas stacija».

RīgaTV24
6.00    «5 novadi Latvijā».
6.30     Ziņu Top 5.
7.00     Dienas personība.
7.30     «5 novadi Latvijā».
8.00     Vēlais ar Streipu.
8.30     Ziņu Top 5.
9.00     Mosties ar Ievu!
9.30     Dienas personība.
10.00   Ēdiens kā zāles.
10.30   Mosties ar Ievu!
11.00   Kur tas suns aprakts?
12.00   «La dolce vita» ar Roberto.
13.00   Preses klubs.
14.30   «Tete-aTete» ar Rīgu.
15.00   Pusdieno ar Ievu!
15.30   Ēdiens kā zāles.
16.00   Dienas personība.
16.30   Ziņu Top 5.
17.00   Preses klubs.
18.30   Dienas personība.
19.00   «La dolce vita» ar Roberto.
20.00   Ēdiens kā zāles.
20.30   Ziņu Top 5.
21.00  Latvijas labums.
22.00  Vēlais ar Streipu.
22.30   Preses klubs.
24.00  Ziņu Top 5. 
0.30     Vēlais ar Streipu.

TREŠDIENA, 12. jūnijs
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tV programma

LTV 1
6.00    LR valsts himna.
6.02    Zemes stāsti.
6.30    Rīta «Panorāma».
8.35    Seriāls «Mīlas viesulis 14».
9.35    Seriāls «Atmaksa». 
10.35,12.45,14.40  TV skatlogs.
10.50  LTV videofilma «Pateikt un 
           pateikties. Anda Līce».
11.50   1:1. Aktuālā intervija.
13.05   Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.
13.35   Aculiecinieks.
13.50   Seriāls «Lēna, mana mūža 
           mīlestība».
15.00  Krustpunktā.
16.00   Seriāls «Atmaksa». 
17.00   Seriāls «Mīlas viesulis 14».
18.00   Dienas ziņas.
19.00   Zemes stāsti.
19.30  Sirmais. Kulta ēdieni 4.
           Ungārija. Gulašs.
20.30   Panorāma.
21.15   Dok.f. «Garāžas».
21.45  Atslēgas.
22.00   Seriāls «Uzticies man!».
23.05   Nakts ziņas.
23.20   Nacionālie dārgumi. 
           100 g kultūras.
0.10    Daudz laimes jubilār!
Programmas autortiesības ir aizsargātas
ar likumu un tās pieder LTV.

LTV 7
6.00    LR valsts himna.
6.03     Berberiem pa pēdām.
           Maroka.
6.30     Multf. «Okonauti».
7.00     Kas te? Es te!
7.30     Pie stūres.
           «Deutsche Welle» žurnāls.
8.00     100 līdz 100.
8.30    Ielas garumā.
9.00     Vides fakti.
9.30     Dzimis Eiropā.
10.00   Seriāls «Eņģeļu iela 9. 
           Pelnrušķītes mantojums».
11.00   Seriāls«Muhtars atgriežas2».
11.55   Seriāls «Divi vienā 2».

12.55   12 elementi ainavā.
13.25   Projekts «Nākotne».
           «Deutsche Welle» žurnāls.
13.55   Dok.f. «Dienasgrāmata pēc 
           pieprasījuma».
14.40   Aculiecinieks.
15.00   Dok.f. «Kalnu ārstniecisko 
           augu noslēpums».
15.55  Dok.f. «Manas zaļās mājas».
16.05   Seriāls «SOKO Štutgarte 3».
17.00   Melu laboratorija.
18.05  Seriāls«Muhtars atgriežas2».
19.00   Šovakar.
19.35   Dok.f. «Tēvi tur».
20.50   Aculiecinieks.
21.10   Seriāls «SOKO Štutgarte 3».
22.00   Pludmales volejbola apskats.
22.15   Sporta studija.
23.00   Pasaukles meistarsacīkstes 
           hokejā. Šveice - Krievija.
1.10    Dok.f. «Bezceļu tūrisms. 
           Altajs».
Programmas autortiesības ir aizsargātas
ar likumu un tās pieder LTV.

LNT
6.00     900 sekundes.
8.10     Seriāls «Daktere Kvinna 3».
9.20     Seriāls «Lieliskais gadsimts».
10.25   TV skatlogs.
10.40   Seriāls «Uzvarētājas un 
           zaudētājas 2».
11.40   M.f. «Dedzīgais līgavainis».
13.35   TV skatlogs.
13.50   Degpunktā.
14.20   Šovs «Izdzīvotāji 33».
15.35   Seriāls «Radu būšana 5».
16.35  Seriāls «Jaunava Džeina».
17.40  Šovs «Mani virtuves 
           noslēpumi 9».
17.50   Ziņas sešos.
18.00   Šovs «Mani virtuves 
           noslēpumi 9».
19.00, 1.55 Seriāls «Sievišķīgās 
           atriebības».
20.00  LNT ziņas.
20.40   Degpunktā.
21.10   Šovs «Izdzīvotāji 34».
22.55   Šovs «Uz nažiem. Viesnīcas».

24.00   M.f. «Maskava , es paciešu 
           Tevi».
1.45     Seriāls «Hūberts un Štallers2».

TV3
5.55    Seriāls «Pēdējais īstais
           vīrs 5»
6.25     Multf. «Krauklis, mazais
           resgalis».
7.00     Multf. «Princese bruņiniece 
           Nella».
7.35     Multf. «Mazais princis 2».
7.55,14.50 Seriāls «Pilna māja 3».
8.55    M.f. «Mērkaķošanās».
10.30   Pasaules smieklīgāko
           video kuriozu top 10.
11.00   TV skatlogs.
11.15,1.10 Multf. «Simpsoni 28».
11.40,17.05 Seriāls «Bīstamās 
           mājsaimnieces».
12.40   Seriāls «Īstās mājsaimnieces.
           Beverlihilsa».
13.40   Seriāls «Māmiņas 3».
15.55,20.20 Seriāls «Viņas melo 
           labāk 7».
18.00   Seriāls «Divarpus vīri 9».
19.00  TV3 ziņas.
19.35  Bez tabu.
21.00   Seriāls «Vajātie». 
22.05   M.f. «Logans».
0.55     Seriāls «Kobra 11-23».

TV6
6.00    900 sekundes.
8.15,16.00 Seriāls «Bitīt’kapos 3».
8.45    Seriāls «Kobra 11-13».
9.50,13.00 Seriāls «Nozieguma 
           skelets 11».
10.50,15.00 Seriāls «Pēdējais cilvēks
           uz zemes».
11.45   Slavenību padomu aģentūra.
12.00   Seriāls «Pludmales patruļa». 
14.00   Seriāls «Kobra 11-13».
16.30   Multf. «Mana trakā ģimene11»
17.00,20.00 Multf. «Simpsoni».
18.00  Seriāls «Pludmales patruļa».
19.00   Šovs «Noliktavu kari 6».
21.00   Šovs «Sliktākais Kanādas 
           šoferis».
22.00   M.f. «Tropu negaiss».
0.35     Iespējams tikai Krievijā.

3+
6.00    Seriāls «Apsolītā».
6.30    Multf. «Lauvas sardze». 
7.00     Multf. «Četrarpus draugu».
7.30     Multf. «Jo-kai pulkstenis».
8.00     Seriāls «Paradīze».
10.00  M.f. «Pilnīga pārvēršanās».
11.50   Seriāls «Smaržu pasaulē».
13.00   Naša Russia 5.
13.30   Šovs «Ekstrasensi kā 
           detektīvi».
16.50   Apreci mani!
18.50,1.05 Seriāls «Interni 3».
21.00  M.f. «Pārinieks».
22.55   M.f. «Par mīlestību».

NTV MIR
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,0.55 Šodien.
6.05,6.35,7.05,7.35 Rīts. Vislabākais.
8.15     Maļceva.
9.00    Seriāls «Muhtars. Pa jaunām 
           pēdām».
10.20   Seriāls «Jūras velni. Ziemeļu 
           robeža».
12.00   Seriāls «Jūras velni 3».
13.30  Tikšanās vieta.
16.35   Seriāls «Slēpto kameru 
           aģentūra».
17.20  DNS.
18.25   Ārkārtējs notikums.
19.50   Seriāls «Jūras velni. Dzimtenes
           robežas».
20.50   Seriāls «Uzvarētāji».
22.55   M.f. «Robeža».
1.05     Zahara Priļepina analītisks 
           raidījums.
1.35     Tikšanās vieta.

REN TV Baltic  
6.00    Seriāls «Djatlovu ģimene».
6.45    Braukt krievu stilā.
7.10     Možu rītu!
8.35    Neticami interesanti stāsti.
9.45    Slepeno projektu diena.
10.50   Aleksejs Balabanovs. 
           Liktenīgais scenārijs.
11.45   Zinātnes piekrāptie.
12.40   Slepenās teritorijas.
13.35   Informatīvs raidījums 112.
14.00   Visšokējošākās hipotēzes.

14.50   Slepenie saraksti. Neveiksme
           piezogas nemanāmi.
16.35  Nraukt krievu stilā.
16.55   Neticami interesanti stāsti.
17.50   Kā iekārtota pasaule?
18.50  Čepmenas noslēpumi.
19.50   Visšokējošākās hipotēzes.
20.50   Kara noslēpums.
1.30     Skatīties visiem.

PBK
5.55,9.00,11.25,14.05,1.15 Ziņas.
6.05     Bērnu klubs. Rejs un 
           ugunsdzēju patruļa.
6.35     Bērnu klubs. Vikings Viks.
7.00     Labrīt.
9.30     Šodien 13. jūnijs. Diena sākas.
10.05   Esi vesels.
11.55   M.f. «Avārija».
14.25  Šovs «Moderns spriedums».
15.25   Šovs «Precamies!».
16.25   Šovs «Vīrieši un sievietes».
17.20   Vakara ziņas.
17.50  Šovs «Patiesībā».
18.55   Lai runā.
20.00   Laiks.
20.30  Latvijas laiks.
21.00  Seriāls «Kāzas un šķiršanās»
23.10   Vakars kopā ar I.Urgantu.
23.50   M.f. «Varonis».
1.45     M.f. «Jaroslavs. Pirms tūkstoš
           gadiem».

RīgaTV24
6.00,7.30 «5 novadi Latvijā».
6.30, 8.30, 16.30, 20.30, 24.00
           Ziņu Top 5.
7.00, 9.30,16.00,18.30 Dienas 
           personība.
8.00,14.30,22.00 Vēlais ar Streipu.
9.00, 10.30 Mosties ar Ievu!
10.00,15.30,20.00 Ēdiens kā zāles.
11.00   Latvijas labums.
12.00, 19.00 «La dolce vita» ar 
           Roberto.
13.00,17.00,22.30 Preses klubs.
15.00   Pusdieno ar Ievu!
21.00   Spēka spēle.
21.30   Nākotnes medicīna.
0.30     Vēlais ar Streipu.
1.00    Dienas personība.

CETURTDIENA, 13. jūnijs

LTV 1
6.00    LR valsts himna.
6.02     Zemes stāsti.
6.30    Rīta «Panorāma».
8.35    Seriāls «Mīlas viesulis 14».
9.35    Seriāls «Atmaksa».
10.35,12.45,14.40 TV veikals.
10.55   LV jaunatklāšanas 
           raidījums TE!
11.55   V.I.P. - Veiksme.Intuīcija.Prāts.
13.05   Īsfilmu cikls «Klausītājs».
13.35   Aculiecinieks.
13.50   Seriāls «Lēna, mana mūža 
           mīlestība».
15.00   Krustpunktā.
16.00   Seriāls «Atmaksa».
17.00   Seriāls «Mīlas viesulis 14».
18.00  Dienas ziņas.
18.55   Atslēgas.
19.00   Dok.f. «Kur palika tēvi?».
20.30  Panorāma.
21.15   Dok.f. «Rozes zem sniega».
22.15   M.f. «Melānijas hronika».
0.35     Seriāls «Uzticies man!».
1.40     LV jaunatklāšanas
           raidījumsTE!
2.35     Seriāls «Liecinieki 2».
Programmas autortiesības ir aizsargātas
ar likumu un tās pieder LTV.

LTV 7
6.00     LR valsts himna.
6.03     Berberiem pa pēdām.
           Maroka.
6.30     Multf. «Mazā Maruko».
7.20     «Euromaxx».
           «Deutsche Welle» žurnāls.
7.50     Seriāls «Savējie».
8.45     Dok.f. «Ķīpsalā».
9.10     1:1. Aktuālā intervija.
10.00   Seriāls «Eņģeļu iela 9. 
           Pelnrušķītes mantojums».
11.00  Seriāls «Muhtars atgriežas 2»
11.55   Seriāls «Divi vienā 2».
12.55   Sporta spēks.
           «Deutsche Welle» žurnāls.
13.30  Pie stūres.
           «Deutsche Welle» žurnāls.
14.00   Sāras mūzika 2.

           «Deutsche Welle» žurnāls.
14.20   Nacionālie dārgumi.
           100 g kultūras.
15.05   Personība. 100 g kultūras.
16.05   Seriāls «SOKO Štutgarte 3».
17.00   Melu laboratorija.
18.05   Seriāls «Muhtars atgriežas 2»
19.00   Šovakar.
19.35   M.f. «Pēdējais tango».
21.20   Tiešraide. FIFA U-20 PK
           izcīņa futbolā. 
23.30   Pasaules meistarsacīkstes 
           hokejā. Latvija-Zviedrija.
Programmas autortiesības ir aizsargātas
ar likumu un tās pieder LTV.

LNT
6.00     900 sekundes.
8.10     Seriāls «Daktere Kvinna 3».
9.20     Seriāls «Lieliskais gadsimts».
10.25,13.45 TV skatlogs.
10.40  Seriāls «Uzvarētājas un
           zaudētājas 2».
11.40   M.f. «Sapņu ceļojums. 
           Makao».
14.00   Degpunktā.
14.30   Šovs «Izdzīvotāji 33».
15.30   Seriāls «Radu būšana 5».
16.35   Seriāls «Jaunava Džeina».
17.40,18.00 Šovs «Mani virtuves 
           noslēpumi 9».
17.50   Ziņas sešos.
18.50, 21.10 Labestības diena. 
           Zvanu centrs.
19.00  Seriāls «Sievišķīgās 
           atriebības 2»
20.00  LNT ziņas.
20.40   Degpunktā.
21.10   Seriāls «Agata Kristi. 
           Erkils Puaro 11».
23.15   M.f. «Nakts skrējiens».
1.25    Seriāls«NCIS:Losandželosa 4»
2.05     Seriāls «Dzimuši pilicisti 6».

TV3
6.25     Multf. «Krauklis, mazais 
           resgalis».
7.00     Multf. «Princese bruņiniece 
           Nella».

7.35     Multf. «Mazais princis 2».
7.55    Seriāls «Pilna māja 3».
8.55     M.f. «Ledus laikmets 3:
           Dinozauru ēra».
11.00   TV skatlogs.
11.15   Multf. «Simpsoni 28».
11.40,17.05 Seriāls «Bīstamās 
           mājsaimnieces».
12.40   Seriāls «Īstās mājsaimnieces.
           Beverlihilsa».
13.40   Seriāls «Māmiņas 3».
14.50   Seriāls «Pilna māja 3».
16.05   TV spēle «Candy Crush».
18.00   Seriāls «Divarpus vīri 9».
19.00  TV3 ziņas.
19.35  Bez tabu.
20.20  Multf. «Alvins un burunduki.
           Diženais burunduļojums»
22.10   M.f. «Sastrēgumstunda 2».
0.05     M.f. «Mammas brīvdienas».

TV6
6.00    900 sekundes.
8.15     Seriāls «Bruklina 99».
11.10   Slavenību padomu aģentūra.
11.25   Seriāls «Pieczvaigžņu 
           viesnīca».
16.30   Multf. «Mana trakā ģimene11»
17.00  Bokss: Pasaules supersērija 
           boksā. Mairis Briedis - 
           Oleksandrs Usiks. 
           Diena pēc cīņas.
17.30   Bokss: Pasaules supersērija 
           boksā. Mairis Briedis – Noels
           Mikaeljans. Diena pēc cīņas 
18.00   Seriāls «Pludmales patruļa».
19.00   Šovs «Noliktavu kari 6».
20.00   Multf. «Simpsoni».
21.00  Seriāls «Orvila 2».
22.00   M.f. «Dreds».
24.00   M.f. «Krusttēvs».

3+
6.00    Seriāls «Apsolītā».
6.30     Multf. «Četrarpus draugu».
7.30     Multf. «Jo-kai pulkstenis».
8.00    Seriāls «Paradīze».
10.00   M.f. «Veču revanšs».
12.15  Seriāls «Smaržu pasaulē».
13.30   Šovs «Ekstrasensi kā 
           detektīvi»

16.50   Apreci mani!
19.00   Šovs «Kur ir loģika? 4».
20.00   Multf. «Džungļu patruļa». 
22.00   M.f. «Operācija «Kazino»».
23.40   M.f. «Skarbais».

NTV MIR
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 Šodien.
6.05,6.35,7.05,7.35 Rīts. Vislabākais.
8.15     Ārsts. 
9.00     Seriāls «Muhtars. Pa jaunām 
           pēdām»
10.20   Seriāls «Jūras velni. Ziemeļu
           robeža».
12.00   Seriāls «Jūras velni 3».
13.30  Tikšanās vieta.
16.35   Seriāls «Slēpto kameru 
           aģentūra».
17.20  DNS.
18.25   Ārkārtējs notikums.
19.50  Gaidi mani!
20.35   Seriāls «Jūras velni. 
           Dzimtenes robežas».
22.40   Seriāls «Uzvarētāji». 
0.50     Ārkārtējs notikums. 
           Izmeklēšana.
1.20     Mēs un zinātne. Zinātne 
           un mēs.

REN TV Baltic  
6.00    Seriāls «Djatlovu ģimene».
6.20, 13.35 Informatīvs 
           raidījums 112.
6.45, 0.35  Braukt krievu stilā.
7.10    Možu rītu!
8.30     Neticami interesanti stāsti.
9.45     «Cilvēces noslēpumu» diena.
10.35   Cilvēces noslēpumi.
11.35   Zinātnes piekrāptie.
12.30   Dzīvā tēma.
14.00, 19.50 Visšokējošākās 
           hipotēzes.
14.55  Slepenie saraksti. 
           Visnepateicīgākais darbs.
17.00   Cilvēces noslēpumi.
18.00   Kā iekārtota pasaule?
18.55, 22.45 Čepmenas noslēpumi.
20.45   Plānprātība un drošsirdība.
           Kas vēlas iznīcināt cilvēci?

PBK
5.55,9.00,11.25, 14.05,1.30 Ziņas.
6.05     Bērnu klubs. Rejs un 
           ugunsdzēju patruļa.
6.35     Bērnu klubs. Vikings Viks.
7.00     Labrīt!
9.30    Šodien 14. jūnijs. Diena sākas.
10.10   Esi vesels.
11.55   M.f. «Avārija».
14.25   Šovs «Moderns spriedums».
15.25   Šovs «Precamies!».
16.25   Šovs «Vīrieši un sievietes».
17.20   Vakara ziņas.
17.45   Cilvēks un likums.
18.55   Brīnumu lauks.
20.00   Laiks. 
20.35  Rīga. TV. 
           Galvaspilsētas jaunumi.
20.50   Laika ziņas.
20.55   Trīs akordi.
22.55   Laima. Rendezvous. Jūrmala.
           2018.
0.45     Vakars kopā ar I.Urgantu.
2.00     M.f. «Ķīlnieki».

RīgaTV24
6.00,7.30 «5 novadi Latvijā».
6.30, 8.30 Ziņu Top 5.
7.00     Dienas personība.
8.00     Vēlais ar Streipu.
9.00     Mosties ar Ievu!
9.30     Dienas personība.
10.00   Ēdiens kā zāles.
10.30   Mosties ar Ievu!
11.00   Dzīves stils.
11.30   Nākotnes medicīna.
12.00   «La dolce vita» ar Roberto.
13.00   Preses klubs.
14.30   Ko, notiek?
15.00   Pusdieno ar Ievu!
15.30   Ēdiens kā zāles.
16.00,1.00 Dienas personība.
16.30   Ziņu Top 5.
17.00  Preses klubs.
18.30   Dienas personība.
19.00   «La dolce vita» ar Roberto.
20.00   Ēdiens kā zāles.
20.30,24.00 Ziņu Top 5.
21.00  Globuss.
22.00,0.30 Vēlais ar Streipu.
22.30   Preses klubs.

PIEKTDIENA, 14. jūnijs
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tV programma

LTV 1
6.00    LR valsts himna.
6.03     Personība. 100 g kultūras.
7.00     Multf. «Mazā Maruko».
7.25    Multf. «Pelēns Tips».
7.50     Multf. «Molangs un Piu Piu».
8.00    Multf. «Oktonauti». 
8.30     Multf. «Mazais Malabars».
8.40     Multf. «Kāpēc? Tāpēc!».
9.00     Kas te? Es te!
9.30     Multf. «Uzmanību, gatavību,
           kosmosā! 2».
10.00   Ķepa uz sirds.
10.30   Multf. «Vaikiki».
10.40  M.f. «Kaitinošā sala».
12.10   Popstudijas «Jūras akmentiņi»
           koncertizrāde «Mēs».
13.25   Atslēgas.
13.40   Vienas dienas restorāns.
14.10   Latvijas kods. Lai smuki!
14.40   Seriāls «Viktorija». 
17.00   Dok.f. «Dabas arhitekti. 
           Atrašanās vieta ir svarīga».
18.00  Dienas ziņas.
18.20   Dok.f. «Lidija».
19.05   Vides fakti.
19.35   Latvijas sirdsdziesma.
20.30  Panorāma. 
21.13  Latvijas Loto izlozes.
21.25   Tiešraide. Latvijas sirdsdzies-
ma.     Fināls Lielvārdē.
0.10     Grupas «Klaidonis» jubilejas
           koncerts.
Programmas autortiesības ir aizsargātas
ar likumu un tās pieder LTV.

LTV 7
6.00     LR valsts himna.
6.03     Kas te? Es te! 
7.00     Dardarija. Zeme, kurā viss ir 
           iespējams.
7.30     Province.
8.00     Latvijas novadu cīņas.
9.00     Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā.
9.30     V.I.P. - Veiksme.Intuīcija.Prāts.
10.15   2018. Latvijas hronika.

10.30   Pludmales volejbola apskats.
10.45   Sporta studija.
11.30   Šovs «Bravo!».
13.35   Anekdošu šovs.
14.05   Aizliegtais paņēmiens.
15.05   Eiropa koncertos. 
           «Deutche Welle» žurnāls.
16.00   Tiešraide. latvijas futbola 
           visrslīgas spēle.
18.15  Dok.f. «Inese pirmā!»
18.50   Tiešraide. FIFA U-20 PK
           izcīņa futbilā. Fināls.
21.20   Seriāls «Midsomeras 
           slepkavības 15».
23.05  Daudz laimes jubilār.
0.25     Seriāls «Izmeklētājs un jūra».
Programmas autortiesības ir aizsargātas
ar likumu un tās pieder LTV.

LNT
5.35     Šovs «Miljonāru savedēja 6».
7.00    Šovs «Sagraizītie 2». 
8.00     Seriāls «Kristela».
9.30    Dok.f. «Nofilmēts. 
           Avionegadījumu liecinieki».
10.30  Seriāls «Māmiņa vai savedēja3»
11.00   Attīstības kods 5.
11.35   Šovs «Piedzīvojums bez 
           robežām».
12.05  Šovs «Mani remonta
           noteikumi».
16.40   Reiz Krievijā.
17.50   Ziņas sešos.
18.00   Seriāls «Vokers.Teksasas 
           reindžers 2».
20.00  LNT ziņas. 
20.40   Degpunktā sestdienā.
21.05   Seriāls «Ievainotā mīlestība».
23.10  M.f. «Garšas detektīvs». 
0.50    M.f. «Cik maksā mīlestība?
           Lielpilsētas pasaka».

TV3
5.00    Seriāls «Kvantiko 2».
5.55     Šovs «Amerikāņu nindzjas 4»
7.45     Multf. «Transformeri: roboti 

           maskējas 3».
8.10     Multf. «Kungfu panda».
8.35     Seriāls «Zoodārza slepenā 
           dzīve 4».
9.45     TV skatlogs.
10.00   Sveika, Rīga!
10.35   Autoziņas 8.
11.10   Seriāls «Radiņi».
12.10   Šovs «Tēta nedienas 
           Latvijā 3».
13.50   Spēļu šovs «Candy Crush».
14.45  Pasaules smieklīgāko 
           videokuriozu «Top 10».
15.10   M.f. «Sastrēgumstunda 2».
17.05  Multf. «Alvins un burunduki.
           Diženais burunduļojums».
19.00  TV3 ziņas.
19.35   M.f. «Lego Betmens. Filma».
21.40   M.f. «Nacionlie dārgumi:
           Noslēpumu grāmata».
0.15     M.f. «Logans».

TV6
7.55    Motorgalvas.
10.05  Šovs «Noliktavu kari 6».
15.05   Seriāls «Orvila 2».
16.15  Zebra 3.
16.30   Laiks mājai 4.
17.00  Multf. «Simpsoni».
18.00   Amerikāņu nindzjas 4.
20.00   Multf. «Simpsoni 2».
21.00   Seriāls «Piedzīvojums bez 
           robežām».
21.30 Autoziņas 8.
22.05   Trakie riteņi.
23.05  M.f. «Bīstamais uzdevums».

3+
7.00    Seriāls «Smaržu pasaulē».
9.00    Uzmini manu pāri!
10.05   Multf. «Džuņgļu patruļa».
12.00   Seriāls «Reiz krievijā 5».
18.20   Multf. «Cara dēls Ivans un 
           Pelēkais vilks 2».
20.00   Uzmini manu pāri!
21.00   M.f. «Džeks - milžu bende».
23.00   M.f. «Operācija «Kazino»»
0.55     Seriāls «Interni 3».

NTV MIR
6.05    M.f. «Sibīrietis».
8.00,10.00,16.00 Šodien.
8.25     Skate.
9.00     Viņu paražas.
9.30    Gatavojam kopā ar Alekseju 
           Ziminu.
10.25   Galvenais ceļš.
11.05   Braucam un ēdam.
12.00   Dzīvā un nedzīvā pārtika.
12.55   Dzīvokļa jautājums.
14.00   Mūsu patērētāju aizsardzības
           dienests.
15.05  Sava spēle.
16.20   Reiz.
17.00   Miljonu vērtais 
           noslēpums.
19.00   Centrālā televīzija.
21.00   Tu tam neticēsi!
22.05   Zvaigžņu satikšanās.
23.25   M.f. «Kas es esmu?».
1.30     Fomenko.
2.00     Dziesma jūsu galdiņam.

REN TV Baltic  
6.00, 10.20 Braukt krievu stilā.
6.40     Seriāls «Karavīri».
8.25    Viss par transportu.
9.25    Dievu ēdiens.
10.50   Visliederīgākais raidījums.
11.50   Godīgi veikts remonts.
12.30   Kara noslēpums.
15.50   Cilvēces noslēpumi.
17.50  Slepenie saraksti. 
           Kur noved muļķīgi izlēcieni?
19.50  Visšokējošākās hipotēzes.
21.45   Pēc simts gramiem - jūra līdz
           ceļiem!
22.50   Maldu teritorija.
0.50     Katram pa kaķim.

PBK
5.35, 10.00,12.20,1.30 Ziņas.
5.45    Seriāls «Uzkāpt Olimpā».
7.35     Bērnu klubs. Kurmītis un
           panda.
7.55     Gudrinieces un gudrinieki.
8.40     Brīnumu lauks.

9.40    Mācītāja vārds.
10.20  Musketiera kodekss.
11.20   Sazvērestības teorija.
12.40   Ideāls remonts.
13.55  Dzīvā dzīve.
15.15   Starptautiskais
           teātra un kino 
           mūzikas festivāls 
           «Jūras pērle 2018».
16.40  Ekskluzīvi.
18.25   TV spēle «Gribi 
           būt miljonārs?»
20.00   Laiks.
20.25   Šovakar.
23.40   M.f. «Grēcinieks»
1.50     M.f. «Mīlestība 
           lielpilsētā 2».

RīgaTV24
6.00    Ziņu Top 5.
6.30     Preses klubs.
8.00     Nākotnes medicīna.
8.30    «5 novadi Latvijā». 
9.00,12.00,14.00 «La dolce vita» ar 
           Roberto.
10.00   Rīts ar uzņēmējiem.
10.30  Dzīves stils.
11.00   Kas te tik laikmetīgs?
11.30   Ko, notiek?
13.00  Dr. Apinis.
15.00   Globuss.
16.00,21.00 Vēlais ar Streipu. 
           Nedēļas atskats.
17.00   Finanšu un nodokļu 
           labirinti.
17.30   Grāmatu kods.
18.00,20.00 Dzīvīte.
18.30   Aktualitātes.
19.00  Nu ko, gatavosim!
20.30   Kas te tik laikmetīgs?
22.00  Tete-a-tete ar Rīgu.
22.30   Dr. Apinis.
23.30   Kur tas suns aprakts?
0.30     Tete-a-tete ar Rīgu.
1.00     «La dolce vita» 
           ar Roberto.

SESTDIENA, 15. jūnijs

LTV 1
6.00    LR valsts himna.
6.03    Personība. 100 g kultūras.
7.00     Multf. «Mazā Maruko».
7.25     Multf. «Pelēns Tips».
7.50    Multf. «Molangs un Piu Piu».
8.00     Multf. «Oktonauti».
8.30     Multf. «Mazais Malabars».
8.40     Multf. «Kāpēc? Tāpēc!».
9.00    Kas te? Es te!
9.30     Uzmanību, gatavību,
           kosmosā! 2.
9.55     Raidījums bērniem 
           «Jetiņš lasa».
10.15   Dok.f. «Ja es būtu dzīvnieks».
10.30  Pasaku filma «Zosu gane».
11.45   Mēs ar brāli - kolosāli!
12.00   Dievkalpojums. Jelgavas 
           baptistu draudzē.
13.00   Uzvelc tautastērpu!
13.35   Šovs «Kūku kari».
14.35   Seriāls «Mēnessakmens».
15.30   Latvijas sirdsdziesma.
16.25  Ķepa uz sirds.
17.00   Dok.f. «Labu apetīti no Žerāra
           Depardjē!».
18.00   Dienas ziņas.
18.20  Dzirdi balsis
           ar Kārli Kazāku.
18.50   M.f. «Barbaras Vudas 
           kolekcija. Vētrainie gadi».
20.30   Panorāma.
20.46   «De facto».
21.35   Seriāls «Vera 7».
23.20   M.f. «Mazāk ir vairāk».
1.05     Dok.f. «Dabas arhitekti. 
           Atrašanās vieta ir svarīga».
Programmas autortiesības ir aizsargātas ar
likumu un tās pieder LTV.

LTV 7
6.00     LR valsts himna.
6.03     Kas te? Es te!
7.00     Karaliste.
7.30     Vides fakti.
8.00    Ielas garumā.

8.30     Reģionālā attīstība Latvijā.
           Agro 2019.
9.00     Dok.f. «Reiva pasaule. 
           Aglija: maza pilsēta liela 
           skaņa».
9.30,17.00 Personība. 100 g kultūras.
10.30   Brīnumu laboratorija.
11.00   M.f. «Kaitinošā sala».
12.25   Bērnu un jauniešu mūsdienu 
           dziesmu izpildītāju konkurss 
           «Balss pavēlnieks».
14.00   Sporta leģendas. Uļjana 
           Semjonova.
15.00   Tiešraide. Pasaules 
           meistarsacīkstes rallijkrosā.
17.55   Tiešraide. Eiropas Zelta līga 
           volejbolā. Latvija - Turcija.
21.15   Seriāls «Policijas 
           patruļa 19-2».
22.10   Seriāls «Okupācija».
23.05   Pasaules meistarsacīkstes 
           rallijkrosā.
1.05     Eiropa koncertos. 
           «Deutche Welle» žurnāls.
Programmas autortiesības ir aizsargātas
ar likumu un tās pieder LTV.

LNT
5.00     Šovs «Miljonāru savedēja 6».
6.25     Kontakts kopā ar doktoru 
           Čālzu Stenliju 2.
6.50     Seriāls «Hūberts un Štallers2»
7.50     Seriāls «800 vārdi».
8.45     30 minūtes virtuvē ar
           Džeimiju Oliveru.
9.45     Zebra 3.
10.00   Ceļojums kā piedzīvojums.
10.30   Atspēriens izaugsmei 3.
11.05   Šovs «Izdzīvotāji 34».
12.40  Piedzīvojums bez robežām.
13.15   Seriāls «Radu būšana 4».
14.30   Seriāls «Radu būšana 5».
17.50   Ziņas sešos.
18.00   Seriāls «Agata Kristi. 
           Erkils Puaro 11».
20.00   LNT ziņas.

20.10   LNT ziņu «Top 10».
21.05   Seriāls «Ievainotā mīlestība».
23.05   M.f. «Dedzīgais līgavainis». 
0.50     Seriāls «Pēdējie Grimmi 4».

TV3
5.00    Seriāls «Kvantiko 2».
5.55     Šovs «Amerikāņu nindzjas4»
7.00     Multf. «Mans mazais ponijs: 
           draudzība ir brīnums 6».
7.30     Multf. «Zvaigžņu kari: 
           dumpinieki 2».
8.00     Multf. «Kungfu panda».
8.30     Multf. «Septiņi rūķi».
9.25    Šovs «Pasaules spožākie 
           talanti 2».
10.00  «Superbingo». TV spēle.
11.05   Šovs «Gatava pārvērtībām 3»
11.55   Šovs «Dziesmu duelis 4».
13.25   Dok.f. «Zoodārza slepenā 
           dzīve 4».
14.25   M.f. «Nacionālie dārgumi.
           Noslēpumu grāmata».
16.55   Multf. «Lego Betmens. Filma».
19.00   Nekā personīga.
20.00  M.f. «Zvaigžņu ceļš: bezgalība».
22.20   M.f. «Soda vienība».
0.25     Seriāls «Vajātie».

TV6
7.20    Laiks mājai 4.
7.55     Autoziņas 8.
8.25    Zebra3.
8.40     Seriāls «Pludmales patruļa».
13.00   Tiešraide. Pasaules supersērija
           boksā. Mairis Briedis -
           Kšištovs Glovackis.
14.30   Tiešraide. Pasaules supersērija
           boksā. Juniers Dortikoss -
           Edrjū Tabiti.
15.50   Gāzi grīdā! Vjetnamas
           speciālizlaidums.
17.30   Multf. «Simpsoni».
18.00   Motorgalvas. 
20.00   Multf. «Simpsoni 2».
21.00   Seriāls «Borodačs».
22.00  Šovs «Improvizācija 2».
0.10     M.f. «Dreds».

3+
6.30    Džoisa Meijere. Prieka pilna
           dzīve.
7.00     Seriāls «Smaržu pasaulē».
9.00     Kur ir loģika? 4.
10.05   Šovs «Naša Russia» 3.
10.35   Multf. «Cara dēls Ivans un 
           Pelēkais vilks 2».
12.05   M.f. «Džeks - milžu bende».
14.15  M.f. «Resnīši».
16.15   M.f. «Pārinieks».
18.10   Šovs «Tēta nedienas 7».
21.00   M.f. «Bada spēles. Zobgaļsīlis.
           Pirmā daļa».
23.15   M.f. «Par mīlestību».

NTV MIR
6.00     Centrālā televīzija.
8.00, 10.00, 16.00 Šodien.
8.20    Un atkal - esiet sveicināti!
8.40     Kurš mājās ir saimnieks?
9.25     Ēdam mājās.
10.20   Kristāla pasaule.
10.30  Pirmais ātrums.
11.05   Brīnumtehnika.
12.00   Vasarnīca.
13.05   Mūsu patērētāju aizsardzības 
           dienests.
14.05   Mazā zeme.
15.05   TV spēle «Sava spēle».
16.20  Izmeklēšanu veica...
17.55   Krievijas jaunās sensācijas.
18.58   Nedēļas kopsavilkums.
20.15   M.f. «No nekurienes ar 
           mīlestību jeb Jautrās bēres».
22.25   Bērnu «Jaunais vilnis 2019».
0.50     M.f. «Bijušais darbinieks».
2.40     Seriāls ««Mentu» kari 5»

REN TV Baltic  
5.45    Braukt krievu stilā.
6.05     Viss par transportu.
6.55     Seriāls «Tāli radi».
8.20    Seriāls «Bars».
11.45   Seriāls «Meistera pēdējais 
           noslēpums».
22.55   Grupa «25/17».
0.40     Skatīties visiem!

PBK
5.45,10.00, 12.20 Ziņas.
5.55     Seriāls «Uzkāpt Olimpā».
7.45     Bērnu klubs. Rejs un 
           ugunsdzēsēju patruļa.
8.15     Veselība.
9.20     Dmitrija Krilova piezīmes.
10.20  Citu dzīve.
11.25   Vai redzējāt video?
12.45   Kamera. Motors. Valsts.
14.25   M.f. «Dona Kihota bērni».
15.50   Starptautiskais teātra un kino
           mūzikas festivāls. 
           «Jūras pērle 2018».
18.00   Ģimenes noslēpumi.
19.25   Vislabākie!
21.00  Tolstojs. Svētdiena.
22.30  Kas? Kur? Kad?
23.50   M.f. «Visa patiesība par 
           vīriešiem».
1.25     M.f. «Par ko vēl runā vīrieši».
3.00     Laima. «Randezvous».
           Jūrmala 2018.

RīgaTV24
6.00    «5 novadi Latvijā».
6.30    Preses klubs.
8.00     Finanšu un nodokļu labirinti.
8.30     Nedēļa novados.
9.00    «La dolce vita» ar Roberto.
10.00  Tete-a-teta ar Rīgu.
10.30   Nu ko, gatavosim!
11.30   Grāmatu kods.
12.00   «La dolce vita» ar Roberto.
13.00   Vēlais ar Streipu. 
           Nedēļas atskats.
14.00   «La dolce vita» ar Roberto.
15.00   Latvijas labums.
16.00  Kur tas suns aprakts?
17.00  Nu ko, gatavosim!
18.00  Spēka spēle.
18.30   Preses klubs.
20.00   Mana balss.
21.00   Globuss.
22.00   Kur tas suns aprakts?
23.00   Mana balss.
24.00   Kas te tik laikmetīgs?
0.30     Spēka spēle.
1.00     Vēlais ar Streipu. 
           Nedēļas atskats.

SVĒTDIENA, 16. jūnijs
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PADomi

Latvijas cilvēkiem, kā taupīgai tautai, ir svarīgi,
lai pārtika pēc iespējas ilgāk saglabātos svaiga, nevis
tiktu izmesta. Tādēļ nav brīnums, ka mums ir daudz
recepšu, kā izmantot ēdienu, kas ir palicis pāri, – var
pagatavot konservus, salātus vai sacepumus. Turklāt,
izvēloties pārtikas produktus, 64 % aptaujāto Lat-
vijas iedzīvotāju vienmēr cenšas izvēlēties tādu ie-
pakojumu, kas ilgāk saglabā produktu svaigu.

Pirmais posms – veikals. Lai produkts saglabātos
svaigs tik ilgi, cik vien iespējams, vispirms ir jāpievērš
uzmanība tā izskatam. Uz tā nedrīkst būt gļotu, apli-
kuma, kas līdzīgs sēnītei, iespiedumu (piemēram, uz
augļiem) vai mitruma, kas izdalījies (ja produkts ir
iepakots), kā arī nedrīkst būt krāsas izmaiņu vai gaisa
ietekmes pazīmju. Tas viss liecina par to, ka produkts
tiek uzglabāts jau sen, un drīzumā tas var sabojāties
vai arī jau nav piemērots ēšanai. Ir rūpīgi jāizpēta arī
iepakojums: ir nepieciešams pievērst uzmanību tam,
vai tas nav bojāts, vai nav skrāpējumu, plaisu vai citu
mehānisku bojājumu, metinātiem savienojumiem jeb
«vīlēm» jābūt taisniem, bez piedeguma pazīmēm.
Pretējā gadījumā netiek nodrošināts iepakojuma her-
mētiskums, un derīguma termiņam, kas norādīts uz
iepakojuma, vairs nevar uzticēties. 

Otrais posms – preču iepakojuma izvēle veikalā.
Neiesaiņoti produkti ķīmiski zaudē gaistošās sastāv-
daļas, kas nosaka to garšu un aromātu. Turklāt tie ab-
sorbē svešas smaržas un ir pakļauti skābekļa ietekmei,
kas izraisa tauku oksidēšanos, vitamīnu, olbaltumvielu
un aminoskābju destrukciju. Gaisma un skābeklis sti-
mulē baktēriju vairošanos. Vienkārši sakot, nesaiņots
produkts sabojājas ātrāk. Kas attiecas uz gaļu, ikviens
zina, ka mitrums no neiepakotu gaļas izstrādājumu
virsmas ļoti ātri izgaro, kas savukārt kļūst par iemeslu
tam, ka produkts izžūst un zaudē savu masu (sakalst).
Gaismas un skābekļa vienlaicīgā ietekmē mainās gaļas
krāsa, taukaudi kļūst dzelteni u.tml. Tāpēc, lai sama-
zinātu ārējo faktoru ietekmi uz produktu, ieteicams iz-
mantot vakuuma iepakojumu vai iepakojumu, kur pie-
lietota modificēta gāzveida vide (MGV), kas arī
palēnina baktēriju vairošanos.

Zīmīgi, ka MGV ļauj vairākas reizes palielināt
uzglabāšanas termiņu un vienlaikus samazināt vai
pilnībā novērst konservantu izmantošanu – tas attiecas
gan uz gaļu, gan uz dārzeņiem, augļiem, skābpiena
produktiem utt. Kas attiecas uz dārzeņiem un augļiem,

vēl viens iepakojuma variants ir materiālu ar mikro-
perforējumu izmantošana. Tas nodrošina, ka no iepa-
kojuma tiek izvadīta gāze, ko izdala produkts, un
vienlaikus tas neļauj skābeklim iekļūt iepakojumā.
Šīs iepakojuma metodes vai arī to kombinācija ļauj
palielināt uzglabāšanas laiku. Vai efekts būs identisks,
ja izvēlaties videi draudzīgāku kartona iepakojumu?
Nē. Turklāt kartons vai papīrs nav piemērots visiem
produktiem. Turklāt dažkārt kartons tikai šķiet videi
draudzīgāks, piemēram, piena vai kefīra iepakojums
ir izgatavots ne tikai no kartona, tā sastāvā ir arī alu-
mīnija folija un polimēri.

Trešais posms – kā uzglabāt produktus?
Gaļas produktus vislabāk uzglabāt vakuuma iepa-

kojumā pie temperatūras, kas nepārsniedz +4°C. Šādos
apstākļos svaigiem gaļas produktiem būs ilgāks gla-
bāšanas laiks, piemēram, gatavā gaļa vakuuma iepa-
kojumā būs svaiga līdz pat 10 dienām. Protams, mak-
simāli ilgākai uzglabāšanai gaļu vislabāk sasaldēt.

Dārzeņi. Nav viegli sniegt vispārējus ieteikumus
dārzeņu uzglabāšanai ilgtermiņā, jo katram veidam
ir piemērotas citādākas uzglabāšanas prasības. Pie-
mēram, ne visiem dārzeņiem ir piemērots aukstums,
tādēļ tomātus vislabāk glabāt istabas temperatūrā. Ta -
ču viena lieta ir skaidra – produkti, kas iepakoti, pie-
lietojot MGV vai materiālus ar mikroperforējumu,
saglabāsies ilgāk, nekā tos uzglabājot un pārdodot
bez iepakojuma.

Siers kā ātri bojājošs produkts jāuzglabā vēsā vietā
bez saules staru ietekmes, ar minimālu tempera tūras
starpību un hermētiskā iepakojumā, lai novērstu mit-
ruma izgarošanu un nepieļautu netīrumu nokļūšanu
uz produkta virsmas, kas var paātrināt produkta bo-
jāšanos. Ir labi, ja esat iegādājušies sieru hermētiskā
iepakojumā, jo plēve, kurā siers parasti tiek iesaiņots
veikalā, bieži saplēšas, un to var būt grūti vai neie-
spējami izmantot atkārtoti. Šī iemesla dēļ daudzi uz-
glabāšanai izmanto vienreiz lietojamos maisiņus, ku-
ros bieži izdalās mitrums, kas paātrina produkta
bo jāšanos. Vārdu sakot, ja esat nopircis plēvē iesai-
ņotu sieru, mājās to vislabāk pārlikt pārtikas kastē.

Skābo krējumu un grieķu jogurtu (līdzīgi kā sie-
rus) jāuzglabā vēsā vietā. Ņemot vērā, ka šādi pro-
dukti parasti ir iepakojumā, kas nelaiž cauri gaismu,
ir vien jādara viss iespējamais, lai saglabātu tā her-
mētiskumu.
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Lai gan zināms tautas ticējums – ja ierauga kurmi,
to vajag trīs reizes noglaudīt, tad tam cilvēkam ir lai-
mīga roka, – praktiski ar pašu kurmi aci pret aci var
sastapties tikai retu reizi.

Eiropas kurmis (Talpa europaea) ir zīdītāju klases,
kukaiņēdāju kārtas pārstāvis. Kurmjiem ir ļoti slikta redze,
taču tie spēj uztvert pat vissīkākās apakšzemes vibrācijas.
Kurmis veidojot alu labirintus veicina gaisa un mitruma
apriti augsnē, uzirdina to, iznīcina kaitēkļu kāpurus. Oža
un dzirde ir īpaši labi attīstītas. Kurmju mātītēm dzimst
3–9 mazuļi, gada laikā var būt viens vai divi metieni. Kur-
mja dzīves ilgums ir apmēram 3–6 gadi. 

«Kurmji mīt augsnē, kas bagāta ar kompostu, labi mēs-
lotos zālājos, lapu koku mežos un it īpaši bioloģiskās 
saimniecībās, kur augsnē daudz slieku. Izvairās no smil-
šainām augsnēm, skuju koku mežiem, tīreļiem, jo šeit
augsne var būt par skābu sliekām un kāpuriem. Nepatīk
vietas ar grunts ūdeņiem. Visvairāk kaitē pavasara pali,
kad ūdens strauji ieplūst pazemes labirintos, kurmjus no-
slīcinot vai izdzenot virszemē. Savā ziņā kurmji ir augsnes
stāvokļa indikatori – dzīvo tur, kur ir sliekas, bet sliekas
dzīvo vietās, kur pareizi apietas ar augsni. Tātad, ja pie
jums dzīvo kurmji, ar augsni viss ir vislabākajā kārtībā,»
skaidro agronome Anita Trūpa.

Kurmji ēd sliekas, kukaiņus un to kāpurus, gliemjus,
mitrenes, zirnekļus. Nesmādē arī mazas, mazkustīgas var-
des un peles. Vasarā galvenokārt ēd kukaiņu kāpurus, bet
ziemas periodā kurmju pārtikā dominē sliekas. Tās tiek
padarītas nekustīgas ar kodienu galvas segmentā, jo siekalas
satur toksīnu, kas paralizē laupījumu, un nogādātas barības
rezervju krātuvēs dziļākajos augsnes slāņos. Šie krājumi
jo īpaši noderīgi var izrādīties aukstā ziemā, kad dziļi
sasalst augsne un tās iemītnieki, tostarp sliekas, pārvietojas
dziļāk augsnē. Kurmji reti meklē barību augsnes virspusē,
visbiežāk to dara sausuma periodos. Diennaktī kurmis spēj
notiesāt 50–70 g dzīvnieku valsts barības (gadā aptuveni
36 kg), kas atbilst vismaz pusei no paša kurmja svara.

Kurmja ķermenis izdala specifisku muskusa smaržu, kas
paredzēta barības objektu (tieši slieku) pievilināšanai.

Kurmis ir aktīvs visu gadu. Rakšanai tiek izmantotas
priekškājas, šķūrējot augsni no tuneļa sāniem uz abām
pusēm. Pakaļkājas tiek lietotas, lai stumtu kurmja ķermeni
uz priekšu pa tuneļa sienām. Kurmis apgriežas un izstumj
iepriekš izrakto augsni uz virspusi, tādējādi izveidojot ra-
kumus. Pavasarī un rudenī aktivitāte pieaug, jo tiek vei-
dotas plašas tuneļu sistēmas, kuru kopējais garums var
sasniegt 1000 m. Kurmis spēj vienas minūtes laikā pārcilāt
zemes daudzumu, kas atbilst paša svaram, vienas nakts
laikā var izrakt līdz 50 m garu eju. Alu sistēmas daļa, kas
paredzēta kurmja barības meklējumiem un uztrauc dārz-
kopjus, ir apmēram 30–60 cm zem augsnes virskārtas.
Dažreiz pieaugušais kurmis iznāk augsnes virspusē, lai
savāktu augu izcelsmes materiālu ligzdas izbūvei. 

Latvijā kurmjiem līdz šim vēl nav piešķirts oficiāls
kultūraugu kaitēkļa statuss. Kurmjus var ierobežot, bet
iznīcināt pavisam ir ļoti grūti. Pat ja tiek galā ar kurmjiem
savā zemes gabalā, tad kurmju alu sistēma saglabājas, un
atnāk jauni kurmji no citiem zemes gabaliem. Kurmji vai-
rāk dzīvo ar vārpatu piesārņotā vietā – tur būs savairojušies
drātstārpi, sliekas un citi kukaiņi.

Ierobežošana 
Kurmju izķeršanai ieteicams izmantot speciālos kurmju

izķeršanas slazdus.
Alās var mēģināt liet vircu vai ļoti lielu ūdens daudzumu.
Augsnē ierok plastmasas pudeles – vējš tajās svilpos,

un kurmji virzīsies uz kaimiņu dārzu.
Var izmantot seno metodi jeb uzlikt vējdzirnaviņas,

kas daļēji līdzēs. Dažāda veida atbaidītāji nopērkami saim -
niecības preču veikalos, taču dārzkopju domas par atbai-
dītāju efektivitāti ir atšķirīgas.

Regulāri jāatrok alas, lai tajās ieplūst svaigs gaiss, tas
nepatīk kurmjiem.

Dārzkopības veikalos var iegādāties dažādas granulas
un cita veida kurmju ierobežošanas līdzekļus.

Var noderēt arī kāda tautas metode, piemēram, kurmju
ejās ievietojot sasmalcinātus ķiplokus, sīpolus, ērkšķainus
rožu un ērkšķogu zariņus, plūškoka zarus, pat košļājamās
gumijas. 

Kurmim (un arī citiem kaitēkļiem, kas dzīvo augsnē)
varētu būt nepatīkama arī fritilāriju sīpolu smarža.

Kurmjiem ļoti nepatīk zāles pļāvēju rūkoņa un vibrācija,
kā arī uz zemes novietotas mūzikas atskaņotāja tumbas. Ka-
mēr trokšņosiet, aizbaidītais kurmis savu rakšanu droši vien
turpinās citā dārza daļā. Taču ļoti iespējams, ka, iestājoties
klusumam, kurmis atgriezīsies iepriekšējā alu sistēmā.

Kurmju ierobežošanai siltumnīcās vai nelielos lauku-
mos apkārt siltumnīcai 80–100 cm dziļumā ierok ierobe-
žojošu vienlaidus plāksni, kas atdala  siltumnīcu no pārējās
teritorijas. Kā plāksni var izmantot skārdu, šīfera plāksnes
vai citu materiālu. Kurmis šādu robežu pārvarēt nevar.
Atliek iznīcināt siltumnīcā esošos kurmjus un uz kādu
laiku būs miers.

Latvijas Republikas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā
ir iekļauts 2. reģistrācijas klases rodenticīds Polytanol,
kas paredzēts ūdensžurku un kurmju kontrolei zālājos, zā-
lienos, lauksaimniecības kultūru un dekoratīvo kultūru sē-
jumos un stādījumos. To gan nevarēs iegādāties mazdār-
ziņu īpašnieki, kuriem nav Valsts augu aizsardzības die -
nesta izsniegtas apliecības par to, ka viņi ir apguvuši augu
aizsardzības zināšanu minimumu.

Kas jādara, lai produkti pēc iespējas
ilgāk saglabātos svaigi?

Ir klāt skaistais peoniju ziedēšanas laiks. Kamēr priecāja-
mies par ziediem, der atrast brīvu brīdi, lai sagatavotos šo
krāšņo puķu pārstādīšanai, kas parasti ir vasaras beigās.

Peoniju stādīšanas vieta jāizvēlas pārdomāti un augsne jāgatavo
ļoti rūpīgi, jo stāds vienā vietā augs ilgus gadus un pievienotais
mēslojums būs tā galvenā barības krātuve. Vislabāk stādīšanas vietu
sagatavot jau vasarā, jo līdz peoniju stādīšanai (septembris/ oktobris)
augsne būs kārtīgi nosēdusies. Peonijas jāstāda saulainā, atklātā
vietā. Var būt arī maza pusēna, bet nekādā gadījumā pilnīga ēna.
Bedri sagatavo 60x60x60 cm lielu, daļu piepilda ar kompostu (ja
nav, tad sadalījušos kūtsmēslus sajauc ar dārza zemi), kam pievieno
ap 350 g granulētā pilnmēslojuma. Tad uzber aptuveni 20 cm izraktās
augsnes, jo iestādītajam stādam nevajadzētu saskarties ar mēslojumu.
Augsnes neitralizēšanai var pievienot pelnus, krītu vai dolomītmiltus.
Gruntsūdens līmenis nedrīkst būt augstāks par 1,5 m, jo šīm puķēm
zemas un mitras vietas nav piemērotas. Stādot noteikti jāievēro stā-
dīšanas dziļums – augsnei jābūt līdz 5 cm virs stāda pumpura. Ie-
stādot dziļāk, peonijas labi augs, bet slikti ziedēs.

Peonijas jāstāda saulainā, atklātā vietā. Ja vēlaties, lai šķirne
visā pilnībā parāda savu ziedu varenību, ir ieteicams regulāri izkniebt
padušu pumpurus – un jo agrāk, jo labāk. Tiesa, pirmajos divos
gados neiesaka ļaut ziedēt vispār, lai stāds labāk iesakņotos un pie-
ņemtos spēkā. Dalīšanai vislabākie ir trīsgadīgi un četrgadīgi ceri.
Pirmajos gados pēc iestādīšanas peonijas ir jālaista. Vēlāk tas vairs
nav aktuāli, izņemot sausos pavasaros un jūlijā/ augusta sākumā,
kad veidojas nākamā gada atjaunošanās pumpuri un ziedpumpuri.

Ko der zināt par peoniju
pārstādīšanu

Kārtējo reizi par kurmjiem

Izmantoti interneta un preses materiāli. lappusi sagatavoja lidija kirillova.
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lappusi sagatavoja ilze Atvara-Briška.

Receptes un attēli no: www. praktiski.la.lv, www.delfi.lv, www.tvnet.lv

Fiksākā mazsālīto gurķu recepte – 
polietilēna maisiņā

1 kg gurķu, 1,5 tējk. sāls, 1 sauja diļļu, 1 ķiploka daiviņa.
Viens no ātrākajiem veidiem, kā tikt pie mazsālītiem gurķīšiem, ir

to gatavošana visparastākajā polietilēna maisiņā. Šī turklāt ir ļoti ele-
mentāra recepte, kas neprasa buršanos ar sāls un cukura proporcijām
vai etiķa daudzuma noteikšanu.

Gurķus nomazgā un nogriež tiem galiņus.
Gurķīšus liek maisiņā, pārber ar krietnu sauju smalki sagrieztām

dillēm, smalcinātu ķiploka daiviņu un pusotru tējkaroti sāls. Maisiņu
aizsien un kārtīgi sakrata.

Maišeli liek bļodā (sālīšanās procesā izdalās gurķu sula, un tā mēdz
iztecēt arī ārpus maisiņa), bļodu – ledusskapī. Ik pa laikam sakrata

maisiņu. Gurķīši gatavi jau pēc četrām stundām.

Klasiskais cūkgaļas šašliks
1 kg cūkgaļas, 500 g sīpolu, 1 citrons, 100 ml sau -

sa baltvīna, 1 ēd. k. ķimeņu, 2 lauru lapas, melnie un
sarkanie pipari, sāls, svaigi zaļumi.

Sīpolus sagriež šķēlēs un sajauc ar sakapātiem
zaļumiem. Pievieno svaigi maltus piparus, drupinātas
lauru lapas, ķimenes, olīveļļu, svaigi spiestu citrona
sulu un baltvīnu. Sāli pievieno pēc garšas, tomēr vis-
gardāk ir, ja to pārkaisa jau gatavam, izceptam šašli-
kam. Gaļu sagriež kubiņos un kārtīgi samīca ar saga-
tavoto marinādi. Atstāj uz nakti iemarinēties un cep.

Rabarberu sulā marinēta vistas 
gaļa grilam vai cepeškrāsnij 
Vistas  šķiņķīši  (vislabāk  atkaulotie),  rabarberi,

medus, timiāns, baziliks, vistas gaļas garšvielas, sāls.
Marinējot vistas gaļu rabarberu sulā, sanāk inte-

resants, nedaudz saldskābs un ļoti sulīgs šašliks. Sa-
liek gaļu bļodā, izspiež sulu no rabarberiem, pārlej
gaļu, lai sula nosegtu gaļu, nedaudz pievieno arī ra-
barberu izspaidas. Pieliek trīs ēdamkarotes medus un
garšvielas – timiānu, baziliku, vistas gaļas garšvielu,
sāli. Atstāj uz pāris stundām ievilkties un cep uz grila

vai cepeškrāsnī.

Kefīra marināde šašlikam
1 kg cūkgaļas, 1/2 l kefīra, 1 laims, 1 citrons, pē-

tersīļi, piparmētras, olīveļļa.
Cūkas šķiņķi sagriež vienmērīgos gabalos. Bļodā

ielej kefīru, iegriež laima mizu, izspiež sulu no viena
laima un viena citrona. Pētersīļus sakapā ar sāli un
pipariem, līdz tie sāk suloties. Pieliek un sakapā pi-
parmētru, pielej olīveļļu un samaisa. Zaļumu masu
liek kefīra maisījumā un visu sajauc. Šajā marinādē
kārtīgi iemaisa gaļas gabalus un atstāj, lai iemarinējas.
Vislabāk gaļu šajā marinādē likt jau no rīta, lai vakarā
var cept. Gaļu dur uz iesmiem un cep. Jācep rūpīgi,
jo gaļa var ļoti ātri kļūst sausa.

Siera – alus cepumi
200 g  sviesta, 200 ml alus, 350 g miltu, 100 g

siera, 2 olas.
Pie 350 g miltu pierīvē 200 g sviesta. Samīca.

Pievieno 200 ml alus, izmīca, mīklai nav jālīp pie ro-
kām. Ja līp – pievienojiet ēd. k. miltu. Izrullē, ņem
formiņas un izspiež sev vēlamas figūras, sakuļ olu
un nosmērē cepumus. Ber virsū sarīvētu sieru, var
arī ķimenes. Cep 200 grādos 20 – 25 minūtes.

Kausētais siers ar dillēm
500 g biezpiena, 1 – 2 olas (ja viena, tad staipī-

gāks, smērējams, bet, ja divas, tad jau būs ar nazi grie -
 žams, bet joprojām mīksts),100 g sviesta, dilles, sāls. 

Vienā traukā liekam biezpienu, ja tas graudains,
sablenderējam, līdz viendabīga masa, pievienojam
mīkstu sviestu ar sāli pēc garšas un atkal sablenderē-
jam, tad piesitam olas un pieberam sasmalcinātas dil-
les. Vēl sablenderējam.

Liekam katliņā un karsējam, maisām, līdz masa
paliek vijīga, viendabīga. Tas var aizņemt kādas 10–
15 minūtes. Sieru liekam iesmērētā traukā ar sviestu
un turam ledusskapī pāris stundas.

Mājas Jāņu siers 
1 kg biezpiena, 5  l piena, 50 g sviesta, ķimenes,

sāls, sitronu sula vai citronskābe, zaļumi pēc vēlēšanās.
Uzkarsē pienu līdz aptuveni 95 grādiem, nepār-

traukti maisot, pievieno biezpienu. No biezpiena skā-
buma pamazām atdalās sūkalas. Ja tas nenotiek, var
pievienot papildu skābumu – pavisam nedaudz cit-

ronu sulas vai citronskābi.

Kad sūkalas pilnībā atdalījušās, maisīšanu un sil-
dīšanu pārtrauc, nolej sūkalas un visu masu nokāš
sietā. Sajauc ķimenes ar sāli. Katlā izkausē sviestu.
Liek masu atpakaļ katlā, sajauc ar sviestu un ķime-
nēm. Ja garšo, klāt var likt arī timiānu, baziliku vai
citus garšaugus. Karsē, līdz masa kļūst viendabīga
un staipīga, mazliet gumijai līdzīga. Jo ilgāk sieru
karsēs, jo viņš kļūst cietāks. Pēc tam masu ieklāj
marlē vai dvielītī un liek ledusskapī zem sloga.

Kausētā siera pīrādziņi 

Pīrāgu  mīklai:  400  g  jeb  2  paciņas  klasiskā
«Dzintars» siera, 13 deserta karotes miltu.
Pildījumam: 300 g sasmalcinātas (vārītas) vistas

gaļas, 1 sīpols, pipari, ķimenes, 1 ola pārsmērēšanai.
Kausēto sieru liek traukā, pievieno miltus un sa-

mīca mīklu, līdz tai ir patīkama konsistence un nelīp
pie rokām. Izrullē diezgan plānā kārtiņā un ar krūzīti
izspiež ripiņas. Liek iekšā smalki sagrieztu vai sa-
maltu vistas gaļu ar garšvielām. Lai pīrāgi cepoties
nevērtos vaļā, svarīgi veidot tā, lai locījuma vieta ir
apakšā. Pīrāgus apsmērē ar olu un cep sakarsētā ce-
peškrāsnī 200 grādos apmēram 13 minūtes.

No kaltētas rudzu maizes un dažādām piedevām var pagatavot kva-
su – atspirdzinošu dzērienu, kas labi remdē slāpes un tonizē.
800 g rudzu maizes vai 400 g sausiņu,  4–7 l ūdens, 1–2 glāzes cu-

kura, 1 glāze ierauga, 1–2 ēdamkarotes rozīņu.
Ieraugam: 5–10 g rauga, ¾ glāzes silta vārīta ūdens, 1 tējkarote

cukura, 1 ēdamkarote kviešu miltu.
Kvasam izmanto nobriedušas rudzu maizes doniņas, sakaltušas ga-

roziņas vai cepeškrāsnī apbrūninātas rupjmaizes šķēles. Liek traukā,
uzlej verdošu ūdeni, lai tas vairāku plaukstu biezumā pārklātu maizi.
Samaisa, traukam uzliek vāku, un maisījumu 3–4 stundas tur, ik pa brī-
dim apmaisot. Kad šķidrums iekrāsojies brūns, to nokāš caur smalku
sietiņu. Šķidrumam, kura temperatūra ir +25…+30 °C, pievieno cukuru
vai medu (1 l aptuveni 100 g). Var likt arī nomazgātas rozīnes, citrona
un apelsīna miziņas vai šķēlītes. Siltam šķidrumam pielej izšķīdinātu
raugu (1 l ņem 10 g rauga) vai ieraugu un raudzē istabas temperatūrā
aptuveni 12 stundas, līdz parādās putas. Kvasu nokāš un strauji atdzesē
(var pielikt ledus gabaliņus). Lai pārtrauktu rūgšanu un atbrīvotos no
nelielā alkohola daudzuma, kas rodas raudzējot, dzērienu var uzvārīt
un tad atdzesēt. Tur aukstā vietā. Pēc 1–2 diennaktīm kvass ir lietojams.
Ieraugam sajauc raugu ar ¾ glāzes silta vārīta ūdens, cukuru un miltiem,

1–2 stundas tur siltumā, tad izmanto kvasa pagatavošanai.

Tuvojas Līgo svētki! 
Pārsteidz visus 

ar pašgatavotiem gardumiem! 

Kārtainie ķiploku grauzdiņu
salāti ar tomātiem un kukurūzu
1 klaipiņš «ķieģelītis», 400 g konservētas kukurū-

zas, 4 – 5 tomāti, 3 – 4 ķiploka daiviņas, 1 majonēzes
paciņa, 200 g rīvēta siera, 4 – 5 vārītas olas, sāls, eļļa. 

Gatavo grauzdiņus. Ja negrib nodarboties ar cep-
šanas darbiem, var izmantot jau veikalos nopērkamos
ķiploku grauzdiņus. Maizi sagriež nelielos gabali-
ņos. Dziļā pannā lej eļļu, kārtīgi uzkarsē un pa saujiņai
ber iekšā maizes gabaliņus un apcep. Cep apmēram
30 se k. – 1 min. – līdz zeltainam brūnumam. Pēc tam
notecina lieko eļļu un ber traukā. Uzkaisa nedaudz sāli,
tā sacep visu maizi. Kad maize sacepta, kārto traukā,
kurā gatavo salātus. Pirmajā kārtā liek grauzdiņus.

Gatavo ķiploku mērcīti: 4 – 5 ķiploku daiviņas
saspiež un pievieno majonēzi apm. 5 ēd. k., samaisa
un liek virsū grauzdiņiem. Pēc tam nedaudz pārlej
pāri parasto majonēzi. Pēc tam virsū liek sagrieztus

tomātus un atkal pārlej ar majonēzi. Tad pārber

konservēto kukurūzu, kurai noliets šķidrums,
un atkal liek majonēzi. Virsū liek rīvēta siera kārtu
vai vārītas olas. Atstāj ievilkties uz pāris stundām.

«Ķieģelīša» ķiploku grauzdiņi 
majonēzes «mētelītī» 

1 klaipiņš «ķieģelītis», 140 g majonēze, 10 – 12
ķiploka daiviņas, sāls.

Sakarsē krāsni līdz 210 grādiem, izklāj plāti ar
cepamo papīru. Maizi sagriež apmēram 1,5 cm pla-
tos gabaliņos, tos izber uz plāts un cep 15 minūtes.
Apmaisa un turpina cept vēl 10 minūtes. Kamēr
maize grauzdējas, lielā bļodā samaisa majonēzi ar
sāli un nomizotām, uz smalkās rīves sarīvētām ķip-
loka daiviņām. Pavisam karstus, tikko no krāsns
izņemtus maizes grauzdiņus, ber majonēzes bļodā
un apmaisa, līdz tie viscaur pārklājušies ar majo-
nēzes «mētelīti». Tad bļodu pārklāj ar alumīnija fo-
liju un atstāj ievilkties kādas 15 – 20 minūtes.

Biezpiena mīklas plātsmaize 
ar rabarberiem

200 g biezpiena, 200 g sviesta vai margarīna, 4 olas, 1 glāze cukura,
2 glāzes miltu, 1 tējk. citronskābes, 1 tējk. kartupeļu cietes, 1 tējk. sodas.
Pildījumam: rabarberi, skābs krējums, cukurs, kanēlis.
Gatavo mīklu: bļodā iegriež sviestu, pasilda uz uguns, lai pakūst,

un pieber cukuru. Noņem no uguns, maisa, līdz sviests izkusis. Atse-
višķi sakuļ olas, pielej pie sviesta un samaisa. Piedrupina biezpienu,
pievieno sodu, stērķeli, citronskābi un visu kārtīgi izmaisa. Pašās
beigās ber klāt miltus un maisa, līdz visi milti iemaisīti. Liek mīklu
uz pannas, kas izklāta ar cepamo papīru, un pārkaisa ar sagrieztiem
rabarberiem. Cep aptuveni 60 minūtes 180oC. 10 minūtes pirms bei-

gām pārlej ar skābu krējumu, kas sajaukts ar cukuru un kanēli.

Maizes kvass
no kaltētas 

maizes 

Ieteikumi, kā sasiet īpaši gardu sieru
• Biezpienu labāk ņemt vājpiena, jo tad labāk atdalīsies sūkalas, bet, ja ir ne tik skābs biezpiens, tad būs jā-

pievieno citrona sula.
• Sviestu arī liek pēc vēlēšanās, jo vairāk, jo būs treknāks siers, jo mazāk, jo sausāks un ne tik trekns.
• Olas var nelikt veselas, bet tikai dzeltenumus, tad būs dzeltenāks siers.
• Siera garšas dažādībai var pievienot gan ķimenes, gan kurkumu, gan paprikas pulveri, gan sīki sagrieztu

papriku vai čili piparus, gan dilles un citas garšvielas.
• Visas vajadzīgās sastāvdaļas, nepieciešamās lietas sagatavojam, pirms sākam gatavot sieru, lai viss ir pa

rokai, lai mierīgi var gatavot. Var gatavot pilnīgi bez jebkādām piedevām, un arī būs ļoti gardi.
• Ja biezpiens ir graudains un sieru vēlas viendabīgu, tad biezpienu jāsablenderē vai jāsamaļ gaļasmašīnā,

vai ar stampiņu jāsastampā. Bet, ja garšo graudains siers, tad var īpaši nepūlēties. Bet var arī uzreiz paņemt
viendabīgas masas biezpienu.



Piektdiena, 7. jūnijs, 2019

17

iNteRViJA 

«Melnbaltai fotogrāfijai ir savs šarms,»
saka Ilma Kupcova

«Esmu dzimusi sniegotā dienā – 1993. gada 13. sep-
tembrī. No 1. līdz 12. klasei mācījos Viļānu vidusskolā.
2015. gadā absolvēju Daugavpils Universitāti, kur mā-
cījos socioloģiju, bet sapratu, ka man tomēr tuvāka ir
māksla un kultūra. Tajā pašā gadā iestājos Daugavpils
Universitātē studēt mākslas menedžmentu. Izvēlējos
šo studiju programmu, jo tā sniedza iespēju sevi reali-
zēt gan dejā, mūzikā, gan mākslā un teātrī, sniedza ie-
spēju kopt kultūru un radīt ko jaunu un nebijušu sev
un citiem. Šogad absolvēšu universitāti un iegūšu vēl
vienu bakalaura grādu, tomēr tagad esmu uzsākusi
darbību programmā «Iespējamā misija», un no sep-
tembra kļūšu par skolotāju. Kāpēc skolotāja profesija?
Tādēļ, ka kultūras saprašana, vērtības aug, pateicoties
ģimenei un skolai, līdz ar to vēlos sabiedrībai dot vai-
rāk,» tā sevi raksturo ILMA KUPCOVA. 

«Man vienmēr ir paticis rakstīt dzeju un to iekļaut
10x15 centimetru rāmītī, kas ir atspoguļots melnbaltā
fotogrāfijā, jo melnbaltā fotogrāfija ir kā grāmata, kas
ļauj sapņot un iztēloties vairāk, nekā ir,» stāsta radošā
jauniete, un mūsu saruna būs tieši par to – viņas aiz-
raušanos – fotografēšanu – un Viļānu pilsētas biblio-
tēkā jūnijā aplūkojamo Ilmas fotogrāfiju izstādi «Lai-
mes receptes».

Kā no kultūras sfēras nonāci līdz skolotājas profesijai?
– Kultūra ir mums apkārt, līdz ar to es biju un būšu

tajā. Tomēr, lai darītu ko vairāk, ir jāstrādā ar tās pirmsā-
kumiem. Līdz ar to es biju ļoti motivēta iestāties prog-
rammā «Iespējamā misija». Tā būs lieliska iespēja ar savu
pieredzi iedvesmot jaunus prātus darboties un doties uz
priekšu. Es redzu sevi kultūrā, bet mazliet citādāk, nekā
visi ir to pieraduši redzēt. 

Kā veicās ar bakalaura darba rakstīšanu? Zinu,
ka šogad pavasarī realizēji pasākumu «Nav nosapņots,
bet izdzīvots», kas bija tava bakalaura darba praktiskā
daļa. Pastāsti vairāk par to!

– Kā visiem studentiem arī man bakalaura darbs ir
garadarbs, ar ko cīnās gada laikā, meklē iedvesmu un rak-
sta. Mākslas menedžeriem šis process ir mazliet sarežģī-
tāks, jo darbs lielākoties balstās uz praktisko daļu un tās
precīzu aprakstīšanu.

Man patīk organizēt pasākumu no A līdz Z, jo tas ir
radošs darbs. Pasākums «Nav nosapņots, bet izdzīvots»
tika rīkots 18. maijā. Ideja radās prakses laikā, kad no
Raiņa mājas Berķenelē direktores izdzirdēju stāstu par
Daugavpils Romeo un Džuljetu 1936. gadā, un radās ideja
realizēt šo stāstu dzīvē. 

Pasākums sastāvēja no velobrauciena no Daugavpils
līdz Raiņa mājai Berķenelē, ar pieciem kontrolpunktiem,
kur divi galvenie varoņi izstāstīja savu stāstu saviem se-
kotājiem, kā arī dalījās ar notikumiem, kas ir notikuši
kādā no vietām. Pašā Raiņa mājā Berķenelē tika izveidota
Ziedu instalācija, kurā bija iespēja gan sajust dabu (mežu,
pļavu, ceriņu krūmu, mūziku utt.), gan pabūt tajā. Bija
koncerts, kurā uzstājās grupas no Ilūkstes, Daugavpils un
Rēzeknes, kā arī teātra uzvedums par mīlestību. Pasākuma
ideja balstījās tajā, ka ir jāatmet visi esošie stereotipi par
to, ka krievs ar latvieti nevar būt draugi, ka starp luterāni
un katoli nevar būt mīlestība utt. Mūsu dzīvē stereotipi
daudzas reizes ir bojājuši ne tikai cilvēku attiecības, bet
arī starpvalstu attiecības. 

Cik sen aizraujies ar fotografēšanu? Kura tevis ra-
dītā fotogrāfija vislabāk raksturo tevi pašu?

– Ar fotografēšanu aizraujos jau vairāk nekā 10 gadus,
ja ne vairāk. Ja skatāmies tos foto, kuri ir aplūkojami fo-
toizstādē, tad tas varētu būt mans pašportrets. Mēs esam
emocionālas būtnes, tik bieži vien baidāmies to izrādīt.
Līdz ar to es radīju vairāku emociju kopumu vienā fotog-
rāfijā. 

Atbildot uz šo jautājumu no cita skatupunkta, varu
teikt, ka mani raksturo melnbalti portreti, jo tajos ir kaut
kas neaptverams un neierāmējams.

Ko tev vislabāk patīk fotografēt?
– Man patīk iemūžināt visu, kas nav samākslots. Ja

redzu, ka cilvēks cenšas tēlot kameras priekšā, es gaidīšu,
kamēr viņš nomierināsies un ļausies dzīvei, nevis noteik-
tām pozām, kas ir redzamas glancētos žurnālos. 

Ļoti patīk ķert mirkļus agri rītos, kad daba mostas vai
kad tā dodas pie miera. 

Pastāsti par fotogrāfiju izstādi, kas apceļojusi Dau-
gavpils novadu un nu ir aplūkojama Viļānos.

– Izstāde ir pabijusi jau desmit Daugavpils novada pa-
gastos, Daugavpilī, un šobrīd tā apskatāma Viļānu pilsētas
bibliotēkā. Izstāde priecēja cilvēkus gan lielās bibliotēkās,
gan mazās pagasta telpās, kā arī Daugavpils pilsētas vies-
nīcā «Latgola». 

Kā iepriekš minēju, melnbaltai fotogrāfijai ir savs
šarms, jo tā ir kā grāmata, kuru var lasīt no simts un viena
skatupunkta, bet katram skatītājam tā nozīmēs kaut ko
citu. Katrā fotogrāfijā, kas ir A2 formāta, ir attēloti cilvēku
portreti, un šie cilvēki dara to, kas liek viņiem justies lai-
mīgiem, smaidīt pat vissliktākajā dienā. 

Izstāde ir cikls – no attiecībām līdz attiecībām, kuru
vidū ir laulība, ģimenes izveide, hobiju realizēšana, ve-
cumdienas un viedums, smiekli, asaras, bet kopā ir iemū-
žinātas laimītes, kas katram ir tikai sava. 

Fotogrāfijas papildina arī tavas radītās dzejas rin-
das. Kas bija vispirms – dzejolis un tad foto vai otrādi?

– Jā, katra bilde tika papildināta ar manām dzejas rin-
dām, īsākām vai garākām, priecīgākām vai skumjākām.
Lielākā daļa no dzejoļiem jau bija tapuši, bet daudzām
fotogrāfijām dzejoļi tapa fotografēšanas laikā. 

Kas tev liek justies laimīgai?
– Laimīgai man liek justies trīs lietas. Pirmkārt, tā ir

ģimene, kurai pateicoties, esmu guvusi savas dzīves vēr-
tības. Otrkārt, tā ir fotogrāfija, jo caur mazu lodziņu es
apturu laiku uz mikro sekundēm un varu tajās iedvest citu
elpu. Treškārt, tie ir labi darbi, kas dara mani laimīgu, lai-
mīgi bērni un cilvēki. Ja varu dot to, kas viņus dara laimī-
gus, tad arī es no sirds būšu laimīga. 

Kādi ir tavi nākotnes plāni?
– Vasarā mazliet atpūtīšos, bet jūlijā startēšu prog-

rammā «Iespējamā misija», savukārt no septembra plānoju
Daugavpilī sākt strādāt par skolotāju. 

Runājot par maniem radošajiem plāniem, ir padomā
beidzot saņemties un izdot savu dzejas krājumu «Spalvas
Triepiens», kā arī plānoju uzsākt jaunu foto projektu ar
portretiem un stāstiem par dzīvi. 
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Ilmas Kupcovas melnbalto fotogrāfiju izstādē «Laimes receptes» ir attēloti cilvēku portreti, un šie cilvēki dara to, kas liek viņiem justies laimīgiem. Izstādē aplūkojams arī Ilmas pašportrets

Ilma Kupcova un viņas
«Laimes receptes»

Līdz 28. jūnijam Viļānu pilsētas bibliotēkā ir aplū-
kojama viļānietes Ilmas Kupcovas fotoizstāde «Laimes
receptes». Ikvienu melnbalto fotogrāfiju papildina au-
tores dzeja. Viss kopā veido harmonisku cilvēka dzīves
ritu, kuru ir vērts apskatīt, izbaudīt un saglabāt atmiņā
kā vienu no saviem laimes mirkļiem, lasām Viļānu pil-
sētas bibliotēkas emuārā.

Cilvēks savā mūžā piedzīvo ļoti daudz dažādu no-
tikumu, un labākais veids, kā paturēt to prātā, – iemū-
žināt fotogrāfijā. Svarīgākais ir satvert to brīdi, sajūtas
dzirksteli, kas vairo mūsu prieku un mīlestību pret
dzīvi.

Katrs redz pasauli ar savām acīm, bet ikvienam ir
tiekšanās atrast to, kas padarīs sirdi priecīgu, satrauktu,
raisīs emocijas.

Tas var būt jebkas – rīta kafija, saullēkts, mīļotā
skūpsts uz vaiga, kaut vai ūdens lāse sunim uz deguna!
No šīm detaļām arī sastāv mūsu laime. Tā mazā laimīte,
ko mēs sajūtam ik dienas, ir šīs laimes receptes sastāv-
daļa. Katram tā ir sava – laimes recepte...

Ilma Kupcova ir viena no šīs receptes, kurā viena
no sastāvdaļām ir fotografēšana, atklājējām. Viņa ir no
tām, kas spēj noķert «īsto brīdi»! Bet ar to mākslinieces
prasmes vēl nebeidzas. Neatņemamu daļu viņas dzīvē
aizņem dzeja. Ja nu arī tu kāro pēc  «garšīgām» emoci-
jām!? Varbūt ir recepte, ko vēlies izziņot visai pasaulei
vai padalīties ar mākslinieci,  tad ielūkojies izstādē un
atstāj uz lapas savu stāstu!
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Inga Kaļva-Miņina
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Mirklis no Ilmas rīkotā pasākuma «Nav nosapņots, bet izdzīvots»,
kura laikā notika daudz dažādu aktivitāšu, tai skaitā arī koncerts
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AGLONAS novads
Aglona

11. jūnijā plkst. 16.00 bibliotēkā
«Pērļu kroņu pīšanas darbnīca» ar
Intu Reču. Dalības maksa – EUR 3. 

BALVU novads
Balvi

8. jūnijā plkst. 9.00 laukumā pie
KAC «Lauku labumu tirdziņš».

8. jūnijā plkst. 17.00 estrādē
«Motociklu vasara». Dalībnieku pul-
cēšanās DUS «Virši – A» no plkst.
15.00. Plkst. 17.00 parādes brauciens
pa pilsētas ielām; plkst. 18.00 pasā-
kuma sākums. Ieeja (ziedojums) –
EUR 10, mocis + pasažieris – EUR 15.
Bērniem līdz 14 gadiem ieeja – brīva.

21. jūnijā plkst. 20.00 TN «Dzies -
ma vasarai – 2019» – starpnovadu
vokālo ansambļu sadziedāšanās. 

Bērzkalne
8. jūnijā plkst. 14.00 estrādē an-

sambļa «Teic balsis» un draugu no
Zemgales koncerts.

Bērzpils
8. jūnijā plkst. 8.00 Viškuļu

ciema viesu mājas «Līcītis» teritorijā
pagasta svētki «Ičas upes festivāls».

Briežuciems
21. jūnijā plkst. 20.00 «Tiekamies

saulgriežos Briežuciemā!». Brīvdabas
uzvedums, dziedāšana un dejošana
kopā ar muzikantiem un kapelām,
ugunskurs, saulgriežu rituāli.

Kubuli
21. jūnijā plkst. 17.00 pagasta

svētki. Plkst. 17.00 pie Stacijas pa-
matskolas sportošana; plkst. 20.00
«Skolas kopgalda zupas» baudīšana;
plkst. 20.30 koncerts «Atkal skolā».

22. jūnijā plkst. 18.00 Stacijas
p-skolas sporta hallē «Stacijas pamat-
skolai 100»; plkst. 22.00 koncertballe
ar grupu «Tranzīts».

Lazduleja
21. jūnijā plkst. 20.00 estrādē «Īs -

tajā zāļu dienā Jāņu ielīgošana», Līgu
un Jāņu godināšana. Tradicionālās
Jāņu dienas aktivitātes, ugunskurs.
Balle ar Jāni Ločmeli.

Vīksna
21. jūnijā plkst. 19.00 pie TN

«Pirmsjāņu ielīgošana» – kino vakars,
sadziedāšanās un ugunskurs; plkst.
21.00 Līgo dziesmu disko balle ar DJ
Ingaru. Ieeja – brīva.

DAGDAS novads
9. jūnijā plkst. 15.00 KC Normunds

Rutulis ar koncertprogrammu «Man
nav žēl». Biļetes iepriekšpārdošanā –
EUR 4; koncerta dienā – EUR 5. 

KRĀSLAVAS novads
15. jūnijā plkst. 15.00 Skaistas

pag., Krāslavas – Dagda 13.km (caur
Ezerkalnu) «Pļāvēju sacensības»;
plkst. 20.00 estrādē zaļumballe. 

22. jūnijā plkst. 21.00 estrādē ie-
līgošana ar KN kolektīviem «Atver
vārtus, Jāņu māte»; plkst. 22.00 za-
ļumballe ar grupu «Vīri laivā».

KĀRSAVAS novads
23. jūnijā plkst. 21.00 «Krosta»

estrādē Līgovakara koncertizrāde un
Jāņu nakts balle.

Goliševa
23. jūnijā plkst. 22.00 «Zaļajā»

estrādē Līgo diskotēka. 
Mežvidi

20. jūnijā plkst. 20.00 ielīgošana
Mežvidos «Visa laba Jāņu zāle, ko
plūc zāļu vakarā». Piedalās pašmāju
līgotāji, Dekteru dramatiskā kopa un
Rogovkas vidējās paaudzes DK «Va-
salinki».

Mērdzene
23. jūnijā plkst. 21.00 estrādē Līgo

koncerts «Breinumaina šei naksne -
ņa»; plkst. 23.00 balle kopā ar Gunu.

Salnava
15. jūnijā plkst. 22.00 KN balle.

Spēlē Elmārs Sarkans jeb «Sastdīnis
Muzykants».

21. jūnijā plkst. 21.00 estrādē ie-
līgošana kopā ar Viļakas un pašmāju
amatierkolektīviem, zaļumballe ar
Māri Keišu. Ieeja – brīva. 

PREIĻU novads
Preiļi

14. jūnijā plkst. 17.00 muižas ka-
pelā Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai veltīts pasākums «At-
miņās puteņo sniegi». Piedalās vijol-
niece Laima Sondore.

22. jūnijā plkst. 9.00 laukumā
Raiņa bulvārī 19 Zāļu dienas tirgus.

23. jūnijā Preiļu saliņas atjauno-
tajā estrādē Jāņuguns iedegšana un
lustīga danču nakts ar latgaliešu gru -
pu «Moras olūts». Ieeja – brīva.

27. jūnijā plkst. 22.00 KN tera-
sē brīvdabas kino seanss – Anta Aiz-
upe un Āris Matesovičs režisores Ali-
ses Zariņas pilnmetrāžas filmā «Bla-
kus». Ieeja – brīva. 

Aizkalne
28. jūnijā plkst. 20.30 estrādē

muzikāli izklaidējošs atpūtas vakars
«Dziesmu duelis». 

Pelēči
7. jūnijā plkst. 21.00 KN jaunie -

šu centra «Četri» jauniešu program-
mas projekta ietvaros rīkotais deju
vakars jauniešiem.

20. jūnijā plkst. 18.00 KN jau-
niešu  centra «Četri» jauniešu prog-
rammas projekta ietvaros rīkotais
ideju vakars pie ugunskura.

29. jūnijā Pelēču pagasta svētki
Pēterdienas noskaņās «Es piederu va-
sarai».

Sauna
21. jūnijā plkst. 21.00 TN atpūtas

laukumā vasaras saulgriežu ieskan-
dināšanas pasākums «Līgo, Līgo...».

RIEBIŅU novads
Galēni

22. jūnijā plkst. 22.00 parkā «Va-
saras Saulgriežu ielīgošanas koncerts»;
plkst. 23.55 Līgo zaļumballe līdz rī-
tam ar Arni un Stasiku. Ieeja – brīva. 

Rušona
22. jūnijā plkst. 20.00 «Ielīgosim

Jāņu dienu» ar pagasta pašdarbības
kolektīviem. Zaļumballe ar «Ingu un
Normundu». Ieeja – brīva. 

Stabulnieki
7. jūnijā plkst. 20.00 KN Riebiņu

amatierteātra «Loba monta» izrāde
«Tāva meitis».

Sīļukalns
20. jūnijā plkst. 13.00 KN Siera

svētki. Radošā darbnīca sieru gata-
vošanā un degustācija.

29. jūnijā plkst. 20.00 KN paš -
darbības sezonas noslēguma koncerts. 

29. jūnijā plkst. 23.00 KN  balle.
Spēlē grupa «Ginc & Es». Ieeja EUR –
4, pēc plkst. 24.00 – EUR 5.

LĪVĀNU novads
Līvāni

8. jūnijā plkst. 22.00 KC ballīte
kopā ar grupu «Nakts ekspresis». Ie-
eja – EUR  5.

11. jūnijā plkst. 10.00 biedrības
«Baltā māja» telpās radošā darbnīca –
Gatavosim mīkstās mantiņas no cim-
diem, zeķēm un kaklasaitēm.

21. jūnijā pļavā pie «Mežrozīte»
HES Saulgriežu nakts. Līgo dzies-
mas, danči un jautras izdarības Lī-
vānu amatierteātra un f/k «Ceiruleits»
izpildījumā. Norises laiks tiks preci-
zēts. Ieeja – brīva. 

19. un 20. jūlijā Līvānu pilsētas
svētki «Līvāni zied. Līvāni aug».

Jersika
8. jūnijā plkst. 13.00 pie TN pa-

gasta sporta svētki. Dažādas jautras
sacensības un veiklības distances. 

Rudzāti
22. jūnijā pagastu svētki. Plkst.

9.00 pagasta modināšana (no vidus-
skolas līdz pagasta pārvaldei). Dienas
pasākumi notiks Miera ielas 4 terito-
rijā. Plkst. 9.30 svētku atklāšana;
plkst. 9.00 amatnieku tirdziņš; plkst.
10.00 radošās darbnīcas bērniem un
pieaugušajiem, piepūšamās atrakci-
jas, lielformāta spēles un citas akti-
vitātes; plkst. 10.30 novada amatier-
mākslas kolektīvu priekšnesumi;
plkst. 14.00 «Putu ballīte» pie pagasta
pārvaldes; plkst. 16.00  Svētā Jēkaba
Romas katoļu baznīcā Sv. Mise –
Lūgšana par pagastu iedzīvotājiem;

plkst. 19.30 svētku gājiens no SN līdz
parkam; plkst. 20.00 parkā koncerts
«Visapkārt zeme zied». Pasākumā
piedalās Līvānu novada amatiermāk-
slas kolektīvi, DA «Pērle», solisti Ilze
Grēvele-Skaraine un Dainis Skutelis.
Pavadošais sastāvs – pašmāju grupa
«Sēnīte»; plkst. 21.00 ugunskura ie-
degšana kopā ar folkloras kopām un
Līvānu novada KC pūtēju orķestri.
Balle kopā ar grupu «Dabasu Duro-
vys». Ieeja – brīva.

Rožupe
29. jūnijā plkst. 20.00 estrādē

starptautiska folkloras nakts «Es nu
sovu mozu dīnu». Folkloras kopas
«Rūžupis veiri» 10 gadu jubilejas pa-
sākums. Ieeja EUR – 4, pēc plkst.
22.00 – EUR 5. 

Sutri 
16. jūnijā plkst. 13.00 KN Balti-

navas amatierteātra «Palādas» izrā-
de – Danskovītes lugas «Ontons i
Anne» 1. daļa «Ontans i vampiri».
Biļetes iepriekšpārdošanā – EUR 3,
pasākuma dienā – EUR 4.

Turki
23. jūnijā plkst. 20.00 pie SN «Lī-

gosim Turkos!». Latviskās tradīcijās pa-
vadīsim vasaras saulgriežu nakti – gada
īsāko nakti. Iespēja rezervēt telts vietu.

LUDZA
22. jūnijā pilskalnā notiks starp-

tautiskais kultūrvēstures festivāls 
«Sābri», kurā piedalīsies amatnieki
un deju un dziesmu kolektīvi no Lat-
vijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

23. jūnijā Jāņu naktī parkā vasa-
ras saulgriežu svinēšana «Līgo jauni,
līgo veci…». 

RĒZEKNE
Latgales Kultūrvēstures muzejs 

12. jūnijā literatūras izstāde «An-
nai Rancānei – 60».
Nacionālo biedrību kultūras nams

8. jūnijā plkst. 16.00 baltkrievu
tautasdziesmu ansambļa «Zbornaja
subota» koncerts.

Latgales vēstniecība GORS
7. jūnijā plkst. 20.00 Intara Bu-

suļa koncerts. Ieeja – EUR 18 – 32.
8. jūnijā plkst. 19.00 Intars Busu-

lis. Papildkoncerts. Ieeja – EUR 18 – 32.
13. jūnijā plkst. 19.00 Leonīds

Agutins. Jubilejas koncerts. Ieeja –
EUR 45 – 67.

18. jūnijā plkst. 19.00 viesizrāde
«Skroderdienas Silmačos». Intara Re-
šetina režijā. Ieeja – EUR 12 – 20.

20. jūnijā plkst. 18.00 projekta fi -
nāla šovs «Latvijas Princese un Prin-
cis 2019».

RĒZEKNES novads
Audriņi

21. jūnijā plkst. 19.00 laukumā pie
KN Saulgriežu koncerts. Tautisko deju
kolektīvu un folkloras kopu koncerts.

23. jūnijā plkst. 20.00 laukumā
pie KN Jāņu nakts disko ritmos. 

Bērzgale
23. jūnijā plkst. 21.30 estrādē

Jāņu vakars un Līgo disko balle.
Čornaja

22. jūnijā plkst. 18.00 TN ielīgo -
šana ar Līgo svētku tradīcijām –  būs
dziesmas, rotaļas, vainagu pīšana,
siera siešana.

Dricāni 
22. jūnijā plkst. 20.00 birztalas

estrādē «Un atkal Līgo!». Ielīgošanas
pasākums ar pašdarbnieku koncertu.
Zaļumballe ar Aldi Grandānu.

Feimaņi
22. jūnijā plkst. 19.00 KN Jāņu

ielīgošana «Nu atnāca Jāņu diena!».
Piedalās KN pašdarbnieki.

Gaigalava
23. jūnijā plkst. 21.00 KN Līgo

pasākums. Amatierteātra «Bykovīši»
pirmizrāde – Aivars Banka «No Jā-
ņiem līdz Pēteriem». Pēc izrādes Jāņ -
uguns iedegšana un kopīga līgošana.

Griškāni
21. jūnijā plkst. 19.00 sporta lau-

kumā pie pagasta pārvaldes teatrali-

zēta programma ar Līgo svētku tra-
dīcijām, ticējumiem un paražām. Pie-
dalās KN kolektīvi – «Aizspogulija»,
«Čarger», «Vorpeņa» un vieskolek-
tīvi.

Kantinieki
23. jūnijā plkst. 22.00 SAC Līgo

diskotēka.
Kaunata

23. jūnijā plkst. 21.00 brīvdabas
estrādē teatrāli muzikāls uzvedums
«Līgosim Kaunatā». Līgo ugunskura
iedegšana, zaļumballe.

Lendži
21. jūnijā plkst. 20.00 estrādē Va-

saras saulgriežu pasākums ar dzies-
mām un dejām, sieru un alu, uguns-
kuru. Zaļumballe ar grupu «Ezers».

Lūznava 
23. jūnijā plkst. 21.00 pie AAC

«Zelta zvīņa» Līgo balle. Spēlē Aldis
Grandāns.

Nagļi
23. jūnijā plkst. 21.00 TN Līgo

svētku vakars. Līgo dziesmas, joki un
ticējumi. Rotaļas pie ugunskura. Jāņu
siers un rauši.

Malta
22. jūnijā plkst. 19.00 KN ielī-

gošana Maltā un Līgo balle.
Mākoņkalns

23. jūnijā plkst. 22.00 TN Līgo
svētku ieskandināšana. Ugunskurs,
jautras rotaļas, dziesmas un dejas.
Diskotēka.

Ozolaine
21. jūnijā plkst. 19.00 Līgo kalnā

Vasaras saulgriežu sagaidīšanas pa-
sākums. Latviešu nacionālās tradīci-
jas, koncerts, pašdarbnieku uzstāša-
nās, ugunskurs, Jāņu siers, alus.
Zaļumballe ar Aldi Kisi.

Puša
22. jūnijā plkst. 20.00 TN Līgo

svētku ielīgošana. TN amatierteātra
luga, pašdarbnieku koncerts, uguns-
kura iedegšana, rotaļas.

23. jūnijā plkst. 13.00 laukumā
pie TN pasākums bērniem «Gāzi grī -
dā» un sportiskas aktivitātes pieau-
gušajiem.

Ratnieki
23. jūnijā plkst. 10.00 brīvdabas

estrādē radošā darbnīca «Jāņu diena
lepni nāca». Dekoru, vainagu veido-
šana. Darbnīcu vada Olga Dombrov-
ska; plkst. 20.00 Līgovakara koncerts.

Rikava
23. jūnijā plkst. 22.00 KN pa-

gasta Līgu un Jāņu apsveikšana. Dis-
kotēka.

Rogovka
22. jūnijā plkst. 20.00 Nautrēnu

pagasta sporta hallē «Ielīgo Rogov -
kā» – gājiens, koncerts un zaļumballe
kopā ar «Ginc&Es».

Sakstagals
21. jūnijā plkst. 11.00 F. Trasuna

muzejā «Kolnasāta» – «Ielīgojam Jā -
ņu dienu».

Silmala
23. jūnijā plkst. 20.00 KN Līgo

svētku pasākums.
Strūžāni

23. jūnijā plkst. 20.00 Līgo kalnā
Līgo svētki «Kas par daudz, tys par
škodi...».

Stikāni
23. jūnijā plkst. 21.00 klubā Līgo

vakars.
Vērēmi

21. jūnijā plkst. 19.00 estrādē Va-
saras saulgriežu vakara mistērijas.
Piedalās TN kolektīvi.

23. jūnijā plkst. 19.00 estrādē
Līgo vakara mistērijas. Piedalās TN
kolektīvi. Siera vārīšana uz uguns-
kura, Jāņu un Līgu sumināšana, krem-
plīna kleitu izrādīšana, danči.

DAUGAVPILS
No 7. līdz  9. jūnijam pilsētas

svētki «Daugavpils. Mana pils».

DAUGAVPILS novads
Dubna

22. jūnijā plkst. 21.00 estrādē
Jāņu ielīgošanas pasākums un zaļum-
balle ar «Lauris&Co». 

Nīcgale
21. jūnijā plkst. 11.00 pretī TN

radošās darbnīcas Jāņu vainagu pī-
šanā; plkst. 20.30 Jāņu ielīgošana
«Kad saule rotājas».

Maļinova
22. jūnijā plkst. 20.00 laukumā

pie SN ielīgošanas pasākums «Vakars
pie Jāņuguns».

Višķi
16. jūnijā estrādē norisināsies

Latgales novada 17. senioru dziesmu
un deju festivāls «Saulei pretī mūžu
ejot».

23. jūnijā visu dienu estrādē fes-
tivāls «Līgo Višķos». 

Silene
16. jūnijā plkst. 16.00 KN dzies -

mu saiets «Šūpojamies dziesmās» –
vokālajam ansamblim «Līgaviņas» –
15 gadi.

21. jūnijā plkst. 20.00 ezera
krastā ielīgošana Silenē.

23. jūnijā plkst. 23.00 laukumā
Līgo deju nakts.
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Horoskopi

AUNS. Var nākties veltīt vairāk uz-
manības juridiskajām nian-
sēm, ar mantojumiem, nekus -
tamo īpašumu saistītajam.
Attiecībās ar mājiniekiem bū -

si draudzīgs, jautrs un atsaucīgs. Nedē -
ļas nogalē bū si gatavs aktīvāk pievērsties
sportiskām nodarbēm. 

VĒRSIS. Būs zināmas pārmaiņas
darba lietās. Ja spēsi pielā-
goties apstākļiem, ātri vien
spēsi panākt sev vēlamu re-
zultātu. Saskarsmē ar mīļoto

cilvēku var rasties nelieli saspīlējumi,
jo jūs pārlieku dažādi skatīsieties uz
kopīgo nākotni.

DVĪŅI. Var nākties doties neplānotā
komandējumā. Zvaigznes
iesaka būt piesardzīgākam,
risinot finansiālos jautāju-

mus, pēc iespējas skrupulozāk izvēr-
tē savas pašreizējās iespējas. Ģime-
ne sniegs patīkamu atspaidu ikdienas
stresam. 

VĒZIS. Panākumi būs atkarīgi no
tā, cik pašaizliedzīgi un
pārdomāti spēsi īstenot
savus ikdienas pienākumus.

Saskarsmē ar augstākstāvošajiem esi
korekts. Savu viedokli paturi pie sevis
un ļauj, lai priekšniecība nosaka toni. 

LAUVA. Tev šī būs patiesi veiksmīga
un radoša nedēļa. Parādīsies
iespējas īstenot kādu projektu
ārpus darba laika un tu to
jau ilgi būsi vēlējies. Privāta -

jās lietās tev būs nepieciešams iedro-
šinājums no malas, lai saņemtos no-
pietnākai sarunai ar mīļoto. 

JAUNAVA. Tavas domas, vēlmes,
sajūtas nedēļas laikā var būt
krasi mainīgas. Laikam šis pe-
riods nav pats piemērotākais,
lai uzsāktu apjomīgus darbus,

veiktu atbildīgas pārrunas. No darba
brīvajā laikā centies būt vairāk pie
dabas krūts! 

SVARI. Galveno uzmanību pievēr -
sīsi karjeras izaugsmes jautā-
jumiem, nesmādēsi liekas dar -
ba stundas, pieaugošu atbildī -
bas nastu, jaunus pienākumus.

Privātajās lietās tieksies pēc brīvības,
vēlēsies sakārtot domas, tikt skaidrībā
par patiesajām vēlmēm. 

SKORPIONS. Ja esi saistīts ar in-
formāciju tehnoloģiju jomu,
droši vari rēķināties ar la -
biem panākumiem. Būsi ko-
rekts, lietišķs. Mīlas dzīvē so-

 lās iet karsti – gan tu, gan otrā pusīte
būs ļoti kaislīga un romantiski noskaņota. 

STRĒLNIEKS. Labprāt peldēsi pa
straumi, nesteidzīgi baudīsi
dzīves ritējumu un necentī -
sies neko īpaši mainīt. Un
šobrīd tas ir arī pareizākais,

ko vari darīt! Mīlas frontē arī prasīsies
izteiktāks līdzsvars, spēja rast kompro -
misa lēmumus. 

MEŽĀZIS. Galvenais šķērslis ceļā
uz panākumiem var izrādīties
šaubas, nedrošības sajūta.
Lai to pārvarētu, tev vajadzēs
iedrošinājumu no tuviniekiem,
viņu morālo atbalstu. Aug-

stākstāvošie noteikti novērtēs tavu
pašaizliedzīgumu un enerģiskumu. 

ŪDENSVĪRS. Kopumā būsi ļoti ener -
ģisks, ja reiz ieņemsi ko gal -
vā, noteikti tieksies kāro to īs-
tenot. Psiholoģiskajā plā nā
var būt grūtāk tikt galā ar

paš reizējo uztraukumu, spriedzi, taču
ga lu galā tu tiksi pie kārotajiem rezul -
tā tiem.

ZIVIS. Ātri vien spēsi izveidot kon-
taktus ar vajadzīgajām per-
sonām, kuras spēs palīdzēt
tev izvirzīties darba jautā-
jumos. Ģimenes dzīvē var

uzplaiksnīt nelieli strīdi ar mīļoto, taču
par laimi tie būs ātri gaistoši.

No 7. līdz 13. jūnijam
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Horizontāli. 3. Pirkstu laipa stīgu instrumentiem – plāksne, pie kuras
spēlējot piespiež stīgas. 5. Ašas. 7. Spēcīgs, stalts. 10. Zema, mitra,
staigna vieta ar kūdras virskārtu. 12. Grafiska zīme valodas skaņas vai
skaņu grupas apzīmēšanai. 13. Augsnes pamatapstrādes rīks. 14. Epidē-
mija. 17. Sena itāļu vijoļu meistaru dinastija. 19. Kāda darba brīvprātīga,
kolektīva veikšana sabiedrības labā bez atlīdzības. 20. Bruņurupucis,
dieva Višnu otrais iemiesojums hinduismā. 21. Lūpziežu dzimtas laks t -
augs. 23. Hidroksīdu klases minerāls, amorfs silīcija dioksīds, kura da-
ži paveidi ir dārgakmeņi. 26. Pilsēta Latvijā, Latgales austrumu daļā.
28. Čehijas galvaspilsēta. 31. Veltņtārpu tipa nematožu klases parazītisks
tārps, kas ierosina askaridozi. 32. Lietū kļūt slapjam. 33. Valsts institūcija,
kas valsts vārdā likumā noteiktā kārtībā izskata civillietas un krimināl-
lietas. 34. Komfortablas. 35. Saūda Arābijas mintaka, atrodas valsts dien-
vidrietumu daļā, administratīvais centrs – Abha.

Vertikāli. 1. Senajiem grieķiem un romiešiem – klintī izcirsta eja ar
velvēm. 2. Augstākā sistemātikas vienība bioloģijā. 4. Atsevišķs specia-
lizēts lopkopības nodalījums saimniecībā. 6. Gaujas labā krasta pieteka.
8. Dienas sākuma daļa. 9. Organisma stāvoklis, kas rodas smagu fizisku
vai psihisku traumu rezultātā un izpaužas vispārējos organisma funkciju
traucējumos. 11. Glaust, kārtot apmatojumu ar suku. 12. Informātikā –
viena vai vairākas rakstzīmes, kas piekārtotas datu kopai, lai to identificētu
un sniegtu informāciju par kopu. 15. Sīki ledus kristāli, kas veidojas uz
augiem un priekšmetiem aukstā, miglainā laikā. 16. Lēns, tūļīgs. 18. Pil-
sēta Peru, tāda paša nosaukuma reģiona administratīvais centrs. 19. Pa-
saules kārtība, likumība vai absolūtā jēga, atbilstoši ķīniešu reliģiskajiem
priekšstatiem. 22. Bioloģisko norišu kopums, ar kurām organisms uztver
un analizē gaismu. 24. Apziņa, domāšana, intelekts. 25. Bībelē, Jaunajā
Derībā – cilvēks, kuru Jēzus Kristus uzmodināja no miroņiem četras die-
nas pēc apbedīšanas. 26. Pilsēta Francijas dienvidrietumos, viens no no-
zīmīgākajiem svētceļojumu mērķiem. 27. Vēdisma ugunsdievs, kas sargā
pavardu, ziedokļa uguni un aizdzen ļaunos garus. 28. Valsts apvēr-
sums, ko veikusi neliela sazvērnieku grupa. 29. Neredzīgas. 30. Senajā
Grieķijā – pērkama sieviete.

Sastādīja I. Skorodihina.

KRUSTVÂRDU MÎKLA

*  *  *
Braucu ar auto un redzu – vīrietis pie

stūres skujas... Man gandrīz lūpukrāsa ka-
fijā iekrita...

*  *  *
– Tu gaļu ēd?
– Nē.
– Bet zivis, sieru un olas?
– Arī nē.
– Esi vegāns?
– Nē, Latvijas pensionārs.

*  *  *
Agri no rīta ugunsdzēsēju depo atskan

telefona zvans:
– Hallo! Steidzami izsūtiet ugunsdzē-

sības mašīnu ar ūdeni!
– Kas jums deg?
– Nekas nedeg... paģiras moka!

*  *  *
– Apsūdzētais, jūs atzīstat, ka aplaupījāt

juvelierveikalu?

– Nē!
– Apsūdzētais, tiesas zālē sēž četri cil-

vēki, kuri redzēja, ka tieši jūs aplaupījāt
šo veikalu.

– Iedomājieties tik, es varu atvest pāris
tūkstošus cilvēku, kuri to nav redzējuši!

*  *  *
Satikās divi večuki, sasveicinājās.

Viens jautā otram:
– Kā tavai sievai iet?
Pēkšņi atceras, ka drauga sieva ir mi-

rusi, un mēģina izkļūt no neveiklās situā-
cijas:

– Vēl joprojām tajos pašos kapos?
*  *  *

Sieviete avīzē ieliek sludinājumu:
«Meklēju vīru...»
Nākamajā dienā viņa saņem simtiem

vēstuļu. Visās rakstīts viens un tas pats:
«Vari ņemt manējo!»

l UZDEVUMS BĒRNIEM

Šovasar Rīgā notiks Krievijas šova 
«Ekstrasensu cīņas» atlase 

Šoruden Krievijas kanāla
«TNT» veidotajam populāra-
jam televīzijas projektam «Eks-
trasensu cīņas» («Битва экс-
трасенсов») tiks filmēta jau
20. sezona. Šobrīd notiek da-
lībnieku atlase, un šovasar šova
veidotāji ļaudis ar pārdabiskām
spējām meklēs arī Rīgā.

Kanāla izplatītajā informā-
cijā norādīts, ka atlase Rīgā no-
risināsies 4. jūlijā, bet intere-
sentiem esot jāpiesakās līdz 
26. jūnijam. Šova veidotāji sa-
zināsies ar tiem ekstrasensiem,
kuriem izdosies pārvarēt pirmo
kvalifikācijas kārtu.

Projekta veidotāji arī īpaši
uzsvēruši, lai tie, kuriem nav
pārdabisku spēju, lieki netraucē
rīkotājus un nepiesakās atlasei.

Kanāla «TNT» šova veido-
tāji aicina: «Ja jūs sevi uzskatāt
par spēcīgu ekstrasensu, neesat
vienaldzīgs pret citu skumjām un nebaidieties no skeptiķu iz-
smiekla, jums ir jādodas uz kastingu.»

«TNT» veidotā šova pirmā sezona pirmizrādi piedzīvoja 
2007. gadā un strauji iemantoja popularitāti, piesaistot plašu ska-
tītāju pulku ne tikai Krievijā, bet arī kaimiņvalstīs, tostarp arī
Latvijā. Pērn decembrī noslēdzās «Ekstrasensu cīņu» 19. sezona,
kurā uzvaras laurus plūca Timofejs Rudenko. Savukārt šova 
15. sezonā 2014. gadā par uzvarētāju kļuva Džūlija Vanga –

ragana no Latvijas.

I T R U INSN E E A T M
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Atbildes 31. maijā publicētajai krustvārdu mīklai
Horizontāli. 1. Pikša. 4. Pirts. 8. Tenti. 9. Leikoze. 11. Jaslo. 13. Ezis. 14. Sektas.

16. Samba. 18. Trollis. 20. Laka. 21. Burāt. 22. Šango. 24. Stūre. 26. Diona. 
28. Oslo. 29. Ulmanis. 32. Nasta. 34. Kalsns. 37. Krāj. 38. Aigas. 39. Amulets. 
40. Eposs. 41. Melis. 42. Aleja.

Vertikāli. 2. Koijoti. 3. Alises. 4. Polo. 5. Tekne. 6. Žeriko. 7. Āzēt. 10. Telts.
12. Īstas. 14. Samts. 15. Kultūra. 17. Marta. 19. Londons. 21. Broms. 23. Odins.
25. Kolka. 27. Eseja. 30. Lapsene. 31. Noriss. 33. Angīna. 35. Lima. 36. Nulle. 
38. Asns.
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Preiļu jaunie galda tenisisti no Rīgas pārved
sešus čempionu kausus

26. maijā Rīgā norisinājās Latvijas Jaunatnes meistar-
sacīkstes galda tenisā minikadetu («D») grupā (2008. gadā
dzimušie un jaunāki). Meistarsacīkstēs piedalījās galda te-
nisisti no četriem Rīgas klubiem un vairākiem Latvijas no-
vadiem – Rucavas, Kuldīgas, Bauskas, Iecavas, Salaspils
un Preiļiem. Sacensībās startēja 27 zēni un 17 meitenes. 

Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolas jaunie sportisti
un viņu treneris Anatolijs Isajevs no turnīra atgriezās Prei-
ļos, atvedot līdzi sešus iegūtos uzvaras kausus. Divi čem-
pionāta kausi palika Rīgas klubu īpašumā. 

Anatolijs Isajevs pastāstīja, ka preilieši cīnījās godam
un parādīja treniņos un sacensībās iegūto meistarību. Fran-
ciska Liniņa ierindojās 1. vietā vienspēlē meitenēm, kopā
ar Rīgas kluba sportisti izcīnīja uzvaru meiteņu dubult-
spēlēs. Jauktajās dubultspēlēs 1. vietā pārliecinoši ierin-
dojās Kristiāns Kivlenieks kopā ar Francisku Liniņu. Zēnu
dubultspēlēs uzvaras laurus plūca Kristiāns Kivlenieks un
Rinalds Trokša. Kristiāns Kivlenieks izcīnīja arī otro vietu
individuālajās sacensībās zēniem. 

Anatolijs Isajevs informēja, ka Latvijas meistarsacīk-
stēs 1. vietas ieguvējus apbalvo ar kausiem, un tos iegūst
uzvarētāji vienspēlē meitenēm, vienspēlē zēniem, dubult-
spēlēs zēniem, dubultspēlēs meitenēm un jauktajās du-
bultspēlēs. Šogad tikai nedaudz pietrūka, lai tiktu atkārtots
2008. gada rekords, kad toreizējie Preiļu jaunie galda teni -
sisti mājās pārveda septiņus kausus, informē Preiļu novada
domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle.

Rēzeknes peldēšanas vecmeistariem vairākas medaļas
25. – 26. maijā Valmierā norisinājās 24. atklātās vecmeis -

taru sacensības peldēšanā «Otrā elpa», kurās piedalījās
peldētāji no dažādām Latvijas pilsētām un no Igaunijas.

Ar izcīnītām godalgām savās vecuma grupās un dis-
tancēs mājās atgriezās Rēzeknes vecmeistari Valērijs Dub-
rovskis (45+; 1. vieta 200 m brīvajā stilā, 2. vieta 50 m
brasā un 3. vieta 50 m brīvajā stilā), Jurijs Talalajevs (35+;
1. vieta 200 m brasā, 2. vieta 50 m brīvajā stilā un 50 m
brasā), Andris Barabiškins (45+; 1. vieta 200 m un 540 m
brasā un 2. vieta 50 m brīvajā stilā), Andrejs Maikovs
(55+; 2. vieta 50 m uz muguras).

Rēzeknes 2019. gada kausa izcīņa galda tenisā
26. maijā Tiskādu vidusskolas sporta zālē notika pil-

sētas kausa izcīņa galda tenisā.
Šajās sacensības piedalījās 17 sportisti no dažādiem

Latvijas novadiem un pilsētām. Dalībnieki bija sadalīti tri-
jās apakšgrupās, kur katras apakšgrupas pirmās un otrās
vietas ieguvēji apakšgrupās izveidoja fināla sešinieku. At-
tiecīgi trešās un ceturtās vietas ieguvēji izveidoja grupu,
kas cīnījās par 7. – 12. vietu, bet piektās un sestās vietas apakš-
grupās izveidoja grupu, kura spēlēja par 13. – 17. vietu.

Spēles bija interesantas, aizrautīgas un neprognozēja-
mas. Līdz pašai pēdējai spēlei bija grūti noteikt uzvarētāju.
Pēdējā kausa izcīņas spēlē satikās sacensību galvenie fa-
vorīti – Bruno Losāns (Rēzekne) un Jurijs Šmagra (Dau-
gavpils). Pārāks izrādījās Bruno Losāns, kurš savu preti-
nieku apspēlēja ar rezultātu 3:0 un izcīnīja 2019. gada
Rēzeknes kausu. Trešais šajās sacensībās palika Edgars
Pikšteins (Aizkraukle), informē Bruno Losāns.

Rēzeknieši piedalījās starptautiskajā reitinga
turnīrā novusā «Slavjanskij Venok»

26. maijā Krievijas pilsētā Sanktpēterburgā norisinājās
starptautiskais reitinga turnīrs novusā «Slavjanskij Venok».
Turp devās arī Rēzeknes pārstāvji – Aleksejs Kručāns un
Heinrihs Janovskis. Sacensībās piedalījās 52 novusa spē-
lētāji no Igaunijas, Krievijas un Latvijas. Individuālās sa-
censības notika pēc Šveices sistēmas 11 kārtās.

Abi Rēzeknes sportisti sakrāja pa 6,5 punktiem, bet,
ņemot vērā Buholca koeficientu, H. Janovskis izcīnīja 11. vie -
tu, bet A. Kručāns – 16. vietu.

Rēzeknes BJSS audzēkņiem sasniegumi
grieķu-romiešu cīņā

25. maijā Rēzeknes Bērnu un jaunatnes sporta skolas
(BJSS) grieķu-romiešu cīņas nodaļas audzēkņi viesojās
Anīkšču pilsētā Lietuvā, kur notika starptautiskais turnīrs
«Anykšciai–2019». Tas pulcēja sportistus no Latvijas,
Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas, Norvēģijas un Izraēlas.

Turnīra kopvērtējumā Rēzeknes BJSS komanda – Kirils
Živkovs, Artis Elksnis, Daniils Groms – ieguva 1. vietu.

Dagdas vieglatlēti startē Alūksnē
26. maijā Dagdas novada Sporta skolas vieglatlēti pie-

dalījās starptautiskajās sacensībās «Alūksnes kausi 2019»
un ieguva piecas godalgotās vietas.

U-14 vecuma grupā Samuels Zariņš lodes grūšanā iz-
cīnīja sudrabu un tāllēkšanā – bronzu. Viktors Kuzmins
augstlēkšanā ar 1,45 m pārvarētu augstumu ieguva sudraba
medaļu, bet tāllēkšanā viņam 4. vieta. Daniels Kazakevičs
1000 m skriešanā finišēja trešais un nopelnīja bronzas
medaļu.

Nepārspēta 1500 m distancē savā U-18 vecuma grupā
bija Ieva Murāne. Viņai zelta medaļa un čempiones tituls.
Visi godalgu ieguvēji saņēma pārsteiguma balvas, informē
vieglatlētikas trenere Vija Nipere.

Daugavpilī notika «Dragon boat» meistarklase 

25. – 26. maijā Daugavpilī notika meistarklase tādā
sporta veidā kā «Dragon boat», kuru vadīja Raimundas
Labuckas, populārs Lietuvas airētājs, treneris, vasaras
Olimpiādes dalībnieks Pekinā, trīskārtējs Pasaules čem-
pions un vēl daudz dažādu medaļu ieguvējs. Treniņi notika
vīriešu D-20 un sieviešu D-20 klasēs.

Jau divus gadus Daugavpilī darbojas airētāju koman -
da – biedrība «Latgales ūdens sporta veidu centrs «Dina-
burg»», kura specializējas tādā airēšanas veidā kā «Dragon
boat». Tā ir divdesmitvietīga laiva-kanoe ar pūķa asti un
galvu. Priekšā sēž bundzinieks, kurš, sitot bungas, rada
ritmu airētājiem. Divdesmit airētāji kopīgi strādā – pa 10
katrā pusē. Aizmugurējā daļā atrodas tā saucamais stūr-
manis, kurš visu šo lielo laivu stūrē.

Šajos divos gados Daugavpils komanda ir kļuvusi par
medaļu ieguvējiem starptautiskajās sacensībās Lietuvas
pilsētās Visaginas un Zarasai D-20 klasē. Tāpat komanda
startēja Lietuvas čempionātā, kur airētāji ieņēma 3. vietu
D-20 klasē «vīriešu divdesmitnieks» 500 m distancē.

Komandu trenē sertificēts treneris Viktors Haruns. Ik-
viens, kurš vēlas piedalīties treniņos, var pieteikties un
iegūt papildu informāciju pa tālruni 27021774, lasām Dau-
gavpils mājaslapā.

Latvijas kausā futbola komanda 
«Kalupe/ Daugavpils novads» izcīna uzvaru

Nedaudz negaidīti «Viensviens» Latvijas kausa izcīņas
futbolā nākamajā kārtā iekļuvusi «Kalupe/ Daugavpils
novads», kas izbraukumā ar 2:1 pieveica «AFA Olaini».

Olainieši rezultātu atklāja jau mača otrajā minūtē, kad
precīzs bija Daniels Čiorinke Almeida Gomide, tomēr
mājinieku prieki nebija pārāk ilgi, jo jau pēc sešām minū-
tēm Pāvels Maļinovskis «Kalupes/ Daugavpils novads»
labā panāca izlīdzinājumu 1:1.

Otrajā puslaikā spēles protokolā biežāk izcēlās «Kal -
upe/ Daugavpils novads», kas neveica nevienu maiņu,
taču tā vietā nopelnīja trīs dzeltenās kartītes un guva vārtus.
Uzvaru nesošais raidījums 65. minūtē padevās Emīlam
Bērziņam (2:1). Latvijas otrās līgas Austrumu zonas vi-
dusdaļas Kalupes komandai bija izdevies pieveikt vienu
no Rietumu zonas līderēm «Olaini», kas vēl pirms dažiem
gadiem piedalījās pārspēlēs par iekļūšanu Virslīgā.

Pirmās kārtas stadijā Latvijas kausa izcīņā iesaistījās
27 komandas, kuras ikdienā spēlē Latvijas otrās līgas čem-
pionātā vai ir Latvijas Futbola federācijas biedri, – 16 no
ko mandām bija paredzēts aizvadīt spēles, bet 11 tika uzreiz
ielozētas otrajā kārtā, kur sacensībās iesaistīsies arī pirmās
līgas vienības. Pēc tam 28 komandas otrajā posmā aizvadīs
divas kārtas, noslēgumā noskaidrojot septiņas vienības,
kuras iekļūs astotdaļfinālā, kurā jau iesaistīsies arī «Opti-
bet» Virslīgas komandas.

«Alberts», «Lielupe», «Līvāni»/«LīvMet», «Tente»/
SFS, KEIKO, «Madona», «Nikers», «Ghetto», Mārupes
SC, Albatroz SC un «Lubāna»/«Degumnieki»/MBJSS ko-
mandām pirmajā kārtā nebūs jāsacenšas.

Pērn finālspēle notika Nacionālajā stadionā «Dau -
gava», pirmoreiz vēsturē triumfējot «Riga» komandai,
kas pēcspēles sitienu sērijā uzveica «Ventspili». Visu laiku
titulētākā Latvijas kausa komanda ar astoņiem tituliem ir
«Skonto», bet tai ar septiņiem tituliem seko «Elektrons»,
«Ventspils» un «ASK Rīga». No vēl eksistējošajām vie-
nībām trešā labākā ir četras reizes uzvarējusī «Jelgava».

Atklāta tenisa sezona
19. maijā Kārsavā, skolas stadiona tenisa kortā norisi-

nājās Kārsavas novada tenisa sezonas atklāšanas turnīrs,
kurā piedalījās seši dalībnieki – Gunārs Lelis, Jānis Bar-
sukovs, Vitālijs Konstantinovs, Māris Miezis, Kirils Ma-
rusčaks un Vitālijs Žuks.

Kopvērtējums: 5. vietā iekļuva Gunārs, Jānis; 4. vietā –
Vitālijs K., 3. vietā – Māris, 2. vietā – Kirils, 1. vietā –
Vitālijs Ž. Turnīru organizēja sporta klubs «Kuorsova»
sadarbībā ar Kārsavas novada pašvaldību un veikala
«ELVI» atbalstu.

KALENDĀRS
Daugavpilī sāksies Latvijas atklātā spēkavīru

čempionāta sacensības
8. jūnijā Daugavpilī ar «Best Nordic Strongman 2019»

sacensībām iesāksies Latvijas atklātā spēkavīru čempio-
nāta sacensības.

Sacensībās piedalīsies 13 atlēti. Latviju pārstāvēs ie-
priekšējo gadu Latvijas stiprākie vīri – madonietis Didzis
Zariņš un ugālietis Oskars Martužans, līvānieši Jānis Krū-
miņš un Intars Sauskājs, rīdzinieks Ričards Bužinskis, og-
rēnietis Māris Krievelis (pasaules čempions spēkavīriem
līdz 105 kg), rundālietis Jānis Ilgavižs (pasaules rekordists
trapbar vilkmē) un kuldīdznieks Jānis Šleckus. Piedalīsies
arī sportisti no Somijas (Sami Ahola un Veli-Pekka Kau-
hanen), Igaunijas (Ervin Toots) un Zviedrijas (Kevin
Nordh un Jesper Willyson).

Katrā pilsētā apmēram četru stundu garumā atlēti de-
monstrēs savu sportisko raksturu un enerģiju.

1. diena – Daugavpils, sākums plkst. 13.00, Ģim-
nāzijas un Saules ielu krustojumā.

Pirmais vingrinājums – ««Latvijas Nafta» degvielas
cisternas vilkšana». Sportistiem būs jāpārvieto 14 tonnas
smagā autocisterna 30 m distancē. Tiek vērtēts distancē
pavadītais laiks.

Otrais vingrinājums – «RERE vide plecu stafete».
Vingrinājumā jāceļ virs galvas 100 kg muca, 110 kg baļķis,
120 kg baļķis, apollona ass 140 kg, hantele 90 kg. Tiks
vērtēts pacelto priekšmetu skaits.

Trešais vingrinājums – «RERE grupas stafete». At-
lētiem četras reizes būs jāpārveļ 380 kg smaga riepa, 20 m
distancē jāpārvieto divas 100 kg smagas mucas.

Ceturtais vingrinājums – «Infras NRG ķerras drag-
reiss». Atlētiem 20 m distancē būs jāpārvieto 800 kg sma -
ga ķerra, 320 kg uz rokām.

Vienlaikus ar spēkavīru sacensībām norisināsies ģimeņu
aktīvās atpūtas pasākums «Mazais Stiprinieks», kurā tiek
aicināti piedalīties bērni vecumā no 3 līdz 12 gadiem. Izpil -
dot līdzīgus uzdevumus un stafetes kā spēkavīri, iespējams
saņemt apbalvojumus no sacensību organizatoriem.

2. diena – Madona, sākums plkst. 12.00, Madonas
pilsētas estrādē.

Pirmais vingrinājums – ««Latvijas Nafta» mašīnas
vilkšana ar rokām». Sportistiem būs jāpārvieto 10 tonnas
smagā autocisterna 20 m distancē, pievelkot sev klāt ar
rokām. Tiek vērtēts distancē pavadītais laiks.

Otrais vingrinājums – «RERE vide stafete». Atlētiem
jāveic 25 m distance ar 140 kg smagiem «koferīšiem» un
jāveic distance ar vairogu «Latvija».

Trešais vingrinājums – «Rent4event.lv» mašīnas vil-
kšana no zemes.

Ceturtais vingrinājums «RERE grupa nēši». Atlētiem
20 m distancē būs jāpārvieto 380 kg smagi nēši.

Piektais vingrinājums – «Infras NRG atlanta akmeņi».
Atlētiem secīgi jāpaceļ seši akmeņi, kuru svars ir 100,
120, 140, 160, 180, 200 kg.

Sacensību laikā skatītājiem tiks sniegta iespēja ne vien
vērot spēkavīru cīņas, bet arī iejusties muskuļoto atlētu lomā.
Drosmīgākie varēs izmēģināt dažus no spēka vingrināju-
miem, pārliecinoties par savu spēju robežām. Skatītājiem,
arī pašiem mazākajiem, notiks konkursi, kuros varēs iegūt
lieliskas čempionāta atbalstītāju sarūpētas balvas.

Organizatori aicina ikvienu interesentu klātienē vērot
«Latvijas Atklātā Spēkavīru čempionāta» «Best Nordic
Strongman» sacensības un atbalstīt spēkavīrus viņu cīņā
par uzvarētāja titulu.

Gan Daugavpilī, gan Madonā šajā nedēļas nogalē vien-
laicīgi ar spēkavīru sacensībām notiks daudzi vērienīgo pil-
sētas svētku pasākumi, par kuriem sīkāk varat uzzināt šeit
Daugavpils un Madonas novadu mājas lapās, informē Spēka
Sporta Centra pārstāve Vineta Kazeļņika.
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Atbalsts labdarībai 
un brīvprātīgā darba popularizēšanai

Nodibinājums «Viduslatgales pārnovadu fonds» ir uzsācis
projekta «Labdarības un brīvprātīgā darba atbalsts un popula-
rizēšana» īstenošanu. Tas aptvers Preiļu, Aglonas, Līvānu, Rie-
biņu un Vārkavas novadus.  

Projekta mērķis ir Viduslatgales iedzīvotāju iesaiste kopienas dzī-
ves kvalitātes uzlabošanā caur labdarību un brīvprātīgo darbu. Pro-
jektā tiks iesaistīti organizācijas dibinātāji, darbinieki un brīvprātīgie
darbinieki, visu piecu novadu jaunieši – brīvprātīgā darba veicēji, kā
arī visu novadu iedzīvotāji. Projekta ietvaros Fonda dibinātāji, dar-
binieki un brīvprātīgie darbinieki kaldinās jaunas ziedojumu piesaistes
taktikas un apsvērs brīvprātīgā darba popularizēšanas iespējas. 
24 jaunieši apgūs brīvprātīgā darba īstenošanas praktiskās iemaņas.
Visu piecu novadu iedzīvotāji tiks aicināti piedalīties ar savām idejām
un redzējumu Apkaimes ideju darbnīcās Preiļu novadā, Aglonā, Rie-
biņos, Vārkavā un Līvānos. Projekta kulminācijas pasākums, kam
jau tagad aicinām ikvienu rezervēt laiku dalībai, ir Aktīvo iedzīvotāju
forums «Darām pa savam». Forums notiks oktobra pirmajā nedēļā
Preiļos, pulcinās ap diviem simtiem piecu novadu iedzīvotājus, kam
nav vienaldzīga sava dzīves un kopienas telpa. 

Projekta ietvaros tiks veidots video materiāls par labdarības un
brīvprātīgo darbu Viduslatgalē. Lai iedrošinātu iedzīvotājus ziedot
un atvieglotu ziedošanas procedūru, tiks izveidota iespēja ziedot
elektroniski Viduslatgales pārnovadu fonda mājaslapā. 

Projekta gaitu un rezultātus atspoguļosim gan mājaslapā, gan vie-
tējos preses izdevumos. 

Projekta rezultātā tiks popularizēta labdarība, filantropija un brīv-
prātīgais darbs, tiks piesaistīti jauni brīvprātīgie, apzinātas efektīvākas
ziedotāju piesaistes taktikas, veicināta iedzīvotāju iesaiste un līdz-
darbība novadu attīstībā un kopējas dzīves kvalitātes uzlabošanā, in-
formēta sabiedrība par brīvprātīgo darbu un labdarību Viduslatgalē,
tiks dots ieguldījums filantropijas, labdarības un brīvprātīgā darba
kultūrā. 

Projektu īstenos Preiļu, Līvānu, Riebiņu un Aglonas un Vārkavas
novados no 2019. gada maija līdz oktobrim.

Projektu «Labdarības un brīvprātīgā darba atbalsts un populari-
zēšana» (proj. nr. 2019.LV/NVOF/DAP/007/11) finansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem
valsts budžeta līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas ir EUR
10747,08.

«Viduslatgales pārnovadu fonds» ir vienīgā vairākus novadus ap -
t ve rošā labdarības organizācija Latgalē. Vairāk informācijas par fon-
du – organizācijas mājaslapā www.vlpf.lv
Informāciju  sagatavoja:  Evija  Caune  (e-pasts:  vlpf@inbox.lv,

tālr. 28399197).

No 1. jūnija zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus
iekļaus rajona (pilsētu) tiesu sastāvos

Saeima 2018. gada 25. oktobrī pieņēma gro-
zījumus likumā «Par tiesu varu» un 1. novembrī
pieņēma grozījumus Zemesgrāmatu likumā, ar
kuriem no 2019. gada 1. jūnija paredzēta zemes-
grāmatu nodaļu tiesnešu pilnīga iekļaušana ra-
jona (pilsētu) tiesu sastāvos.

Kā informē Tiesu administrācija, reformas mēr-
ķis ir paaugstināt tiesu efektivitāti, samazināt no-
slodzi, nodrošināt specializāciju, kā arī samazināt
lietu izskatīšanas termiņus un efektīvi izmantot re-
sursus. 

Turpmāk nekustamā īpašuma ierakstīšana un tie-
sību nostiprināšana būs rajona (pilsētas) tiesas kom-
petencē. Zemesgrāmatu nodaļu tiesneši, saglabājot
līdzšinējo specializāciju zemesgrāmatu lietās, tiek
pārcelti darbā rajona (pilsētas) tiesās, tādējādi radot
iespējas skatīt arī citu veidu lietas atbilstoši rajona
(pilsētas) tiesas lietu sadales plānam. Jau šobrīd ze-
mesgrāmatu nodaļu tiesneši līdztekus nostiprinājuma
lūgumiem izskata atsevišķus Civilprocesa likumā
noteiktā kārtībā izskatāmus pieteikumu.

Pēc reformas tiesas darbība tiks nodrošināta arī
līdzšinējo zemesgrāmatu nodaļu vietās. Dokumentus
būs iespējams iesniegt jebkurā tiesas atrašanās vietā
pēc personas izvēles. Tāpat jebkurā tiesas atrašanās
vietā būs pieejama parakstu uz nostiprinājuma lū-
guma apliecināšana. Dokumentu izsniegšana no lie-
tas materiāliem tiks organizēta tās tiesas atrašanās
vietā, kurā lieta izskatīta, vai pēc pieprasītāja izvēles
ar pasta starpniecību.

Reformas rezultātā netiks mainīta nostiprinājuma
lūguma iesniegšanas kārtība, tajā skaitā netiek mai-
nīts nostiprinājuma lūguma izskatīšanas termiņš.
Nostiprinājuma lūgumi, tāpat kā līdz šim, ir izska-
tāmi desmit dienu laikā. Nostiprinājuma lūgumu
pieņemšana arī pēc 2019. gada 1. jūnija tiks nodro-
šināta līdzšinējās zemesgrāmatu nodaļu atrašanās
vietās. Papildu dokumentus varēs iesniegt jebkurā
no tiesas atrašanās vietām.

Iegaumējiet!
Nostiprinājuma lūguma iesniegšanai klātienē

pastāv vairākas alternatīvas iespējas, kā iesniegt
nostiprinājuma lūgumu:

– Nostiprinājuma lūgumu var iesniegt, izman-
tojot pasta pakalpojumus;

– No 2015. gada 1. maija zvērinātiem notāriem
noteikts pienākums nosūtīt elektroniski nostiprinā-
juma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai, ja darījums
noslēgts notariālā akta formā;

– Gadījumā, ja personas rīcībā ir tiesas nolē-
mums, būvvaldes izdots dokuments, privatizācijas
līgums vai Valsts zemes dienesta vai zemes komisi-
jas lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu un per-
sona izmanto e-parakstu, nostiprinājuma lūgumu
var iesniegt elektroniski zemesgrāmatas mājaslapā
www.zemesgramata.lv;

– Ja personas darījumu slēdz pašas, neiesaistot
zvērinātu notāru (vai arī zvērinātam notāram aplie-
cinot tikai parakstus), tad persona nostiprinājuma
lūgumu var iesniegt, izmantojot pasta pakalpojumus
vai arī zvērināta notāra palīdzību.

Informācijas, kas var tikt izsniegta bez ze-
mesgrāmatu nodaļas priekšnieka atļaujas, pie-
prasījumi iesniedzami Tiesu administrācijā.
Proti, Tiesu administrācijā iesniedzami:

– Pieprasījumi par nodalījuma noraksta izsnieg-
šanu, ja informācija tiek pieprasīta, konkrēti norādot
nodalījuma numuru vai īpašuma kadastra numuru,
vai īpašuma nosaukumu, vai īpašuma sastāvā esoša
objekta adresi;

– Nekustamā īpašuma īpašnieka pieprasījumi
par tam piederošiem nekustamiem īpašumiem;

– Iestāžu vai amatpersonas pieprasījumi par per-
sonai piederošiem nekustamiem īpašumiem;

– Nekustamā īpašuma īpašnieka iestāžu piepra-
sījumi par elektronisko dokumentu vai iegūtu elek-
tronisko dokumentu izsniegšanu.

Informācijas pieprasījumi iesniedzami Tiesu ad-
ministrācijai pa pastu vai klātienē (Rīgā, Antonijas
iela 6, LV-1010), vai elektroniski, parakstot piepra-
sījumu ar drošu elektronisko parakstu vai autentifi-
cējoties ar www.latvija.lv pieejamiem autentifikācijas
līdzekļiem, piemēram, internetbankas piekļuves rek-
vizītiem.

Citos gadījumos, kad informācijas izsniegšanai,
līdzīgi kā līdz šim, nepieciešama zemesgrāmatu no-
daļas priekšnieka atļauja, informācijas pieprasījums
iesniedzams attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā.

Rudzātu vidusskolas skolēniem mācību stun-
das notiek arī  cilvēka attīstības centrā «Rām-
zeme», informē Rudzātu vidusskolas skolotāja
Sandra Zalāne. 

Maija nogalē Rudzātu vidusskolas 10. klases
skolēnu grupa  ar skolotājām Ivetu Kārkli un Sandru
Zalāni devās pārgājienā uz cilvēka attīstības centru
«Rāmzeme» (Līvānu novads, Rudzātu pagasts), lai
tur piedalītos nodarbībā par pasaulē un arī Latvijā
aktuālo tēmu – ekoloģiju, ekoloģisku saimnieko-
šanu, permakultūru un dabas saglabāšanu un aiz-
sardzību.

Centra vadītāji – lektori Inga un Gatis Reinfeldi  –
gan stāstīja, gan rādīja video fragmentus par pasaules

problēmām ekoloģijā, par dažādiem šo problēmu
risinājumiem. Kā viens no tiem ir saimniekošana,
izmantojot permakultūras metodes. Skolēni praktiski
varēja iepazīties, kā tiek veidotas permakultūras do-
bes, izstaigāt saimniecību un pasmelties idejas, lai
savās mājās un vecāku saimniecībās varētu paek-
sperimentēt, arī izveidot līdzīgu dobi un salīdzināt,
kā augi aug klasiskā dobē ar ķimikāliju pielietojumu
un dobē, kas ir veidota pēc sentēvu metodēm, ir da-
bai un zemei draudzīga.

Mācību stundas cilvēka attīstības centrā «Rām-
zeme» māca būt atbildīgiem par dabu mums apkārt
un darboties, izmantojot senču gudrības ilgtspējīgā
saimniekošanā.

Rudzātu skolēni – cilvēka attīstības
centrā «Rāmzeme» 
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No kreisās: skolotāja Sandra Zalāne, Kristīne Volkova, Iveta Āboliņa, Mārcis Čevers, Raivo Lapušinskis un saimnieki
Gatis un Inga Reinfeldi. Kā ciemakukuli saimniekiem skolēni dāvāja Mārča Čevera un Raivo Lapušinska  no oša koka
darināto centra vizītkarti 
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Vienzirga arklus aršanai un vagošanai, divu
cilvēku arklu dārza vagošanai. Tālr. 65323748.

Dažādas mēbeles. Tālr. 22376941
Bērnu ratiņus jaundzimušam (lēti). Bērnu gultiņu

(jauna, nelietota). Dāvanā bērnu pastaigas ratiņi.
Preiļos. Tālr. 28360508.

Pirtsslotas (0,50 EUR/gab.). Tālr. 27821805.
Dārza būdu uz riteņiem, pārvietot pa pilsētas

teritoriju Preiļos. Laba vieta līgošanai dārzā (2x4).
Tālr. 26408799.

Boileri kombinēto (120 l). Sintezatoru Yamaha
E403. Tālr. 26292056.

Divistabu dzīvokli Rēzeknes
ielā 30, Preiļos. Tālr. 28839404.

Pārdodu vai izīrēju māju pie ezera Latgalē,
dzīvokli Jelgavā, māju un dzīvokli Bauskā, dzīvokli
Jēkabpilī. Tālr. 22376941.

1 istabas dzīvokli Preiļos, Rēzeknes ielā 34
(nomainīti logi, durvis, iebūvēta virtuve un skapis).
Tālr. 25940642.

Garāžu Preiļos, Liepu ielā. Māju ar ēku (0,80 ha)
Litavniekos (blakus zemessargiem). Tālr. 24843929.

2 istabu dzīvokli Rēzeknes ielā 30. Tālr.
28839404.

1 istabas dzīvokli Krāslavā (25 kv.m, labiekārtots,
privatizēts, pakešu logi, 4. stāvs, NĪN – tikai EUR 7).
Tālr. 20518441.

Chrysler Voyager (1999.g., gāze-benzīns, 2,4,
T:LP, 7 vietas, TA 10.12.2019.g.). Sēdies un brauc.
EUR 850. Tālr. 25975125.

Chevrolet Aveo (2006. g., 1,2 benzīns, viena sa-
imniece, visas apkopes, 130 200 km, oranža,
ziemas, vasaras riepas). Tālr. 29973767, 29771556.

Audi A6 (2003.g., universāls, dīzelis, 2,5, jauna
TA, darba kārtībā). Tālr. 22406137. 

Audi A4 (2000.g., 85 kW, 1,9 TDI, pelēka, TA līdz
03.02.2020.g.). EUR 2500. Tālr. 26409609, 26257374.

Ford Galaxy (2001. g., 1,9 TDI, 85kW, TA līdz
29.08.2019., el. pakete, labā tehniskā un vizuālā
stāvoklī, ekonomiska, 7-vietīgs minivens). Tālr.
28637847.

Renault Scenic (2007. g., 1,9HDI, 96 kW, TA līdz
08.11.2019., el. pakete, āķis, labā tehniskā un
vizuālā stāvoklī, nesen no Vācijas, Vācijā viens
saimnieks, ekonomisks minivens). Tālr. 28637847.

Riepas jaunas 195x65xR15 35 EUR/gab.,
205x55xR16 37 EUR/gab., 225x45xR17 43 EUR/gab.
Ir citi izmēri. Tālr. 29814153, 26138079.

Riepas no Norvēģijas R13-R19, vasaras, M+S,
lieliska kvalitāte, dažādi izmēri. 12-25 EUR/gab.
Tālr. 20066199.

Rezerves detaļas Audi 80, B4, C4, C5 (1990.-
2000.g);  VW Golf 2, 3; Passat B3, B4 (1990.-
2000.g); Mazda 6 (2004. g); Citroen Xantia, Xsara-
Picasso (2000. g). Tālr. 29478322.

Riepas lietotas R13, R14, R15, R16, R17, R18;
kravas 235/75/17,5. Tālr. 29478322.

Piekabes (4 t) asi, cilindru, elektromotoru (2800
apgr., var izmantot kā ventilatoru), reduktoru (5,5
kW). Tālr. 29624167.

Pļaujmašīnu, grābekli, minerālmēslu izkliedētāju,
ecēšas ganībām vai kartupeļiem, vinču. Zvanīt
vakaros. Tālr. 22481900.

Siena grābekli “Saulīte” ar 5 riteņiem. Tālr.
22103677.

Motobloku Mf70 ar izkapti. EUR 400. Tālr.25558127.
Siena ķīpu presi darba kārtībā. Tālr. 27859987.
Siena grābekli “Jula”, paštaisītu piekabi uz UAZ

rāmja, piekabes (2PTS4) disku (6SKR) un cilindru.
Tālr. 26312381. 

Atdosim mazus kaķēnus (puikas). Tālr. 26563019.
Brūnu piena šķirnes telīti (2 nedēļas veca). Tālr.

20378433.
Divas suņu meitenes meklē jaunas mājas (3,5

mēneši vecas). Stabulniekos. Tālr. 22323550.
Tītarēnus (1 mēn., 10 dienas), gailīšus (1 mēn. 2

ned.). Galēnu pag. Tālr. 26757868.
Sivēnus (6 nedēļas). Vārkavas nov. Tālr.

28668996, 29813286.
LT tīršķirnes jērus, dzimušus šogad. Piekabi

dzīvnieku un kravu pārvadāšanai, Bērzgales pagasts.
Tālr. 26542390.

Zirgu (13 g. vecs, nebaidās mašīnu, dara visus
darbus). EUR 1100. Tālr. 26040132.

Kaltētus lopbarības kviešus un miežus (0,25
EUR/kg), lielos kartupeļus. Tālr. 29221701.

Kartupeļus, graudus, cūkgaļu. Tālr. 22376941.
Kartupeļus. Tālr. 26369344.
Lopbarības miltus un pupas ar piegādi. Tālr.

26245102.
Kartupeļus lopbarībai. Garāžu lauktehnikā (ir

bedre). Motobloku MB1 ar agregātiem (1989.g., 3,7
kW). Tālr. 29834120.

Kartupeļus. Tālr. 28658392, 29398216.
Kartupeļus lopbarības un pārtikas un bullīti. Tālr.

26592961.
Kartupeļus. Tālr. 22152856.

PĒRK

Pērku zemi ar mežu un cirsmas
izstrādei. Tālr. 27876697.

SIA «Kortex» pērk meža un
lauk saimniecības zemes īpašu -
mus. Cirs mu izstrāde. Zāģēšanas
un me ža izvešanas, kā arī šķel do -
šanas pa  kal pojumi. Doku mentu
noformē šana. Tālr. 29421521.

Nopirkšu vecu motociklu, tā rezerves daļas un
dokumentus. Tālr. 27802708.

NEKUSTAMIENEKUSTAMIE
ÎPAÐUMIÎPAÐUMI

ZS Ma de ra PÇRK:
jaun lo pus, liel lo pus,

cûkas, zir gus, aitas. Svari.

Tâlr. 26563019.

SIA «Dioferr» iepērk 
krāsainos un melnos metāllūžņus.
Krasta iela 8, st. Aglona, Rušonas pag.,
Riebiņu nov. Tālr. 22155413, 26392382.

PÂR DOD

DAÞÂDA DAÞÂDA 
TEHNIKATEHNIKAV2 

Skaldītu lapu koku malku. Piegāde. Tālr.
29828912.

Mazu suņu puiku nikna rakstura Preiļu apkārtnē.
Tālr. 28932880.

Antikvariātu (banknotes, monētas, medaļas,
patvārus, sudrabu, foto, nozīmītes, figūras, latus un
santīmus pēc kursa 1:1, u.c). Tālr. 22300349.

Motobloka MB-1 frēzi un motoru. Audi A6
priekšējo labo lukturi. Tālr. 28335313.

IZīRĒ
Izīrē dzīvojamo treileri ceļojumiem. Tālr. 22376941.

DAžāDI
Arborista pakalpojumi. Veicam

bīstamo koku un zaru zāģēša-
nu, vainagu veidošanu, celmu
frēzēšanu. Tālr. 22379796.

Garda maltīte, mūzika, vakara vadīšana jebkuram
Jūsu pasākumam. Izbraukums pēc pieprasījuma.
Tālr. 22376941.

Gravēju uz pieminekļiem, izbraucu uz kapiem ar
savu transportu. Tālr. 29165346.

Mūrēju visu veidu krāsnis, kamīnus un dūmvadus.
Remontēju krāsnis, dūmvadus un tīru dūmvadus un
krāsnis. Tālr. 29329151.

Satelītu televīzijas ierīces, antenas: pieslēdz,
konfigurē kanālus. Tālr. 29529203.

Virszemes televīzijas ierīces, antenas: pieslēdz,
konfigurē kanālus. Tālr. 29529203.

Siltinām mājas ar ekovati, granulām un
termoputām. Tālr. 26748235.

Veic kanalizācijas sistēmas izbūvi privātmājām.
Septiķi, bio iekārtas par ražotāja cenu. Nodrošinām
pilnu montāžas un apkopes servisu. www.ddre.lv.
Tālr. 25915430.

Atdodu nopļaušanai pļavas zāli (7 ha). Riebiņu
pagastā. Tālr. 26545779.

Pļauju zāli ar trimeri. Meklēju darbu ar dzīvošanu
uz vietas. Steidzīgi. Pārdodu sīpollociņus. Tālr.
26040399.

Meklēju strādnieku lauku saimniecībā. Dzīvošana
uz vietas. Tālr. 29813286.

Jumtu krāsošana ar pretkorozijas krāsu. Tālr.
28196308.

Elektrība mājām, traktoriem, auto. Metināšanas
(elektrodi, pusautomāts) darbi. Santehnikas darbi.
Tālr. 28773506.

AUTOAUTO

Pārdod metāla jumtus
un noteksistēmas no ražotāja.
Cena no 4,95 EUR/m2. 

Tālr. 26368028.

Gaļas pārstrādes uzņēmums
SIA «DUBIKI» iepērk

liellopus, teļus, sivēnmātes
par konkurētspējīgām cenām 
un ar godīgiem mērījumiem. 

Samaksa uzreiz 
vai pārskaitot uz banku.  

Tālr. 29285927, 26499013.

SIA «Staļi»
IEPĒRK PRIEDES ZāģBAļķUS
u 4,9 m un 6,1 m garumā:

- Diametrā 26< cm – 70 EUR/m3

- Diametrā 27–29 cm – 75 EUR/m3

- Diametrā 30–38 cm – 82 EUR/m3

- Diametrā 39–55 cm – 85 EUR/m3

- Diametrā <56 cm – 82 EUR/m3

u No 3,1 m līdz 4,8 m  – 70 EUR/m3.
Īsie garumi nav vēlami.

Tālr. 26569897.

MÂJDZÎVNIEKIMÂJDZÎVNIEKI

SIA «Renem» IEPĒRK:
- jaunlopus, liellopus, aitas.

Elektroniskie svari.
Skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.  

Tālr. 26447663, 29485520 
vai pa e-pastu: re-nem@inbox.lv

15. jūnijā z/s «Gračuļi» pārdos dažādu krāsu jaunputnus
(5,5 – 6 mēn.), dējējvistas, gaiļus. Pēc pieteikuma šķiroti

un mājas cāļi, broileri (1 ned. – 1 mēn.), Pekinas un mājas
(krāsaini) pīlēni, mulardi, zoslēni, pērļu vistiņas.

Tālr. 29186065, 25983997 (šoferis).
Gailīši 7.00; Riebiņi 7.15; Preiļi 7.30; Pieniņi 7.50; Stabulnieki 8.05; Galēni 8.20;
Sīļukalns 8.30; Polkorona 8.50; Smelteri 9.00; L. Anspoki 9.10; Prīkuļi 9.20; Rudzāti
9.35; Rožupe 9.50; Līvāni 10.15; Jersika 10.50; Upenieki 11.05; Stares
11.20; Vanagi 11.40; Sutri 12.00; Anspoki 12.30; Kastīre 12.45; Aglona
13.00; Jaunaglona 13.15; Aglonas st. 13.30; Aizkalne 13.45; Pelēči
13.55; Arendole 14.10; Rimicāni 14.30; Upmala 14.45; Vārkava 14.55;
Ančkini 15.05.

LÎDZJÛTÎBA=
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.

Izsakām līdzjūtību 
Jurija Bojarinova piederīgajiem, 

viņu mūžībā pavadot.
AS «Preiļu siers»

SI A LAT VI JAS GAĻA
iepērk

liel lo pus, jaun lo pus,
aitas, zir gus.

Sa mak sa tūlītēja. Sva ri.
Tālr. 28761515.

«Vietçjâ Latgales Avīze» sveic savus lasîtâjus
un atgâdina, ka vârda dienu svin: 
7.  jūnijā – Gaida, Arnis, Arno
8.  jūnijā – Frīdis, Frīda, Mundra
9. jūnijā – Ligita, Gita
10. jūnijā – Malva, Anatols, Anatolijs
11. jūnijā – Ingus, Mairis, Vidvuds
12. jūnijā – Nora, Lenora, Ija
13. jūnijā – Zigfrīds, Ainārs, Uva

Pievienojies Rēzeknes 
katoļu vidusskolas saimei

2019./2020. m. g.
Audzēkņi 

tiek uzņemti 
visās klasēs. 

Adrese: Latgales iela 82, Rēzekne.
Mājaslapa: www.rekat.lv.

Tālr. 29197988.

LAUKSAIMNIECÎBASLAUKSAIMNIECÎBAS
PRODUKCIJAPRODUKCIJA
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ReklĀmA. sluDiNĀJumi

Iznāk  piektdienās kopš 1999. gada.
Reģistrācijas apliecības Nr. 000702353. Izdevējs – SIA «Vietējā»,

iespiests  SIA «Latgales Druka» tipogrāfijā.
Redaktore Anita Baumane (tālr. 26303301).

Sludinājumus un reklāmu pieņem
Preiļos, Raiņa bulvārī 13a, LV–5301, e-pasts: vieteja.redakcija@inbox.lv.

Tālr. 26303301. Fakss: 65320301
© In formāci jas pārpub licēšana ti kai ar «Vietējās Lat ga les Avīzes» 

re dak ci jas rak stis ku atļauju.

12. jūnijam plkst. 12.00

BEZMAKSAS PRIVĀTSLUDINĀJUMS
«Vietējā Latgales Avīzē»

(pasvītrot TIKAI VIENU vajadzīgo rubriku; teksts DRuKāTIEM BuRTIEM,
atstājot brīvu rūtiņu starp vārdiem un lietojot pieturzīmes, 

sludinājumu izvietošana rubrikā piedāvā darbu – maksas pakalpojums)
Kupons derīgs līdz  

Iepazīšanās sludinājumi, 
pa faksu un e-pastu iesūtītie, 

kā arī nesalasāmā rokrakstā aizpildītie kuponi
NETIKS PUBLICēTI.

$

Pārdodu

Pērku

Mainu

Meklēju darbu

Apsveicu

Īrēju Dažādi

Izsaku līdzjūtību

Pateicos

Izīrēju

$

(

si A Aibi
IEpēRK

liellopus,
jaunlopus,

teļus, jērus.
Par augstām cenām

iepērk arī gaļas šķirnes
lopus eksportam.

PAAUGSTINĀTAS cENAS, 
APJOMA PIEMAKSAS.

Samaksa tūlītēja. Svari.
( 20238990.

15 GA DI MEÞA NO ZARÇ
Pçrkam visâ Lat vijâ:

* neizstrâdâtus meþus  
* lielas cir smas

cenas līdz 20 000 EUR/ha 
Tâlr. 29424089

Meža īpašumu bezmaksas vērtības
noteikšana pārdošanas gadījumā 

e-pasts: briedis7@inbox.lv, www.ekinvesticijas.lv

3,20 3,40 3,20 3,40

Logi no 20 Eur. Durvis
koka, metāla, PVc arī nestan-
darta. 

Megasalons Aglonas 25. 
Tālr. 29421666.

VĒNU DIENA
pieņems 

«DR. MAURIŅA VĒNU KLīNIKAS»
speciālists

veicot pacientiem sonogrāfisku 
kāju vēnu izmeklējumu,
konsultējot un iesakot ārstēšanas plānu.

Preiļu slimnīcā, Preiļos, Raiņa bulvārī 13
Līvānu slimnīcā, Līvānos, Zaļajā ielā 44

 10. jūnijā plkst. 9.00–18.00 (Preiļos)
11. jūnijā plkst. 9.00–18.00 (Līvānos)

Iepriekšēja pieteikšanās uz ārsta MAKSAS KONSULTācIJU
pa tālruņiem: 67374747, 67315316

Dr. JURIS RīTS  
asinsvadu ķirurgs,

flebologs

Klīnikas 
Privilēģiju Kartes 

īpašniekiem atlaide 
izbraukuma

konsultācijai

SIA Austrumlatgales MRS 
par augstām cenām

PĒRK mežus un  zemi Latgalē.
Tālr. 26544864, 29215325.

Sarežģītu ādas, seksuāli transmisīvo,
alerģisko slimību diagnostika 
un ārstēšana. Lāzerķirurģija.

Rīgas Stradiņa universitātes Dermatoveneroloģijas 
katedras profesors Jānis Ķīsis

20. jūnijā Preiļos no plkst. 13.00 līdz 15.00 pieņem poliklīnikā, Raiņa bulvārī 13. 

Iepriekš pieteikties – klīnikas reģistratūrā pa tālr. 28699111 vai
elektroniski  www.dermatologs.com/preili. 

Turpmāka ārstēšana pie profesora J. Ķīša – Rīgā, F. Sadovņikova
ielā 20, 4. stāvs, A–ieeja. Tālr. 28699111. http://www.dermatologs.com.

Veicu celtniecības darbus, betonēšanu, mūrēšanu,
jumti, iekšējos un ārējos apdares darbus. Tālr.
20344124.

APSVEIcAM
a  a  a

Genovefu un Albertu Ušackus 
sveicam zelta kāzu jubilejā!

Šaršunu ģimene

a  a  a

Labu veselību vēlot, sveicam 
Antoņinu Daņiļeviču 

Preiļos 90 gadu jubilejā! 
«Madaras»

PREIĻU NOVADA DOME 
Reģ. Nr.90000065720, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

izsludina atklātu konkursu
uz būvinženiera amatu

Amatam ir noteikts valsts amatpersonas statuss.

Prasības pretendentiem/-ēm:
• augstākā izglītība (būvniecības vai ceļu būvniecības jomā),

var būt pēdējā kursa students būvniecības vai ceļu būvniecības
jomā;

• ar būvniecības procesiem saistīto LR normatīvo aktu pārzi-
nāšana;

• zināšanas par būvniecības tehnoloģiskiem procesiem un būv-
materiāliem;

• prasme sagatavot un noformēt dokumentus;
• lietotājprogrammu MC Word, MS Excel un MS Power Point

pielietošanas prasmes;
• teicamas saskarsmes spējas un organizatoriskās prasmes;
• autovadītāja apliecība (B kategorija);
• labas valsts valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas tiks uz-

skatītas par priekšrocību.

Galvenie darba pienākumi:
• veikt pašvaldības ceļu būvniecības un citu būvniecības pro-

jektu plānošanu, koordinēšanu, vadīšanu un kontroli.

Iesniedzamie dokumenti:
• motivēta pieteikuma vēstule;
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
• valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams).

Mēs piedāvājam:
• atbildīgu un dinamisku darbu;
• darba algu EUR 1010,00

Dokumentus ar norādi «Pieteikums uz būvinženiera amatu»
lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 17. jūnijam plkst. 15.00 Preiļu
novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 
3. kabinetā (1. stāvā), Raiņa bulvārī 24, Preiļos, vai elektroniski
(parakstītu ar  drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi
dome@preili.lv

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Preiļu novada domes
mājaslapā www.preili.lv 

Papildu informācija pa tālruni: 26682971
Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, preten-

dents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem un fiziskas per-
sonas datu apstrādei. Pamatojoties uz Fizisko personu datu ap-
strādes  likuma 25. pantu, Preiļu novada pašvaldība informē, ka
pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai
nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, un iepriekš minēto personas
datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība.

par sludinājumu saturu redakcija NeAtbiLd

SI A LAU KU MIES NIEKS
IEPēRK MāJLo PUS.

Augst as ce nas.
Sa mak sa tūlītēja. 

Sva ri.
Tālr. 20207132.
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RTA Konfūcija klasē jauni sasniegumi

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Kon-
fūcija klasē šis mācību gads ķīniešu valodas kursu
pieprasījuma ziņā bija īpaši veiksmīgs – divu se-
mestru laikā ir izsniegts līdz šim lielākais apliecību
skaits – 49. Atskatīties uz mācību gada laika apgūto
un paveikto varēja 24. maijā tradicionālajos RTA
Konfūcija klases semestra noslēguma svētkos.

Izvērtējot paveikto
Atzīmējot klausītāju paveikto un ķīniešu valodas

popularitāti mūsdienās, klātesošos sveica RTA rek-
tore profesore Iveta Mietule un Konfūcija institūta
pārstāvji no Rīgas – direktors no Latvijas puses prof.
Pēteris Pildegovičs un direktors no Ķīnas puses prof.
Šans Tsuanju (Shang Quanyu). Ar saviem iespaidiem
un padomiem prof. P. Pildegovičs dalījās arī savā
pieredzē, apgūstot ķīniešu valodu. 

Par paveikto, protams, var runāt skaitļos, bet vēl
labāk to parāda darbi. Ar pašas sacerēto dzejoli ķī-
niešu valodā pasākumā uzstājās Viktorija, ar runu
ķīniešu valodā – klausītāja Kira, savukārt Ķīnā ļoti
populāru dziesmu izpildīja Inga.

Kultūras pasākumi
Ļoti aktīvi visu šo gadu RTA Konfūcija klasē

darbojās brīvprātīgā skolotāja no Ķīnas Tiancji
Huana (Huang Tianqi). Pateicoties skolotājas akti-
vitātēm, paralēli darbam Konfūcija klasē ķīniešu
valodas un kultūras pasākumi norisinājās Rikavas

pagasta bibliotēkā, dabas draugu radošās pētniecības
centrā «Dadzis» Viļānos un Rēzeknes Valsts 1. ģim-
nāzijā. Tika rīkoti vairāki ķīniešu kino kultūras va-
kari un ķīniešu tradicionālo svētku svinības. Pie
mums viesojās arī vairākas skolēnu grupas no Balvu
Valsts ģimnāzijas, piedaloties Pekinas operas tēlu
masku meistarklasēs. Pateicībā par ieguldīto darbu
skolotāja saņēma RTA Atzinības rakstu.

Starptautiskais ķīniešu valodas tests
Visiem, kuri apgūst ķīniešu valodu, aktuāla var

kļūt starptautiskā ķīniešu valodas testa (HSK) no-
kārtošana. Arī šajā ziņā RTA Konfūcija klases klau-
sītāji šogad bija ļoti aktīvi – kārtoja rakstiskā testa
1., 2., 3. un 5. līmeni (no sešiem iespējamajiem) un
mutiskā testa (HSKK) iesācēju un vidējo līmeni. 
Šo eksāmenu nokārtošana paver durvis citām iespē-
jām – kultūras un mācību braucieniem uz Ķīnu, kā
arī studijām. 

Apgūsti ķīniešu valodu RTA!
Ja arī Jūs vēlaties sākt vai turpināt apgūt ķīnie-

šu valodu un iepazīt Ķīnas bagāto kultūras man-
tojumu, piesakieties kursiem RTA Konfūcija kla-
sē! RTA studenti un Austrumlatvijas Tehnoloģiju
vidusskolas skolēni kursus var apmeklēt bez mak-
sas.
Margarita Graičonoka, RTA MIC starptautiskās

mūžizglītības un tālmācības projektu koordinatore

16. jūnijā sertificēts ķirurgs 
S. Šapovalovs sniedz konsultācijas:

l proktoloģisko saslimšanu gadījumā,
l vēdera priekšējās sienas trūču gadījumā,
l žultspūšļa un žultsvadu pataloģiju gadījumā;
l aizkuņģa dziedzera slimību gadījumā;
l pacientiem ar ādas un zemādas veidojumiem.

SIA «Medicīnas centrs 36,6» 
Ārstniecības iestādes kods: 2100-00058.
Adrese: Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne. 

Kontakti: tālr. 2 366 366 3, www.366.lv, info@366.lv

Tradicionāli Peoniju svētki svinami ap to laiku, kad pavisam tuvu ir
vasaras saulgrieži. Šogad svētki tiks svinēti 16. jūnijā. Arborētums šajā
dienā atvērts apmeklētājiem no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Pasākuma vadītāja Gundega Skudriņa rūpēsies par to, lai neviens ne-
palaistu garām svētku brīnišķīgos un svarīgākos mirkļus.

Svētkus pieskandinās diriģenta Andreja Cepīša vadītais Madonas
pūtēju orķestris, kas ieguvis atpazīstamību republikas orķestru saimē un
skatēs vairākkārt izcīnījis pirmās pakāpes diplomus.

Ar savu mūzikas programmu priecēs novadnieks un šova «X faktors»
dalībnieks Didzis Melderis.

Māksliniece Aija Andrejeva ieskandinās svētkus gan ar savu jauno al-
bumu «Mēs pārejam uz Tu», gan jau ar sen zināmām dziesmām.

Tā kā arborētums ir savā ziņā neparasts, tad arī šogad norisināsies
tradicionālā eksotisko stādu izsole, kuru vadīs Nacionālā botāniskā dārza
direktors Andrejs Svilāns. 

Par mazāko apmeklētāju piedzīvojumu kāri rūpēsies Kašera sapņu fabrika. 
Arī LVM Kalsnavas arborētuma komanda būs padomājusi par mazā-

kajiem viesiem un piedāvās dažādas lielformāta āra spēles, kas arī pieau-
gušajiem liks atcerēties bērnību.

Par izsalkušajiem rūpēsies «LIDO» izbraukuma ēdināšanas komanda,
kā arī mājražotāji no tuvākām un tālākām Latvijas vietām. Par garšīgām,
neparastām, citādām ēdamām un neēdamām lietām parūpēsies arī amat-
nieki un mājražotāji tirdziņā.

Katram apmeklētājam stādu tirgū būs iespēja iegādāties dažādus stā-
dus, ar ko papildināt krāšņumdārzus.

Atceries – izstaigā visu arborētuma teritoriju krustu šķērsu, lai tvertu ik
mirkli no svētkiem un sajustu gabaliņu no dabas!

Par norisēm LVM Kalsnavas arborētumā uzzini, sekojot www.facebook.lv
«LVM Kalsnavas arborētums», zvanot pa tālr. 27841099, 29326912 vai
rakstot uz e-pastu arboretums@lvm.lv. Lai izdevušies svētki!

P.S. Ieeja teritorijā ar mājdzīvniekiem nav atļauta! Dronu izmantošana
pasākuma laikā nav atļauta!

RTA Konfūcija klases brīvprātīgā skolotāja no Ķī-
nas Tiancji Huana (Huang Tianqi) un RTA rektore
Iveta Mietule

Konfūcija institūta pārstāvji no Rīgas – direktors no Latvijas
puses prof. Pēteris Pildegovičs un direktors no Ķīnas puses
prof. Šans Tsuanju (Shang Quanyu)
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