
9 771407 962024

21
ISSN 1407-9623

Otrdiena, 2014.gada 20.maijs Nr. 38 (8838) Cena - 41 cents

Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

SIA “LEVEN”
AEROC bloki, cements, ķieģeļi (krāsnīm, dūmvadiem, šamota).
Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), ūdens noteces sistēmas, jumta plēve 

(palīdzēsim noteikt nepieciešamo materiāla daudzumu); 
Santehnika: tualetes podi, hidrofori, duškabīnes, apkures katli, pirts katli; 

metāls: loksnēs, metāla caurules (kvadrātveida, apaļas), armatūra un tās 
sieti; celtniecības materiāli: reģipsis, KNAUF špakteles, grunts, profili (UD, 
CD, UW, CW). Piegāde.

Gaidām Jūs mūsu veikalos!
Krāslavā, Vasarnieku 2a, tālr. 65622073,

Dagdā, Skolas 4, tālr. 65653354.

I Krāslavas store: 
fantastika vai realitāte

Store – noslēpumaina zivs ar noteiktu oreolu, kas izplatīta ir Eirāzijā un Ziemeļ- 
amerikā. Lielākā daļa šo zivju ir ieceļotājas, kas pavasarī no jūras iet upēs, lai nārstotu, 
daži veidi – arī ziemošanai. Izmēri – iespaidīgi: Atlantijas stores ķemeņa garums var 
sasniegt pat sešus metrus, baltā masa – vairāk nekā astoņi centneri! 

Storēm ir dabisks dzīvesveids, barojas ar zivīm, gliemežiem, tārpiem. Lielāka-
jiem īpatņiem ir līdz pat vairākiem miljoniem ikru, bet ikru kopējā masa pirms nārsta 
var sasniegt pat vienu ceturtdaļu no svara. Neskatoties uz šādu fantastisku auglību, 
store ir uz izmiršanas robežas – kā alkatīga un nežēlīga loma rezultāts. Piebildīšu, 
ka deviņas desmitdaļas no storu pasaules resursiem atrodas Kaspijas jūrā. Vēl pirms 
simts gadiem storu paveida pārstāvju Krievijā bija vairāk, nekā visās pārējās valstīs 
kopā ņemot. 

(Turpinājums 3. lpp.)

Plašajā cehā ir desmit baseini.

Paldies par Dagdas no-
vadam veltīto darbu

13. maijā panākumiem bagātākie Dagdas nova-
da skolēni un skolotāji pulcējās novada domes sēžu 
zālē pieņemšanā pie Dagdas novada domes priekš-
sēdētājas Sandras Viškures. Šāds pasākums Dagdas 
novadā notiek nu jau otro reizi. 

Uz svinīgo pieņemšanu tika aicināti novada olim-
piāžu uzvarētāji — tieši tie, kuri kļuvuši par nominācijas 
„Gada skolēns 2014” laureātiem trijās vecuma pakāpēs 
— sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas, kā arī visi, 
kuri kaldinājuši Dagdas novada vārdu Latgalē, valstī un 
ārpus tās robežām, piedaloties starptautiskajos projektos. 

(Turpinājums 2. lpp.)

V���e� �k�is�� �p�����?

Nāc uz mūsu 
veikalu!

Atvērts jauns vīriešu un jaunie-
šu-sieviešu apģērbu veikals.

Mūsu adrese: Krāslava, Brīvības ielā 
14-2, bijušajā šūšanas darbnīcā “Stefā-
nija”.

Kromanišķu - 7. jūnijā plkst. 15.00;
Kriškinovas - 15. jūnijā plkst. 15.00;
Asūnes - 29. jūnijā plkst. 13.30 (Sv. Mise baznīcā plkst. 12.00);
Duķeļu - 29. jūnijā plkst. 15.00;
Perveļovas - 5. jūlijā plkst. 15.00 (Sv. Mise Asūnes baznīcā plkst. 
13.00);
Meļķeru - 13. jūlijā plkst. 15.00;
Vorzovas - 20. jūlijā plkst. 15.00;
Veteraucu - 26. jūlijā plkst. 15.00.

Kapusvētki Asūnes draudzes kapsētās

Borovinas - 7. jūnijā plkst. 12.00;
Nauļānu Pleiku - 14. jūnijā plkst. 15.00;
Ikažencu - 21. jūnijā plkst. 15.00;
Zarečansku Pleiku - 12. jūlijā plkst. 14.00;
Maksimovas - 19. jūlijā plkst. 15.00;
Robežnieku – 17. augustā plkst. 14.00.

Kapusvētki 
Pustiņas draudzes kapsētās

SIA Ritms R Autoserviss

Vasaras sezona sākas, mēs 
mainām cenas

Autotransporta mazgāšanas 
pakalpojumi privātpersonām:

Vieglo auto mazgāšana: 3.50 EUR + PVN
Džipu mazgāšana: 4 EUR + PVN

Mikroautobusu mazgāšana: 6 EUR + 
PVN

Rēzeknes ielā 49, tālr. 65622155

23. maijā 
Dagdas tirgū -

lielais 
pavasara 

GADATIRGUS.
Laipni 
lūgti!

T. 29415291. 

Es ņemu debess gabaliņu zilu
Un pielieku tam sniegpulksteni klāt,
Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,
To visu vēlos tev es dāvināt.
Šai apsveikumā sūtu bērzu prieku,
Ko apzeltījis plaukstošs lazdas zars,
Un vēl simtstūktošs dzimtās puses nieku,
Kas tavai sirdij prieku dāvāt var.

Jūliju PONTAKU 80 gadu jubilejā sveic 
krustmeita Velta un pārējie radi no Bukmuižas.

Dagdas Mūzikas skola uzņem 
audzēkņus nākošajam mācību 
gadam AKORDEONA spēles un 
KLAVIERSPĒLES klasēs.

Konsultācija 26. maijā plkst. 
18.00.

Iestājpārbaudījumi  27. maijā 
plkst. 18.00.

Tālr. 65653809, 26222928.

Latvijā un pasaulē
•	 “Nordea” Rīgas maratona laikā 22 personas nogādātas ārstniecības iestādēs papildu 

pārbaužu veikšanai vai palīdzības sniegšanai. Visbiežāk palīdzība bija nepieciešama 
karstuma un fi ziskas slodzes izraisītas pārkaršanas dēļ. Mediķi arī palīdzējuši dalībnie-
kiem apkopt skriešanas laikā gūtos nobrāzumus un tulznas.

•	 No NATO vadītās starptautiskās drošības operācijas Afganistānā Latvijā atgriezās vairāk 
nekā 100 Latvijas karavīru, kuri dienesta pienākumus pildīja Ziemeļvalstu un Baltijas 
Pārejas atbalsta vienībā.

•	 Veselības aprūpes nozarei Latvijā jau drīzumā varētu tapt jauns ģenerālplāns par ārst-
niecības iestāžu izvietojumu un tajās sniegtajiem pakalpojumiem. Plāna izmaksas lēstas 
uz 1,3 miljoniem eiro, bet pēc tam vēl par trim miljoniem tiks gatavoti kvalitātes kritēriji 
ārstniecības procesiem. 

•	 Vidējais darba meklētāju īpatsvars šogad būs ap 10,5%, bet turpmākajos gados samazi-
nāsies apmēram par vienu procentpunktu gadā. Šīs desmitgades laikā Latvija var nonākt 
pie bezdarba līmeņa, kāds bija tā sauktajos treknajos gados.

•	 Izsolē veiksmīgi izsolīti 100% AS “Rīgas vagonbūves rūpnīca” akciju, kuras ir ieķīlātas 
par labu likvidējamai AS “Latvijas Krājbanka”.

•	 Vidējais patēriņa cenu līmenis 2014. gada aprīlī, salīdzinot ar 2013. gada aprīli, palieli-
nājās par 0,7%. Precēm cenas nemainījās, bet pakalpojumiem cenas pieauga par 2,6%. 
Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēne-
šiem, ir palielinājies par 0,1%.

•	 Gada pirmajā ceturksnī ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un 
preču iegādes izdevumu kompensācijai valsts iztērējusi 29 miljonus eiro. Kopumā šim 
mērķim šogad paredzēti 117,3 miljoni eiro.

•	 Pērn Latvijā turpināja mazināties mākslīgo abortu skaits. Visbiežāk par labu šādam solim 
izšķīrušās sievietes 25 līdz 29 gadu vecumā, liecina Slimību profi lakses un kontroles 
centra apkopotā informācija par 2013. gadu. Pērn kopumā Latvijā pārtrauktas 8715 grūt-
niecības, kas ir par 516 gadījumiem mazāk nekā gadu iepriekš. Spontāno abortu skaits 
gan ir pieaudzis par 3,6%, turklāt to pakāpenisks pieaugums novērots jau kopš 2010. 
gada.

Laikraksta “Ezerzeme” redakcija
 pieņem sludinājumus 

darbadienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00. 

Tālr. 65681464.
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Paldies par Dagdas novadam veltīto darbu

(Turpinājums. Sākums - 1. lpp.)
“Sen pagājuši laiki kad kaut 

ko vērā ņemamu dzīvē varēja iz-
cīnīt tikai ar fizisku spēku un lielu 
rungu rokā,” klātesošos uzrunāja 
Izglītības, kultūras un sporta no-
daļas vadītāja Marija Micķeviča. 
“Mūsdienās personīgā labklājība 
un vieta sabiedrībā tiek izcīnīta 
tieši ar garīgajiem darbarīkiem. 
Ja man ir zināšanas un prasmes, 
par ko citi gatavi maksāt naudu 
darba tirgū, es varu izvirzīties 
priekšā simtiem un tūkstošiem 
cilvēku un tas noteikti attiecas uz 
tiem 12. klases skolēniem, kuri 
šodien atrodas šajā zālē.”

Cita starpā Micķevičas kun-

dze uzsvēra, ka šoreiz nomināci-
jai „Gada skolēns 2014” pieteikti 
ļoti daudzi skolēni un vērtēšanas 
komisijai bija ārkārtīgi grūti viņus 
izvērtēt un atlasīt tos, kuriem pie-
šķirt šo augsto titulu.

Sandra Viškure: “Prieks par 
visiem, kuri šogad centās gan mā-
cīties, gan sportot, gan piedalīties 
aktīvi kultūras dzīvē, un katrs ir 
nesis savu noteiktu labumu nova-
dam, skolām un savām ģimenēm. 
Noteikti jūsu vecāki vienmēr pār-
dzīvo par jūsu dalību kādā kon-
kursā, ieskaitē vai sacensībās, 
un viņi noteikti ir tie, kuri visvairāk 
tur īkšķus par jums, jo grib redzēt 
savus bērnus ar panākumiem un 

sasniegumiem, lai tie dzīvē kād-
reiz noderētu un būtu vajadzīgi. 
Jums ir ļoti jauki skolotāji, kuri prot 
jūs ieinteresēt un gūt zināšanas. 
Paldies arī skolotājiem!”

Jāatzīmē, ka pieņemšanā 
piedalījās tikai tie skolēni un sko-
lotāji, kuri guva panākumus Lat-
gales reģionā un valstī, savukārt 
novada olimpiāžu dalībniekiem 
tika uzdāvināts brauciens uz 
Rīgu 8. maijā, kur viņi apmeklēja 
muzejus, Saeimu, Likteņdārzu ci-
tus objektus, bet pārējiem skolo-
tājiem piemiņas veltes par veikto 
darbu šajā mācību gadā tiks pa-
sniegtas tradicionālajā augusta 
konferencē

•	 “Gada skolēns sākumskolā 
2014” – Andrupenes pamat-
skolas 2. klases skolēnam 
Rasmim Pavlovam;

•	 “Gada skolēns pamatskolā 2014” 
5.-7. klašu grupā – Šķaunes pa-
matskolas 7. klases skolniecei 
Jūlijai Mošakai;

•	 “Gada skolēns pamatskolā 
2014” 5.-7. klašu grupā – Dag-
das vidusskolas 7. klases skol-
niecei Airitai Oļehnovičai;

•	 “Gada skolēns pamatskolā 
2014” 8.-9. klašu grupā Dagdas 
vidusskolas 8. klases skolnie-
cei Kristīnei Andžānei;

•	 “Gada skolēns vidusskolā 
2014” 10.-12. klašu grupā – 
Ezernieku vidusskolas 11. kla-
ses skolniecei Ludmilai Kuzņe-
covai;

•	 “Gada skolēns vidusskolā 
2014” 10.-12. klašu grupā – 
”Dagdas vidusskolas 12. kla-
ses skolēnam Danielam Stau-
ro;

•	 “Gada skolēns sportā 2014” – 
Ezernieku vidusskolas 12. klases 
skolēnam Žanim Silinevičam.

•	 Dagdas  novada  Gada  ko-
manda  sportā  2014 - Ezernie-
ku vidusskolas 10. - 12. klašu 
meiteņu volejbola komanda.

Pieņemšanā pie Dagdas 
novada domes priekšsēdētājas 
šiem skolēniem svinīgi tika pa-
sniegtas pateicības dāvanas un 
goda diplomus.

Skolotāji strādā ar tādiem 
skolēniem, kādi viņi ir, un, pie-
liekot darbu un pareizu piegājie-
nu, progress notiek. Arī skolotāji 
tika sumināti šajā pasākumā. Par 
gūtajiem rezultātiem Latgales 
reģiona olimpiā- 
dēs (atklātajās 
olimpādēs), ska-
tēs, Valsts kon-
kursos, SZPD 
konferencē un 
darbību Starp-
tautiskos projek-
tos apbalvoti 47 
Dagdas novada 
skolēni un sko-
lotāji.

Cildināju-
mus piešķīra: 
Dagdas vidus-
skolas Zēnu 
vokālajam an-
samblim (panā-
kums – vokālās mūzikas kon-
kurss “Balsis 2014” Latgalē, 1. 
pakāpe); Dagdas vidusskolas 
3. klases vokālajam ansamblim 
„Kvartets” (panākums - vokālās 

mūzikas konkurss 
“Balsis 2014” Lat-
galē, 2. pakāpe); 
Dagdas vidussko-
las jauktais koris 
(53 dalībnieki) 
(panākums – Lat-
vijas izglītības 
iestāžu jaukto 
koru konkurss 
Latgalē, gatavo-
joties XI Latvijas 
skolu jaunatnes 
dziesmu un deju 
svētkiem, 1. pakā-
pe); Andrupenes 
pamatskolas fol-
kloras kopai Sai-
veņa (panākums 
– Starptautiskais 

folkloras festivāls BALTICA 2015, 
2.pakāpe). Viņiem tika pasnieg-
tas arī saldās balvas.

Par skolu aktīvu dalību 
Starptautiskajos projektos Dā-
vanu karti 203,46 EUR vērtībā 
materiāli tehniskās bāzes piln-
veidei saņēma Dagdas vidussko-
la; 100 EUR vērtībā – Šķaunes 
pamatskola; 30 EUR vērtībā – 
Andrupenes pamatskola.

Pasākuma noslēgumā tā da-
lībnieki tika aicināti baudīt tēju, 
kafiju un saldumus pie uzklātā 
zviedru galda.

Juris ROGA, autora foto

Par augstiem sasniegumiem novada, Valsts un reģiona olimpiādēs, 
interešu izglītības un ārpusskolas aktivitātēs piešķirts tituls: 

Pēdējo mēnešu laikā Latvi-
jas oficiālās personas ar apbrī-
nojamu aktivitāti centās panākt 
„NATO esamības”  palielināša-
nu Latvijas teritorijā. Nesen viņu 
sapņi beidzot īstenojās: rietumu 
karavīri nodemonstrēja parunas 
„Sit savējos, lai svešie baidītos”  
aktualitāti. Ar tādiem „aizsargiem” 
nav jābaidās pat no paša nelabā. 

Savienoto Valstu viceprezi-
dents Džozefs Baidens sarīko-
ja braucienu pa sabiedrotajām 
valstīm, lai pierādītu – ārzemes 
mums palīdzēs. Taisnība, ilgi gai-
dīto alianses sauszemes spēku  
bāzi viņš Latvijai nesolīja. Toties 
NATO vadība nolēma aktivizēt 
mācības un citas militāras ope-
rācijas Baltijas reģionā. Rietumu 
valstis nostiprināja arī Baltijas 
valstu gaisa patrulēšanas misi-
ju. Bet Ādažos tika izvietoti 150 
amerikāņu desantnieki. 

Nesen Ventspilī ieradās ve-
sela NATO flote. No 9.-22.mai-
jam Baltijā notika starptautiskas 
mācības mīnu meklēšanā „Open 
Spirit 2014”, kurā piedalījās 26 
kuģi no NATO un ES valstīm. Un 
turpmāk satrauktie Latvijas ie-
dzīvotāji varētu mierīgi gulēt, ja 
ne vien kāds apstāklis: ārvalstu 
militārie paši radīja viņiem drau-
dus. Un ne teorētiskus, bet pilnīgi 
reālus. 

Pagājušajās brīvdienās 
Ventspilī notika vesela virkne ne-
kārtību, kurās piedalījās  NATO 
valstu jūrnieki. Neņemot vērā re-
komendācijas - palikt militāro ob-
jektu teritorijā, puiši no Rietumu 
Eiropas tomēr nolēma pastaigā-
ties pa viņu aizsargājamās valsts 
naksnīgo pilsētu. Dažiem no vi-
ņiem tas beidzās ar nokļūšanu 
neatliekamās palīdzības nodaļā, 
bet vienam – reanimācijā. Dažu 
dienu laikā pēc tā, kad Ventspilī 
ieradās NATO kuģi, pie admi-
nistratīvās atbildības tika saukts 
divas reizes vairāk cilvēku nekā 
Pilsētas svētku laikā, kad Vents-
pili apmeklēja 150 reizes vairāk 
ciemiņu (130000 cilvēku).

Protams, var pieņemt, ka ār-
valstu militārie visi kā viens kļu-

va par vietējo huligānu upuriem. 
Kā redzam, NATO karavīri nav 
iemācīti adekvāti reaģēt uz tipis-
ku jautājumu: „Vai ir uzsmēķēt?” 
Interesanti, kā ar šādu sagatavo-
tību viņi plāno nosargāt Latviju 
no Krievijas speciālo uzdevumu 
vienības? 

Bet ja nopietni, tad nav sva-
rīgi, kurš izprovocēja kautiņu 
– vietējie vai atbraucēji. Vēl jo 
vairāk, ka kautiņu arī iepriekšējās 
brīvdienās bija daudz. Problēma 
ir tāda, ka bez tādas ārvalstu „pa-
līdzības” būtu kaut kā mierīgāk. 

Kā pastāstīja pilsētas mērs 
Aivars Lembergs, alianses jūr-
nieki uzvedās cūciski. „Ignorēja 
Latvijas un pašvaldības likumus. 
Piedzērušies viņi kārtoja savas 
dabiskās vajadzības publiskās 
vietās un uz vitrīnām, publiski 
lietoja grādīgos dzērienus, kas 
pie mums nav atļauts. Viņi arī 
no puķu dobēm plūca puķes, lai 
dāvinātu tās prostitūtēm. Viņi uz-
vedās kā okupanti, kas neievēro 
Latvijas suverenitāti un likumus,” 
paziņoja politiķis, kas arī iepriekš 
nebija NATO atbalstītajs. Sakarā 
ar piedzērušos militāro nekārtī-
bām Lembergs nosūtīja sūdzību 
personīgi alianses sekretāram 
Andersam Fogu Rasmusenam. 

Bet NATO karavīri parādīja 
sevi ne tikai Ventspilī.  Viņi bija 
arī dalībnieki kautiņā ar taksis-
tiem. Kā izrādījās, karavīri iz-
klaidējās Vecrīgā un agri no rīta 
nolēma atgriezties viesnīcā. Bet 
jau pie viesnīcas viņi ar taksistu 
sastrīdējās par samaksu. Šoferim 
palīgā nāca kolēģi, pēc kā arī ie-
sākās kautiņš. 

Visticamāk, ka „mazās, bet 
ļoti uzticīgās savienības valsts” 
teritorijā rietumu militāro veiktie 
izgājieni aizmirsīsies. Un kaut arī 
Straujuma solīja, ka izmeklēšana 
notiks vistuvākajā laikā, maz ti-
cams, ka kāds atbildēs par savu 
uzvedību. Pēc tā visas skaistās 
runas par to, ka mūs uztver kā 
pilntiesīgus partnerus, skan diez-
gan nepārliecinoši. 

              Viktors ŪDRIŠS

Ārzemes mums palīdzēs?
NATO karavīri sarīkoja iereibušo nekārtības 

Ventspilī.

Iestājoties tveicīgajam laikam Pārtikas un veterinārais die-
nests lauksaimniecības dzīvnieku turētājiem atgādina – lai pa-
sargātu dzīvniekus no sāpēm, stresa, kā arī nopietnām veselības 
problēmām, ko rada knišļu un citu asinssūcēju kukaiņu kodumi, 
knišļu “aktīvajā” periodā – maijā un jūnijā dzīvniekus ganībās 
vajadzētu laist dienas vidū un pa nakti līdz saules lēktam. Ja no-
vērojama knišļu masveida savairošanās, nevajadzētu dzīvniekus 
laist ārā vispār! 

Pirms izlaišanas ganībās, dzīvniekus jāapstrādā ar līdzekļiem, 
kas paredzēti kaitēkļu atbaidīšanai. Taču pirms to iegādes jākonsultē-
jas ar veterinārārstu, jo līdzekļu sastāvā var būt vielas, kuru lietošana 
produktīvajiem dzīvniekiem ir aizliegta! 

Kukaiņi kož ķermeņa daļās, uz kurām ir maz apmatojuma – tes-
menī, tāpēc ieteicams iegādāties ziedes, ar kurām ārstē tesmeņa ie-
kaisumus. 

Ja dzīvnieki ir sakosti, tie jāved (vēlams transportēt nevis dzīt) 
uz novietni vai zem nojumes un nekavējoties jāizsauc veterinārārsts. 

Tāpat jāparūpējas, lai dzīvnieki nepārkarst. Tas attiecas arī uz 
mājas (istabas) dzīvniekiem jeb mīļdzīvniekiem! Dodoties izbraukumā 
vai iepērkoties, nevajadzētu mīļdzīvniekus atstāt automašīnā, arī tad, 
ja logs ir pusatvērts! 

Pārkaršanas pazīmes – dzīvnieki ir nomākti, saguruši, tiem ir ne-
spēks, karsta āda, ātrs pulss un elpošana, var novērot muskuļu trīcē-
šanu un krampjus, acu un mutes gļotāda kļūst tumši sarkana vai zilga-
na. Nevajadzētu govis, aitas, cūkas un, jo īpaši, zirgus ganīt karstajā 
diennakts laikā, no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00.

Mītnēs turētajiem dzīvniekiem, bet jo īpaši putniem un cūkām, 
jānodrošina ventilācija, gaisa apmaiņa, bet ne caurvējš un, ja iespē-
jams, jāparedz dzīvniekiem lielāka platība, lai tie nebūtu saspiesti.

Transportēšanas laikā transporta līdzeklī nevajadzētu ievietot 
pārāk daudz dzīvniekus un jānodrošina tiem ventilācija. Ja transpor-
tēšanas laiks ir ilgs, jācenšas ik pēc laika apstāties, lai padzirdinātu 
dzīvniekus un izvēdinātu transporta līdzekli. Ja pamanītas pārkarša-
nas pazīmes, nekavējoties jāzvana veterinārārstam!

Uzmanību dzīvnieku turētājiem – līdz ar 
silto laiku arī knišļi ir klāt!
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II Krāslavas store: fantastika vai realitāte
(Turpinājums. Sākums 

1.lpp.)
Kas iznīcināja šo unikālo 

zivi? Pirmkārt, zivs gastrono-
miskā kvalitāte, kas jau sen tiek 
dēvēta par karalisku. No stores 
gaļas tiek pagatavotas dārgas 
delikateses, vēl vērtīgāki ir mel-
nie ikri. Zivs gaļa tiek pieprasīta 
svaigā, saldētā, sālīta, vītinātā un 
kūpinātā veidā. Te arī rodas ne-
ierobežotais zvejnieku-sagādnie-
ku spiediens. Otrkārt, kad cilvēki 
Kaspijas, Azovas un Melnās jū-
ras upju baseinus sāka ierobežot 
ar hidroelektrostaciju aizspros-
tiem, storu dabīgie resursi strau-
ji samazinājās. Notika tas, 

kam arī bija jānotiek: 
no 21.gadsimta sākuma gandrīz 
visu storu paveidu zivju rūpnie-
ciskā zveja Krievijā tika aizlieg-
ta, bet daži paveidi tika ierakstīti 
Sarkanajā grāmatā. Vai es varēju 
iedomāties, ka piedzīvošu laiku, 
kad bez zivīm palikušajā zilo eze-
ru novadā sāksies tik pārdrošs 
eksperiments - storu, kas pat 
vēsturiski Baltijas jūrā tika iegūts 
ļoti nelielos daudzumos,- audzē-
šana?! Brīnums notika, un par 
to ir šodienas saruna. Uzņēmēju 
sapulcēs un zemnieku ballēs ne 

vienu reizi vien esmu fotografējis 
fi rmas „Akwa systems” pārstā-
vi Saftaru Rahimovu. Vēroju, kā 
pie Kalniešu pagasta šosejas 
izveidojās jauns uzņēmums. Ie-
pazīšanās mēģinājums, kaut arī 
ne uzreiz, tomēr izdevās. Saftars 
izrādījās ļoti interesants sarunu 
biedrs. Baku iedzīvotājs, kurš 
uzauga Kaspijas jūras krastos, 
zina par storu dzimtas zivju vēr-
tību, par melno ikru vērtību un 
pieprasījumu. Augstākā izglītība, 
bijušais virsnieks, veiksmīgs biz-
nesmenis, kurš strādājis pat Arā-
bu Emirātos – lūk, atbilde uz jau-
tājumu, kāpēc viņš 

u z ņ ē -
mās šādu risku, veicot eksperi-
mentu mūsu republikā. Patstāvīgi 
apgūstot zivsaimniecību un storu 
auzēšanas tehnoloģijas noslēgtā 
ūdenstilpnē, Saftaram veidojās 
darba attiecības ar tehnisko zi-
nātņu kandidātu,okeonologu Va-
sīliju Krasnoborodjko. Triju paten-
tu, tajā skaitā arī slēgto sistēmu 
tehnoloģiju izveides, autors uz-
aicināja azerbaidžāņu izcelsmes 
uzņēmēju uz Rīgu, kur parādī-
ja storu zivsaimniecības fermu 
darbībā. Latvija Saftaram patika 
no pirmā acu skatiena, Latgale 
viņu sajūsmināja vēl vairāk. Ap-

braukājot visu zilo ezeru 
novadu, biznesmenis-ek-
sperimentētājs izvēlējās 
Kalniešu pagastu. Gal-
venais faktors – dabas 
skaistums, otrais – au-
tomaģistrāles tuvums, 
kā arī pierobežu Saftars 
uztver kā perspektīvu 
reģionu, kur vienmēr 
kūsās dzīvība. 

Pirmo urbumu ie-
gādātajā zemes gabalā 
zivsaimnieks veica tie-
ši pirms gada, decem-
brī tika uzbūvēta zivju 

audzētava, bet tas, ko man 
eksperementētājs parādīja 
pavisam nesen – līdzinās fan-
tastikai. Ar Eiropas investīciju 
palīdzību izdevās sagatavot 
ekspluatācijai pilnībā auto-
matizētu zivju audzētavu. 
Desmit baseinos būs iespēja 
audzēt  līdz pat 10 tonnām 
storu! Daļa  „iedzīvotāju”  jau 
pierod pie jaunajiem dzīves 
apstākļiem, bet maija beigās 
pienāks vēl viena partija – 
10000 desmitgramīgu zivju 

mazuļu. Paies četri vai pieci gadi, 
līdz noformēsies mātīšu bars un 
sāksies storu ikru rūpnieciskā 
ieguve. Tuvākajos plānos – lielu 
zivju iegāde procesa paātrināša-
nai un pārstrādes ceha būvniecī-
ba, kam būs nepieciešams papil-
dus darbaspēks. 

Viesmīlīgais saimnieks pa-
rādīja man pašreizējo ražošanu, 
pastāstīja, kā automātiski tiek 
kontrolēts skābekļa daudzums 
ūdenī un uzturēts attīrīšanas re-
žīms. Barošana – arī automātisks 
režīms. Interesanti, ka pirmā dzī-
ves gada laikā mākslīgos apstāk-
ļos ar sauso barību zivju mazuļi 

i z a u g s 
līdz  diviem kilogramiem, bet kat-
ru nākamo gadu – pieņemsies 
svarā par vienu kilogramu. Kad 
store sasniegs piecu kilogramu 
svaru, tā sāks dot ikrus – diez-
gan vērtīgu produktu. Standarta 

56-gramīgās ikru burciņas cena 
šodien ir 40 eiro. Šī delikatese ir 
pieprasīta ne tikai Latvijā, bet arī 

ES valstīs. 
Izveidojis rūpniecības pamatus, 
Saftars tagad ķērās pie mājas 
būvniecības – tepat. Izveido-
ja arī smiltsērkšķu dārzu (simts 
„Čuiskaja” šķirnes stādu), ko 
iegādājās Ukrainā. Ar laiku būs 
nepeiciešams ārsniecisko ogu 
pārstrādes cehs. Pagaidām  ģi-
mene dzīvo Krāslavā, Saftara un 
Aminas dēli apmeklē bērnudārza 
latviešu grupas. Omāram divi ga-
diņi, Orudžam – trīs. Galvenais 
– ģimene svešā valstī, kas ir tik 
tālu no saulainās Azerbaidžānas, 
nejūtas sveša. Saftaram ir izvei-
dojušās labas darba attiecības ar 
Gunāru Upenieku, Viktoriju Leni, 
uzņēmējiem Aleksandru Ivanovu 
un Sergeju Zakrevski. 

Maijā Saftars ciemojās Baku 
pie māmiņas. Pēc nedēļas, cie-
mojoties tur, pieķēra sevi pie 
domas, ka grib uz mājām, uz 
Krāslavu. Tik vienu nesaprot uz-
ņēmējs: kāpēc Latgales galvenā 
bagātība – ezeri – netiek saim-
nieciski izmantoti?

Aleksejs GONČAROVS

Lietvede Jevģēnija Murašova.

Ar piecgadīgo stori.

Skaistas pagasta pārvaldes 
vadītāja Gundega Grišāne pa-
stāstīja, ka pagasta iedzīvotāju 
iniciatīvas grupa uzrakstīja pro-
jektu „Skaistas pagasta Bebrišu 
kapu lūgšanu namiņa atjaunoša-
na” un iesniedza projektu konkur-
sam „Iedzīvotāji veido savu vidi” 
Krāslavas novadā. Komisija, iz-

vērtējot 22 iesniegtos projektus 
šī gada projektu konkursam, ir 
apstiprinājusi 10 projektus pilnā 
apmērā un 4 – ar samazinātu 
fi nansējumu, tostarp ir arī šis ie-
dzīvotāju projekts, kam piešķirts 
566,87 EUR atbalsts. 

G. Grišāne: “Lūgšanu na-
miņš savu laiku nodzīvojis, koka 

konstrukcijas sapuvušas, krusts 
drūp un apaudzis ar piepēm. Na-
miņš faktiski ir jāuzbūvē no jauna. 
Darbu paveiks projekta iniciatīvas 
grupa, tajā faktiski apvienojušies 
cilvēki, kuriem šajos kapos apbe-
dīti tuvinieki un radi. Plānojam, ka 
šo darbu paveiksim jūlijā.”

Pašu spēkiem pārvalde plā-
no šovasar uzpost arī Skaistas 
ciemata centru, apkārtni un pa-
darīt vizuāli pievilcīgākus iebrau-
camos ceļus. Akmeņi šim mērķim 
jau atvesti, izlīdzēja vietējais 

lielsaimnieks Miļevska kungs, 
kurš no tiem atbrīvoja savus tī-
rumus. Līdzko laika apstākļi būs 
piemēroti, varēs sākt darbus un 
radīt interesantas, vilinošas for-
mas.

Protams, arī daudzi privāt-
māju saimnieki cenšas, lai Skais-
tas ciemata vārds atbilstu nosau-
kumam. Ne tikai audzē puķes, 
bet ir arī tādi, kuri mūs priecē ar 
dažādām mazās arhitektūras for-
mām.

Juris ROGA, autora foto 

Lai vārds saskan ar nosaukumu
Jau rakstījām par to, ka šovasar pats lielākais darbs Skais-
tas pagastā būs veikt pārkārtojumus pamatskolas ēkā, 
kas pārtaps sākumskolā. Bet tas nav vienīgais darbs, ko 
ieplānots paveikt šovasar.

Koka skulptūra Skaistā.

Lūk, tāda ir Sibīrijas store!
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16. novembrī 
savu 90. dzimšanas dienu svi-
nēs Grāveru pagasta iedzīvotāja 
Klaudija Šaitere. Jūs būsiet pār-
steigti, bet lasa viņa bez brillēm. 
Pēc ilgdzīvotājas vārdiem, ar viņu 
ir notikusi kaut kāda  metamorfo-
ze: agrāk viņa tālumā redzējusi 
ļoti labi, bet tagad otrādi. Možu-
ma šai sievietei ir tik, ka pat viņas 
bijušie skolēni ar baltu skaudību 
viņu par to apskauž. Ar dažiem 
no viņiem Klaudija tikās pavisam 
nesen – senioru vakarā, kas Grā-
veros notika 9. maijā

Negadās bieži satikt tik pa-
tīkamu sarunbiedru kā Klaudi-
ja. Un ne tikai tāpēc, ka viņa, 
neraugoties uz savu cienījamo 
gadu skaitu, gramatiski pareizi 
un loģiski izsaka savas domas 
un neminstinoties nosauc  datu-
mus. Par nodzīvoto dzīvi Klaudija 

Šaitere runā bez aiz-
vainojuma un pārme-
tumiem.Pat par savu 
slimību „buķeti” viņa 
stāsta bez nopū-
tām un stenēšanas. 
Klaudija, laikam, ir 
tas cilvēks, ar kuru 
viegli sadzīvot gan 
viņas kaimiņiem, 
gan bijušajiem ko-
lēģiem un tuvinie-
kiem.

Grāveru pa-
gasta pārvaldes 
vadītāja Aina Bui-
niča par mūsu va-
roni runā ar lielu 
cieņu. Viņa pat 
atzina, ka jūtas 
nedaudz neveikli, 
jo Klaudija nekad 
lieku reizi nav 
nākusi lūgt palī-
dzību, nesūdzas 
par problēmām. 
Klaudijas mīļā-
kais izteiciens 

ir – „Man viss ir labi!” Cienījamā 
vecuma sieviete pati ir gatava 
sniegt palīdzību. Pagājušā gadā 
viņa aprūpēja kaimiņieni, kura 
bija salauzusi kāju. Katru dienu 
apciemoja un gatavoja ēst.

Par 5.-8. klases krievu valo-
das un literatūras skolotāju Klau-
dija Šaitere strādāja no 1948. 
līdz 1979.gadam. Sākotnēji tā 
bija septiņgadīgā skola, vēlāk – 
astoņgadīgā, pēc tam – vidus-
skola. Viņai aiz muguras jau bija 
Daugavpils skolotāju institūts. Un 
karš – kas viņu skāra dzimtenē, 
Kungru pilsētā (Permas apga-
bals). Protams, par Latviju viņa 
tad nemaz nedomāja. Bet te no-
nāca, kad tika atbrīvota Daugav-
pils. 

Viņai kā komjaunietei, tika 
norīkots pavadīt atpakaļ vienu no 
Daugavpils vasaras skolu vienī-

bām, kas tika evakuēta uz Kun-
gru. Šķiet, liktenis viņai bija lēmis 
palikt te.

Pēc divu gadu mācībām 
Daugavpils pedagoģiskajā insti-
tūtā tika norīkota uz Grāveriem.  
Apmetās jaunā skolotāja labu cil-
vēku mājās. Taču Klaudija tolaik 
nespēja pat iedomāties, ka sara-
dosies ar mājas saimnieku, ap-
precoties ar viņa brālēnu Pāvelu. 
Savu izredzēto viņa noskatīja 
ballē. Pielūdzēju šim prātīgajam 
un izskatīgajam puisim netrūka, 
bet viņš izvēlējās Klaudiju. Un uz 
visu mūžu.

„Man ir grūti spriest, kāda 
skolotāja esmu bijusi. Par to lai 
runā skolnieki. Bet es nebiju 
stingra. Piemēram, nespēju ie-
likt audzēknim divnieku, ja viņš 
nebija iemācījies dzejoli. Atstāju 
pēc stundām un gaidīju, kad ie-
mācīsies.  Iemeslu, kāpēc  lauku 
skolas skolēns nav sagatavojies 
stundai, varēja būt ļoti daudz. To-
starp, elektrības neesamība mā-
jās,” – stāsta Klaudija Šaitere.

Viņa nekad nav nožēlojusi, 
ka izvēlējās skolotājas profesi-
ju. Kaut arī reizēm nebija viegli. 
Sevišķi, kad bija iestājusies ne-
klātienes studijās Daugavpils 
Universitātē, tādā veidā neat-
paliekot no savām jaunajām 
kolēģēm. Tiesa, reizēm viņa ap-
skauda savu vīru, kad viņš pēc 
smagas darba dienas gāja jau 
gulēt, bet viņu vēl gaidīja neiz-
labotās burtnīcas.

Viņas māja Cārmaņa ezera 
krastā, pārmantota no mirušā 
vīra vecākiem, protams, nav 
grezna, bet sakopta gan. Jau ie-
sēti dārzeņi un sagatavots kar-
tupeļu lauks. Protams, ar to no-
darbojas Klaudijas bērni. Meita 
Emīlija dzīvo Daugavpilī, bet 
māti apciemo katras brīvdienas. 
Arī dēls Aleksandrs, kurš dzīvo 
galvaspilsētā, nav rets viesis. 

„Pateicoties te-
lefonsakariem, ar 
saviem bērniem sa-
zinos, var teikt, katru 
dienu. Viņi, protams, 
mani sauc pie sevis, 
bet ar pārcelšanos es 
nesteidzos.  Kāpēc? 
Paldies Dievam, pati 
spēju staigāt, saga-
tavot sev ēst un pat 
virspusēji sakopt māju. 
Jāatzīst, ka negribētos 
dzīves nogali nodzīvot 
pilsētas dzīvoklī, starp 
betona sienām. Man 
šķiet, ka tur pat gaiss 
ir savādāks. Un negri-
bētos saviem bērniem 
kļūt par apgrūtinājumu”  
stāsta Klaudija.

Ļoti smags Klaudi-
jai izvērtās 1993. gads, 
kad pāragri mūžībā de-
vās viņas vīrs. Viņš pakļuva zem 
akmens plāksnes. Ne joka lieta: 
kopā nodzīvoti 44 gadi. Klaudija 
bija pārliecināta, ka viņu tikšanās 
nav aiz kalniem. Taču laiks, ja ne 
ārstē rētas, tad vismaz padara 
mazāk sāpīgas. Vasarā, pēc viņas 
vārdiem, šeit ir neizsakāmi labi un 
laiks ļoti ātri iet uz priekšu. Bet ru-

denī un ziemā dienas velkas lēni...
„Es gribu vēl dzīvot, lai re-

dzētu mazbērnus atgriežamies 
no ārzemēm un kā uzlabojas 
dzīve Latvijā,” – atvadoties teica 
Klaudija Šaitere.

Valentīna SIRICA
Autores foto un no 

Klaudijas Šaiteres arhīva.

Par labiem cilvēkiemDaudzie gadi!

SIA „Nordserviss” drīz svinēs 
savu 15 gadu jubileju. Šodien tā ir 
viena no retejām  Krāslavā reģis-
trētajām fi rmām, kura aktīvi pie-
dalās Eiropas projektos, kas sais-
tīti ar kanalizacijas, ūdenapgādes 
un apkures sistēmu celtniecību 
un rekonstrukciju, ko realizē Lat-
gales pašvaldības.

Jāpiemin, ka „Nordervisu” 
mūsu pilsēta pazīst arī kā vienu 
no aktīvākajiem sabiedrisko or-
ganizāciju un sportistu pasākumu 
sponsoriem.

SIA „Nordserviss” lepnums ir 
koncertzāle „Gors” Rēzeknē, tā 
atzīta par 2012. gada labāko celtni 
un 2013. gada labāko arhitektūras 
projektu.  Firma divus gadus veica 
šīs ekas aprīkošanu ar ūdensva-
diem un kanalizāciju, kā arī veica 
santehnikas iekšdarbus.  Labas 
atsauksmes krāslavieši guvuši arī 
veicot Krāslavas poļu skolas, divu 
Daugavpils neiroloģiskās slimnī-
cas korpusu un citu objektu re-
konstrukcijas laikā.  SIA „Nordser-
viss” vadītājs Mihails Žuravskis 
atzīst, ka tik blīvas konkurences 
apstakļos izcīnīt savu vietu zem 
saules nav viegli. Turklāt fi rmai ir 
ne tikai jāizdzīvo, pildot vienreizē-
jus pasūtījumus, bet arī jāattīstās. 
Tieši tāpēc ir izveidoti tādi uzņē-
mumi kā „Vanpro un Nordserviss” 
un „UNL-K”, kuros ietilpst Krāsla-
vas uzņēmumi „LEVEN” un „Krā-
slavas ūdens”.  Ir skaidrs, ka at-
sevišķu pasūtījumu ietvaros fi rma 
ir spiesta piesaistīt apakšuzņēmu-
mus, no tā neaizbēgsi.

Izvēloties apakšuzņēmēju, 
katrs pasūtītājs, protams, ir orien-
tēts uz to, lai darbi tiktu veikti pēc 
iespējas lētāk. Taču savus tēri-
ņus jāaprēķina abām pusēm.  Arī 
apakšuzņēmējam, kurš atbild ne 
tikai par savu darbu kvalitāti, bet 
arī par pienācīgu atalgojumu sa-
viem darbiniekiem. Ar minimālo 
atalgojumu šodien nevienu neie-
priecināsi, bet te ir nepieciešama 
profesionālā kvalifi kācija. Turklāt, 
lai iekļautos noteiktajā termiņā, 
cilvēkiem ir jāstrādā jebkuros  
laika apstākļos. Tāpēc nav jē-
gas piedalīties konkursos, kuros, 
kā saka, āitāda ir lētāka par ap-   
strādi.

Piedalīšanās katrā konkursā 
ir rūpīgi jāizskaitļo, ņemot vērā 
augsti uzcelto Eiropas prasību la-
tiņu. Par nekvalitatīvu un lētu ma-
teriālu izmantošanu šodien vispār 
nav runas. Taču pārmaksāt, kaut 
vai tikai PVN, nav ieinteresēts 
neviens uzņēmējs. Pēc M. Žu-
ravska vārdiem, „Nordservisam” ir 
noslēgti līgumi ar Latvijas fi rmām, 
bet uzņēmums izmanto iespējas 
iegādāties nepieciešamos mate-
riālus Lietuvas un Igaunijas tirgū.

SIA „Nordserviss” strādā ap-
tuveni 30 darbinieki, neieskaitot 
sezonas darbiniekus. Mihails Žu-
ravskis neslēpj, ka ir situācijas, 
kad kadru jautājums saasinās.  
Kvalifi cētu speciālistu mūsu nova-
dā, diemžēl, ir palicis ļoti maz. Ne-
atliek nekas cits kā „audzināt” tos 
pašiem. Jaunos darbiniekus te, 
tāpat kā visur, vēro, iesaista sā-

kotnēji palīgdarbos. Ar prātīgiem 
jauniešiem te nešķiras. Praksē ir 
piemēri, kad fi rma savus darbinie-
kus sūtīja ekskavatorista vai šofe-
ra kursos, apmaksāja tos.

Šobrīd noslēguma etapā 
rit ūdensapgādes sistēmas dar-

bi Daugavpilī, kur uzņēmums 
„UNL-K” startēja konkursā kā 
apakšuzņēmums. Bet gaidāmi 
jauni darbi – ūdenssaimniecības 
attīstības projekti Jaunaglonā un 
Biķerniekos.
Valentīna SIRICA, autores foto

N e  t i k a i  i z d z ī v o t ,  b e t  a t t ī s t ī t i e s

Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras Dienvidlat-
gales nodaļa (LTRK) aicina uz 
semināru par mazo un vidējo 
uzņēmēju atbalsta iespējām

28. maijā plkst. 10.00, Dau-
gavpils novada domē (Rīgas ielā 
2, Daugavpilī).

Dalības maksa: bezmaksas 
Lūdzam pieteikties pa 

e-pastu: daugavpils@chamber.lv 
(uzņēmuma nosaukums, vārds, 
uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts)

Semināra par mazo un 
vidējo uzņēmumu atbalsta ie-
spējām programma: 
•	 9.45–10.00 Ierašanās, reģistrācija 
•	 10.00–10.10 LTRK darbība un at-

balsts 
•	 10.10–10.30 Mazo un vidējo uzņē-

mumu padomes (MVUP) darbība 
un atbalsts 

•	 10.30–11.30 ALTUM atbalsta prog-
rammas prezentācija 

•	 11.30–11.45 Grantu programmas 
“Impulss” prezentācija 

•	 11.45–12.15 Kafi jas pauze
* ALTUM piedāvā plašu pa-

kalpojumu klāstu uzņēmējiem, 
savu galveno atbalstu sniedzot 
tiem virzieniem, kas veicina Lat-
vijas tautsaimniecības attīstību 
un pievienotās vērtības radīšanu. 

ALTUM realizēto atbalsta 
programmu ietvaros fi nansējumu 
var saņemt gan biznesa uzsācēji 
un jaundibinātie komersanti, gan 
pieredzējuši uzņēmēji, kas vēlas 
attīstīt savu uzņēmējdarbību un 
celt konkurētspēju, kā arī lauku 
saimnieki dažādām vajadzībām.

Laipni lūgti 
uz semināru!

Mihails Žuravskis

Klaudija (no kreisās) ar kolēģi Zinaīdu 

Skorodihinu, uzsākot darbu Grāveru skolā 

(1948. gadā).
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“Viss sākās nejauši – dzī-
vesbiedrs Vladimirs ir aizrautīgs 

makšķernieks,” stāsta Marīte. 
“Kādu dienu viņš pārnesa mā-
jās desmitkilogramīgu karpu, 
sabildēja to, bet gribējās šo zivi 
iemūžināt kaut kā vēl. Pamēģinā-
ju no zivs asakām radīt kaut ko 
līdzīgu gleznai. Uz vienkārša kar-
tona gabala izkārtotās zivs asa-
kas neizskatījās diži skaisti, sāku 
meklēt informāciju internetā, bet 
neko neatradu, izņemot kādu 
sievieti Baltkrievijā, kas kaut ko 
līdzīgu dara uz kompaktdiskiem 
un vinila platēm. Sapratu, nebūs 
no kā pat nošpikot, un sāku ek-
sperimentēt pati un pamazām 
atradu veidu, kā gleznas no zivju 
asakām padarīt pievilcīgas un in-
teresantas. Paldies dievam, izej-
materiāla – zivju asaku – nekad 
nav trūcis!”

Mārītes darinātās gleznas 
top uz tumša samta auduma pa-
matnes, uz kura ar zivju asakām 
viņa izliek figūras, ziedus, sievieti 
ar puķēm, gulbi lidojumā vai citu 
zīmējumu. Pirms tam asakas no-
vāra un balina ar parastu drēbju 
balinātāju, tad atlasa savdabī-
gākās un ap tām veido pārējo 
kompozīciju. Kad iecerētā glezna 
izdodas, ir liels gandarījums. Šīs 
gleznas rokdarbniece netirgo, ti-
kai dāvina. Tikai dažas gleznas 
glabājas mājās, bet vienubrīd 
nejauši iekrājās lielāka kolekci-
ja un Mārīte atsaucās vispirms 
Andrupenes bērnu un jauniešu 
centra lūgumam - tās parādīt 
izstādē vietējiem ļaudīm. Vēlāk 
šo izstādi parādīja arī Krāslavas 
novada centrālajā bib-
liotēkā un 
šobrīd visi 
darbi jau 
nonākus i 
p r i v ā t k o -
lekcijās pie 
c i lvēkiem, 
kuriem tie 
bija apsolīti. 

Mār ī te : 
“Šoreiz veik-
smīgi sakrita, 
ka vairākas 
gleznas vēl 
nebija atdotas 
cilvēkiem un 
nolēmu parā-
dīt citiem cilvē-
kiem, ka arī no t ā , 
ko parasti izmetam atkritumos, 
var radīt skaistas lietas. Starp 
citu, makšķernieki sliktā noska-

ņojumā nemakšķerē. Zinu, jo 
savulaik pati ar vīru gāju kopā 
makšķerēt, bet viņš ir profesio-
nāls makšķernieks, es viņam tur 
tikai traucēju, jo mēdzu arī kādu 
puķīti noplūkt, baudīt dabu. 

Arī lai mans darbs izdotos, 
vajag labu noskaņojumu, lielu 
iedvesmu to darīt, pretējā ga-
dījumā nekas nesanāks. Esmu 
pamanījusi, ka tiem darbiem, 
kurus darināju sliktā noskaņo-
jumā ir kaut kāda slikta aura 
un ne tos varu dāvināt, ne mā-
jās turēt. Ja radīšanas procesā 
kāds sabojā noskaņojumu, es 
otrā rītā uz iesākto gleznu nevaru 
skatīties, lai cik skaista tā kādam 
šķiet, un vēl nepielīmētās asakas 
izjaucu, un lieku par jaunu, jo jūtu 

– nekas labs nav sanācis… 
Savus darbus es tikai dāvi-
nu, neņemu par tiem ne cen-
ta! Ja es pārdošu, tad labs 
darbs nesanāks. Dāvināt 
varu tikai labiem cilvēkiem, 
citādi nekā.”

Mārīte nav no tiem, 
kuri tur sveci zem pūra. 
Viņa labprāt un bez mak-
sas dalās savā pieredzē 
ar citiem un tā viņai ir ļoti 
daudzpusīga un bagāta. 
Andrupenes bērnu un 
jauniešu centrā Mārīte 
ne tikai rādīja bērniem, 
kā darināmas zivju 
asaku gleznas, bija sa-
gādāti materiāli un arī 

pašiem ļāva mēģināt. Bet tas nav 
viss – Mārīte iemanījās izgatavot 
līdakas galvas izbāzeni, viņa arī 
zīmē un glezno ar eļļas un akrila 

k rāsām, 
pāris darbus uzdāvināju-
si bērnu un jauniešu centram. 
Vienā attēlota šaura iela, kas 
neizdevās, kā bija iecerēta, bet 
otrā – ainava, kurā valda klu-
sums -- pamesta viensēta, ceriņu 
krūms… Arī šis darbs Mārīti ne-
apmierina, taču centram tie abi ir 
gana labi. Vienīgi adīšana Mārītei 
nekad nav patikusi. Reiz skolas 
gados viņai bija jānoada zeķe, 
mocījās mēnesi un, kopš tā lai-
ka sapratusi, ka vieglāk ir nopirkt 
nekā pašai adīt. Toties 
šūt patīk un dara 
to labprāt, taču 
vislielākais ho-
bijs ir iedot otru 
dzīvi vecām 
lietām un vai-
rākus šādus 
savus darbus 
ir atnesusi 
uz centru, 
lai bērniem 
būtu pa-
raugs, pēc 
kā pašiem 
mācīt ies 

darināt šedevrus. Piemēram, no 
veca svītera un pudeles tapis 
interesants grafīns, krelles no 
svītera un citas lietiņas. Visu pati 
izdomāja, neko nav špikojusi. 
Nākamie plāni -- glezna no sīpo-
lu mizām. Vēl nav gatavi pirmie 
prototipi, bet ir padomājusi par 
to, kā visu darīs. Kāpēc viņai ne-
pieciešams tērēt savu brīvo laiku 
centra bērniem?

“Manī ir daudz neiztērētas 
mīlestības,” seko atbilde. “Lai 
cik nebūtu sāpīgi, bet mani bēr-
ni -- Alla un Diāna – šobrīd dzīvo 
Īrijā. Man ir trīs mazbērni, bet arī 
viņus redzu reti. Un man jau sen 
nav, ko samīļot, pažēlot, bet es 
ļoti mīlu bērnus, varbūt tāpēc arī 
skolā tik ilgi aizkavējos…”

Mārīte ir no Dagdas, pa-
beidza Dagdas vidusskolu, mā-
cījās Rīgas būvniecības skolā, 
bet liktenis pavērsās tā, ka savā 
profesijā viņai nenācās strādāt. 
Andrupenē viņa ieprecējās, taču 
laika liktenis pavērsās tā, ka ar 
pirmo vīru kopā nepalika, vieno 
vairs tikai kopīgi bērni. Ar otru 
vīru kopā pavadīti jau 15 gadi, 
Vladimirs ir vietējais, pēc aroda 
namdaris, kurš nekad nav pame-
tis savu dzimteni. Mārītes darba-

vieta ir Andrupenes pamat-
skolas ēdnīcā 
-- jau vairāk 
nekā 20 gadus 
viņa ir pavāre, lai 
gan speciālās iz-
glītības šajā jomā 
viņai nav. 

(Turpinājumu 
lasiet nākošajā nu-
murā.)

Juris ROGA
Autora foto

Mārīte ir no tiem 

Asaku gleznas, jauna dzīve un 100 plīša lācīši
Andrupenes pagastā dzīvo un strādā sieviete, kurai ir interesants hobijs - Marīte Trifano-
va darina gleznas no zivju asakām. Pēc viņas vārdiem, pat interneta plašumos viņai nav 
izdevies atrast otru cilvēku, kam būtu šāds hobijs. 

18.-19. aprīlī Krāslavas 
Sporta skolas šāvēji piedalījās 
Latvijas Junioru čempionātā ložu 
šaušanā Dobelē. 

Šaušanā ar pneimatisko šau-
teni Diāna Bulavska izpildīja per-
sonīgo rekordu, bet palika 4. vie-
tā, no godalgām viņu šķīra tikai 3 
punkti. Vingrinājumā 30 šāvienus 
guļus Rihards Plociņš ar personī-
go rekordu ieguva 2. vietu, Rihards 
Misjuns ierindojās 6. vietā, D. Bu-
lavska 4. vietā, Marta Ozerska 7. 
vietā un  visjaunākā mūsu šāvēja 
Anete Andžāne ar personīgo re-
kordu ierindojās 8. vietā. 

Šaušanā no 3 stāvokļiem (no 
ceļa, guļus un stāvus) teicamāko 
rezultātu izpildīja R. Plociņš un 
ieguva 1. vietu. D. Bulavska ie-
rindojās 4. vietā, M. Ozerska 7. 
vietā, R. Misjuns 8. vietā, A. An-
džāne 11. vietā.

Nākošais starts, Latvijas 

kauss pieaugušiem, notika 10.-
11. maijā Dobelē. D Bulavskai - 
divi kausi. Viņa uzlaboja personī-
go rekordu, kas ļāva viņai iegūt 3. 
vietu šaušanā 60 šāvienos guļus 
un 3. vietu šaušanā no 3 stāvok-
ļiem. Diāna pirmo reizi izcīnīja 
godalgotas vietas pieaugušo sa-
censībās.

Šaušanā no 3 stāvokļiem 
Karīna Krilova ierindojās 4. vie-
tā, R Misjuns 6. vietā, R. Plociņš 
7. vietā un M. Ozerska 11. vietā.
Šaušanā 60 šāvienos guļus K. 
Krilovai 4. vieta, M. Ozerskai 5. 
vieta, R. Misjunam 8. vieta un R. 
Plociņam 10. vieta.

Maija beigās mūsu šāvēji 
piedalīsies Baltijas kausa izcīņas 
sacensībās Lietuvā. Novēlēsim 
viņiem veiksmi, drosmi un labus 
rezultātus.

Šaušanas treneris
Sergejs ŠVEDS

Krāslavas šāvēji 
turpina iepriecināt

Sports

13. maijā Rēzeknē noslēgu-
ma pasākumā piedalījās mūsu 
novada izglītības iestāžu inte-
rešu izglītības pedagogi, kuru 
audzēkņu darbi pēc Krāslavas 
novadā notikušās izstādes kon-
kursa rezultātiem tika atzīti par 
veiksmīgākajiem, ietverot sevī 
visus darbu vērtēšanas kritērijus 
(atbilstība tēmai, nolikuma prasī-
bām, kompozīcija, darba izpildī-
juma kvalitāte, oriģinalitāte), un 
iesniegti reģiona konkursam.

Risinot konkursa tēmu 
„Trejdeviņas saules lec” un ņe-
mot vērā, ka 2013. gadā skolēni 
saules tēmu ir pētījuši latviešu 
etnogrāfijā un kultūrā, bet šogad 
atzīmējam Latvijas dalības Eiro-
pas Savienībā 10 gadus un ga-
tavojamies Latvijas prezidentūrai 
ES Padomē 2015.gadā, interešu 
izglītības pulciņu audzēkņi kopā 
ar savām skolotājām pētīja saules 
zīmi, simbolu, jēdzienu ES dalīb-
valstu tautu etnogrāfijā, folklorā un 
kultūrā (mākslā, literatūrā, arhitek-
tūrā u.c.). Iegūtās atziņas realizēja 
mākslas darbos, par kuriem Krā-
slavas novada konkursa žūrijai 
arīdzan bija savs viedoklis. Vairā-
kus gadus jau uzticīgās Krāslavas 
BJC (konkursa 1.kārtas organiza-
tors) partneres, žūrijas sastāva vei-
dotājas, Maijas Šuļgas, mākslas 
maģistres, Krāslavas Mākslas 
skolas vizuālās mākslas pedago-
ģes atziņa: „Milzīgs gandarījums 
par redzēto. Daudzpusīga pieeja 
materiālu izmantošanā. Skolotāju 
radošums. Kvalitatīvi izpildīta lie-

lākā daļa darbu.”
Ērika Zarovska, Indras 

Mākslas un mūzikas skolas di-
rektore, ik gadu ir pamatoti strikta 
savos vērtējumos un skatījumā: 
„Uzdevums bija sarežģīts, jo va-
jadzēja veidot asociācijas par 
Eiropas valstīm un saskatīt to 
kultūrā saules motīvus. Izdevās 
daudzi kvalitatīvi darbi ar augstu 
māksliniecisko vērtību un izpras-
tu koncepciju”.

Šogad veik-
smīga iespēja - 
jauna personība 
žūrijas sastāvā 
(cilvēks, kurš 
pats pirms vai-
rākiem gadiem 
bija interešu iz-
glītības pulciņa 
audzēknis, kura 
darbi tika augstu 
vērtēti gan nova-
da, gan reģiona, 
gan valsts mēro-
gā)-Kārlis Plot-
ka, mākslinieks, 
vizuālās mākslas 
pedagogs atzi-
na: „Izstādes darbi ir vienkārši 
iespaidīgi! Patika, ka darbi radīja 
plašu emociju gradāciju. Apbrīno-
ju, kāds darbs un laiks ir ieguldīts 
katrā mākslas darbā!!! Dažbrīd 
skatoties darbus, šķita, ka tos 
būtu radījuši profesionāli māksli-
nieki, dizaineri un noformētāji. Es 
nezinu, kā skolēniem tas ir izde-
vies, bet neskatoties uz apjomīgo 
darbu skaitu (58), izstādes aplū-

košana it nemaz nenogurdināja, 
tieši pretēji - tā atdzīvināja un 
radīja jaunu spēka pieplūdumu! 
Sen neesmu baudījis tādu izstā-
des darbos valdošo atmosfēru! 
Redz, kur ir Latvijas nākotne!”

Paldies arī Anatolam Kauška-
lim-fotomāksliniekams, Krāslavas 
KN māksliniekams – noformētā-
jam par savu profesionālo skatī-
jumu vērtējumā  un Lilijai Tamai 
- māksliniecei, vizuālās mākslas 
pedagoģei, kura ik gadu jūsmo 
par jauno talantu un viņu peda-
gogu radošajiem darbiem, dodot 
padomu nākamajiem un neliedzot 
objektīvi pamatotu vērtējumu jau 
redzētiem darbiem.

Darbošanās mērķis šī kon-

kursa ietvaros patiešām nebija 
no vieglajiem - stiprināt skolēnu 
nacionālo identitāti un valstisko 
apziņu, gatavojoties XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem, veidot savas tautas 
kultūras izpratni citu Eiropas tau-
tu kultūru kontekstā, - bet īsteno-
jams gan.

(Turpinājums - 6.lpp.)

Eiropa vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
pulciņu audzēkņu acīm

Noslēgusies konkursa „Trejdeviņas saules lec” 2.kārta, ko 
organizēja VISC sadarbībā ar Austrumlatvijas radošo pa-
kalpojumu centru. Latgales reģiona izstādei tika iesniegti arī 
Krāslavas novada vairāk nekā 40 interešu izglītībā iesaistīto 
audzēkņu 27 darbi vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā. 
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Televīzijas programma

Ir iemesls!

Kauņas liktenis ir pilns kritumu 
un kāpumu. Pirmās Lietuvas Repub-
likas laikā tieši Kauņa bija valsts gal-
vaspilsēta. Visas pilsētas, kas pārcie-
tušas virskundzības periodu, uz visu 
mūžu ir saglabājušas īpašu kultūras 
un izsmalcinātības uzplaiksnījumu, 
kā arī zināmu aizvainojumu pret jau-
no galvaspilsētu. Arī Kauņa. 

Aizsargpils pret tektoņu ordeni 
jau 12. gadsimtā tika uzbūvēts  vie-
tā, kur satiekas Nemūna un Nerisa. 
Pilsētas nosaukumu “Kauņa” var tul-
kot kā “ieleja” vai “purvaina vieta”. 
Stratēģiski pils bija svarīga. Tāpēc 
pēc ilgas un sīvas cīņas, tektoņi to 
ieņēma. Kā ziņo vēsturiskas liecības, 
pils tika iznīcināta līdz pamatiem. 
Pili atjaunoja kņazs Vitauts 15. gad-
simtā. Tad arī Kauņa ieguva tiesības 
izveidot pašvaldību. Bet pili piemek-
lēja skumjš liktenis. Šoreiz visu izlē-
ma daba. Upes Nemūna un Nerisa 
izskaloja pils pamatus, ziemeļu sie-
nas stiprinājumi sabruka upē. Taču 
nometne palika un pakāpeniski sāka 

palielināties. Te bija veiksmīga vieta 
tirdzniecībai. 

Kauņu nemitīgi satricināja kari. 
Napoleona karagājienu laikā pilsē-
ta bija divreiz iznīcināta. Tikai 19. 
gs vidū dzīve sāka uzlaboties, bet 
pilsēta kļuva par Koveņas guberņas 
centru. 1920. gadā Kauņā pulcējās 
Dibināšanas saeima, kas proklamēja 
Lietuvas Republiku. Galvaspilsētas 
statuss pieprasīja jaunu kvartālu, 
tiltu un pašvaldības ēku celtniecību. 

Jau 1924. gadā pilsētā kursēja 
autobusi, bet 1928. gadā visās svarī-
gākajās iestādēs tika ierīkots ūdens-
vads. Viss mainījās 1939. gadā, kad 
Viļņa kļuva par Lietuvas daļu un gal-
vaspilsēta tika pārcelta turp. Kauņa 
palika otrajā plānā…

Šodien Kauņa greizsirdīgi glabā 
visus savus dārgumus. Tūristi labprāt 
apmeklē pirmo Lietuvas galvaspil-
sētu. Šeit ir vairāki unikāli muzeji 
(Čurļonisa muzejs, velnu muzejs), 
Perkunasa māja (Hanzas tirgoņu re-
zidence), elegants rātsnams. Tieši 
Kauņa ir slavenā basketbolista un 
kluba “Žalgeris” vadītāja Arvidas Sa-
bonis dzimtene. 

Viens no memoriālajiem muze-
jiem ir īpašs. Sugihars Tiune - pirmais 
japāņu diplomāts Lietuvā. Viņš bija 
Japānas vice-konsuls Kauņā 1939.
gadā. Pēc kara sākuma Polijā, no tu-
rienes uz Lietuvu plūda ebreju bēg-
ļu plūsma. Viņi gribēja doties tālāk, 
taču PSRS neizsniedza iebraukšanas 
vīzas. Palīgā nāca rietumu diplomāti. 

Neskatoties uz to, ka Holandi tolaik 
bija okupējusi Vācija, tās kolonijas 
palika karalienes varā. Holandes 
konsuls visiem gribētājiem izsniedza 
paziņojumu, ka iebraukšanas vīza 
Holandes kolonijā Kjuraso nav nepie-
ciešama. Padomju savienības ārlietu 
ministrija nāca klajā ar ziņojumu, ka 
ielaidīs cilvēkus ar šādiem paziņoju-
miem tikai tad, ja Japāna papildus iz-
sniegs tranzītvīzas. Sugihara uzsāka 
vīzu izsniegšanu… 1940. gadā, kad 
Lietuvu okupēja PSRS, visus ārvalstu 
diplomātus “palūdza” pamest valsti.
Japānas konsuls, kurš lieliski pārval-
dīja krievu valodu un bija kristīts pa-
reizticībā, vienojās par izvešanas at-
likšanu. Vēl mēnesi viņš nepārtraukti 
izdeva Lietuvas un Polijas ebrejiem 
vīzas. Kad bija beigušās veidlapas, 
Sugihara rakstīja vīzas ar roku… Strā-
dājot 18-20 stundas dienā, Japānas 
vice-konsuls izrakstīja 2139 vīzas, 
ar kurām izdevās izbraukt aptuveni 
6000 cilvēku. Sugihara turpināja vīzu 
rakstīšanu pat vilciena kupejā, kas 

devās uz Berlīni. Pirms robežas 
viņš pa logi nodeva konsulāta 
zīmogu, lai bēgļi varētu viltot 
dažas vīzas. Aptuveni 400 cilvē-
ku izmantoja šo iespēju, tādējā-
di izvairoties no gāzes kameras. 
Šodien ēkā, kur kādreiz atradās 
Japānas konsulāts, atrodas mu-
zejs, veltīts japāņu konsula va-
roņdarbam un žēlsirdīgā cilvēka 
Sugihara Tiune piemiņai. Ja sa-
skaita visus viņa izglābto pēc-
tečus, sanāktu aptuveni 50000 
cilvēku…
Diplomāts mira 1986. gadā, 

pēc kara viņu atlaida no diplomāta 
darba. Viņš strādāja par tirdzniecī-
bas kompānijas pārstāvi. Kad viņam 
jautāja, kāpēc viņš izsniedza visas 
tās vīzas, jo tas taču nebija viņa 
pienākums, viņš atbildēja: “Glābjot 
daudzu cilvēku dzīvības, nav nekā 
nepareiza. Cilvēciskuma gars, lab-
darība…, kaimiņu draudzība. Šo jūtu 
vadīts, es nolēmu to darīt, pretēji šai 
ļoti smagajai situācijai. Šīs jūtas man 
lika iesākto darīt ar divkāršu spē-
ku.” Japāņu samurajiem ir paruna: 
pat mednieks nenošaus putnu, kas 
lūdz viņam pēc palīdzības. Tāds, lūk, 
stāsts par pareizticīgo japāņu diplo-
mātu Kauņā… 

Katru gadu 20.maijā Kauņā tiek 
svinēta pilsētas diena. Pilsēta pār-
vēršas par milzīgu koncertu un teāt-
ru laukumu. Kauņas teātra tradīcijas 
ir plaši pazīstamas. Te atrodas Lietu-
vā pazīstamākais leļļu teātris, Eiropā 
pazīstamais pantomīmas teātris. 

21. gadsimtā Kauņa attīstās vi-
sai dinamiski. Lidosta (otra lielākā 
Lietuvā) pagaidām ir pustukša, bet 
reisu skaits ar izbraukšanu no tās pa-
lielinās ar katru dienu. Pilsēta dzīvo 
ar atmiņām par galvaspilsētas lai-
kiem. Šīs atmiņas liek pilsētniekiem 
dzīvot ar cieņu un sargāt pilsētas 
godu. Daudz laimes dzimšanas die-
nā, Kauņa!

Andrejs Jakubovskis
Foto no interneta. Senā Kauņa

TREŠDIENA, 21.maijs

LTV-1
4.55 Skats no malas.
5.25, 18.50 Četras istabas.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35, 15.15 Mīlas viesulis.
9.30, 20.00 Eņģeļu iela.
10.00, 0.00 Četras istabas.
10.40 Mana ģimene.
11.15, 13.15, 15.00 Top-Shop 
piedāvā.
11.30 Aizliegtais paņēmiens.
12.15 Skats no malas.
12.45 Es - savai zemītei.
13.30, 1.55 Vai Rīga jau gatava? 
13.45 Latvija var! 
14.15 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts.
16.15 Es un skola.
16.45 Kas te? Es te! 
17.15, 23.15 100 g kultūras. Personība.
18.00, 23.00 Ziņas.
19.25 Mana ģimene.
20.30 Panorāma.
21.13 Latloto. Viking Loto.
21.20 Sastrēgumstunda.
22.30 Zebra. Drošība un ātrums.
22.45 Aculiecinieks.
00.35 1:1
1.25 Kinotēka.

LTV-7
5.00 Tavs auto.
5.30 Autosporta programma Nr 1.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05, 23.50 1000 jūdzes Persijā.
6.35 Sekotāji.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu.
8.15 Attīstības kods.
8.35 Komercdarbība šodien.
8.55 Brīvdienu ceļvedis.
9.15 Projekts Nākotne.
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls.
10.40, 16.10 Hārtlenda.
11.30, 17.00 Ceļojums apkārt pa-
saulei.
12.35 Troksnis.
13.40, 1.30 Globalizācija 3000.
14.10 Eiropas čempionāta BMX 10. 
posms Rīgā.
19.00 Šodien.
19.25 LBL 7 finālspēle.
21.30 Spots.
22.00 Makšķerēšanas noslēpumi.
22.30 Ātruma cilts.
23.00 Pēdējais liecinieks.
1.20 Robotāda.

LNT
5.00, 15.40 Kādas slimības vēsture.
5.50 Kristīgā programma.

6.15, 4.30 Ķerto līga.
6.45 Šodien novados.
7.00, 1.45 900 sekundes.
9.00, 1.20 Dzīvīte.
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs.
9.50 Lielizmēra mīlestība. M.f.
12.00 Dzintara dziesmas.
13.00, 19.00 1001 Nakts.
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas.
14.35, 3.50 Psihologu šovs “Runāsim 
atklāti”.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
20.35, 3.15 Degpunktā.
21.10 Policists no pagātnes.
22.10 Vegasa.
23.10 Augstākās pakāpes noziegumi. M.f.
3.40 Šodien novados.
4.50 Bernards.

TV3
5.00, 2.30 Mīlestības sirdspuksti.
5.45 Nozieguma skelets.
6.40, 13.10 Multfilmas.
8.00 Smieklīgākie videokuriozi.
9.05, 0.40 Kobra.
11.05 Firma.
12.05 Mana mīļā aukle.
14.30, 1.40 Alkas pēc laimes.
15.30, 20.20, 3.20 UgunsGrēks.
16.50 Tētuka meitiņas.
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas.

19.00, 3.50 TV3 Ziņas.
19.30, 4.20 Bez Tabu.
21.00 Ekstrasensi kā detektīvi.
22.10 Reiz sensenos laikos.
23.15 Kinomānija.
23.50 Saikne.

TV3+
5.40, 17.50, 0.50 Mā ja.
6.50 Simpsoni.
7.10, 14.30 Ārstes Zaicevas dienas-
grāmata.
8.15, 10.35 Seši kadri.
8.45 Akmens.
11.05, 15.35 Comedy Women.
12.10, 18.55 Amerikāņu līgavainis.
13.15, 19.55 Interni.
16.35 Mana mīļā aukle.
21.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus.
23.00 Kukurūzas bērni.

TV5
5.00, 1.25 Mūzika
6.35, 13.30 Esmu pats sev režisors.
7.25, 12.25 Kremļa kursanti.
8.25, 18.30, 21.50, 0.00 Mūsu tēma. 
Informatīvs raid.
9.20, 12.10 Televeikala skatlogs.
9.35 Jātnieks bez galvas. M.f.
11.40, 22.25, 0.55 Kriminālin-
formācija+.

14.30 Mūzikas skolotājs. M.f.
16.25 Garāžas.
17.30 Maskava. Trīs stacijas
19.30 Ziņas.
19.40 Koma.
21.50, 0.00 Mūsu tēma.
22.00 Vakars@22.
22.20 Laika ziņas.
23.00 Īpašo uzdevumu aģents.

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.05 Ziņas.
9.30 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās.
11.35 Jūsu darīšana.
12.25 Mūsu laikā.
13.40 Citas ziņas.
14.20 Divatā ar visiem.
15.20, 4.15 Saprast. Piedot.
15.55, 4.40 Moderns spriedums.
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!  
20.00 Lat vi jas Laiks.
21.15 Balabols. M.f.
23.25 Vakars ar I. Urgantu.
0.15 Politika. 
1.20 Dvēsele. M.f. 
3.00 Pie pašas melnās jūras. M.f.
5.35 Mūzika.

20. maijs - Kauņas pilsētas diena

•	 9.05.2014. Latgales reģiona 
pārvaldes Krāslavas iecirknī 
tika uzsākts kriminālprocess 
par to, ka Dagdas novadā Dag-
dā Alejas ielā V. M. vadīja au-
tomašīnu, atrodoties alkohola 
reibuma stāvoklī, bez vadītāja 
tiesībām. Notiek izmeklēšana.

•	 10.05.2014. Krāslavas policijas 
iecirknī uzsākts kriminālpro-
cess par to, ka Kaplavā savas 
mājas pagalmā atrasta, vannā 
noslīkusi, Kaplavas pagasta ie-
dzīvotāja. Notiek izmeklēšana.

•	 10.05.2014. Uzsākts krimināl-
process par to, ka Krāslavā 
veikalā “Maxima” persona,  iz-

mantojot brīvu piekļūšanu no 
tirdzniecības zāles nozaga  
preces par 4,19 EUR kopsum-
mā. Persona aizturēta.

•	 10.05.2014. Uzsākts krimināl-
process saistībā ar to, ka V. K. 
izmantojot automašīnas īpaš-
nieka prombūtni, bez atļaujas 
paņēma automašīnu, kuru 
vadīja pa ceļu Krāslava-Dau-
gavpils, atrodoties alkohola rei-
bumā, bez vadītāja tiesībām, 
netika galā ar automašīnas 
vadību, nobrauca no ceļa un 
apgāzās. Kriminālprocess uz-
sākts par automašīnas zādzību 
un vadīšanu alkohola reibumā 
bez vadītāja tiesībām.

•	 11.05.2014. no kāpņu telpas 
Krāslavā Raiņa ielā, brīvi pie-
kļūstot nozagts bērnu velosi-
pēds “BMX”, pazīmes melni 

zaļganā krāsā. Uzsākts krimi-
nālprocess, notiek izmeklēša-
na. Kriminālpolicija būs patei-
cīga par jebkuru informāciju, 
kas sekmētu noziedzīgā no-
darījuma atklāšanu. Lūgums 
zvanīt pa tālruņiem: 65603414 
vai 110. Anonimitāte garantē-
ta.

•	 14.05.2014. uzsākts krimināl-
process saistībā ar konfliktu 
starp Dagdas novada   diviem 
iedzīvotājiem, pēc kura viens 
no viņiem tika atrasts miris. 
Līķim tika konstatēti vairāki 
miesas bojājumi. Veicot izmek-
lēšanu aizturēts  Dagdas no-
vada iedzīvotājs, izmeklēšana 
turpinās.

Laika periodā no 09.05.2014. 
līdz 16.05.14.  Krāslavas ie-
cirknī tika reģistrēti 78 noti-
kumi. Būtiskākie:

Krimināls, notikumi

(Turpinājums. Sākums -5.lpp.)
 Atgriezāmies no Rēzeknes 

ar šādiem rezultātiem Latgales 
reģiona līmenī: desmit godalgo-
tas vietas. To vidū I un III pakāpes 
diplomu ieguvēja Evelīna Sak-
sone (Krāslavas BJC suvenīru 
un stikla apgleznošanas pulciņu 
audzēkne), III pakāpes diplomu 
ieguvēji Ieva Ivonna Skerškāne 
(Krāslavas BJC papīra plastikas 
pulciņa audzēkne), Dmitrijs Be-
restņevs (Krāslavas BJC suvenī-
ru pulciņa audzēknis) un papīra 
plastikas pulciņa 1.-2.kl. audzēk-
ņu grupa (skolotāja Larisa Kizja-
lo). II pakāpes diplomus saņēma 
Sandras Gaiļevičas (Krāslavas 
BJC pulciņa „Vilna Brīnumdare” 
audzēkne) un Natālijas Diduhas 
(Krāslavas BJC pulciņa „Rai-
bais dzenis”audzēkne), III pakā-
pes diplomu - Loretas Makņas 
(Krāslavas BJC pulciņa „Vilna 
Brīnumdare audzēkne) darbi 
(skolotāja Žanna Garbrēdere). 
Ar III pakāpes diplomu atgriezās 
Kalniešu pamatskolas pulciņa 
„Čaklās rokas” (skolotāja Ludmi-
la Suhanova) audzēkņu Sintijas 
Širokihas, Viktorijas Olehnovičas 
un Danas Belevičas kopdarbs. 
Vizuālās mākslas jomā II pakā-
pes diplomu ieguva Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas audzēkne Sin-
tija Skerškāne  (skolotāja Inga 
Skerškāne).

Lūk, arī pedagogu atziņas 
lietainās, bet Eiropas Savienības 
valstu saules apspīdētās rado-
šās dienas „Trejdeviņas saules 
lec” beigās, ko pavadījām ARDC 
„Zeimuļs”. Aina Guba: „Izstāde 
patika, jo atradu to, kas pašai ir 
simpātisks. Nedaudz trūka plašu-
ma, lai izbaudītu. Redzēju idejas, 

ko varēšu interpretēt darbā ar pul-
ciņa audzēkņiem.” Vijai Plotkai tā 
bija „iespēja aplūkot bērnu darbus 
vienkopus, apmeklēt vairākas iz-
stādes Latgales kultūrvēstures 
muzejā, Rēzeknes mākslas un 
dizaina vidusskolā un izbaudīt Rē-
zeknes mākslas „garu”. Arī Inga 
Skerškāne atzina, ka „ļoti skaista 
bija radošo darbu izstāde. Daudz 
labu un oriģinālu darbiņu. No iz-
stādes varēja smelties kolosālas 
idejas. Interesantas bija piedāvā-
tās radošās darbnīcas, bet labprāt 
būtu piedalījusies atsevišķi skolo-
tājiem organizētā darbnīcā.”

Viens posms ir galā, bet pro-
cess turpinās, jo I un II pakāpes 
ieguvušie darbi ceļu turpina uz 
Rīgu, kur notiks interešu izglītī-
bas konkursa 3.kārta. 

Jau 2014./15.mācību gadā 
mūs sagaida darbošanās vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas 
projektā „RAKSTU DARBI”, kas 
sevī ietvers bērnu mākslas iz-
stādi „Viss atstāj nospiedumus 

un pēdas”, tērpu kolekciju skati 
„Burts-raksts-ornaments” un kā 
trešā aktivitāte tiek plānotas ra-
došās darbnīcas „Man iemāca, 
iemācos, daru, mācu citus. Lai 
zinātu, ir jāmāca un jāmācās.” 
Radošajās darbnīcās „RAKSTU 
DARBI” būs iespēja piedalīties 
krāsu buršanas rituālā „BURTbur-
vība” visiem kopā radot mākslas 
BURVĪBU Vērmanes dārzā Rīgā 
XI Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku ietvaros 2015. 
gada jūlijā. 

Paldies Krāslavas novada 
pašvaldībai par piešķirto trans-
portu darbu nogādāšanai un inte-
rešu izglītības pedagogu dalībai 
noslēguma pasākumā Rēzeknē.

Paldies visām pedagoģēm: 
Ludmilai Suhanovai, Ingai Skerš-
kānei, Vijai Plotkai, Ainai Gubai, 
Žannai Garbrēderei, Ērikai Ur-
banovičai, Tatjanai Rukmanei un 
Larisai Kizjalo.

Sanita Kumpiņa, 
Krāslavas BJC metodiķe

Eiropa vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu acīm
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2.40 Spots.
3.10 Eiropas čempionāta BMX 9. 
posms Rīgā.
5.30 Makšķerē ar Olti.

LNT
6.15 Ķerto līga.
6.45, 3.55 Šodien novados.
7.00, 2.00 900 sekundes.
9.00, 0.50 Dzīvīte.
9.30 Basketbols TV.
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs.
9.55 Mana bijusī superdraudzene. 
M.f.
12.00 Latvijas faili. Uzticības man-
dāts.
13.00, 19.00 1001 Nakts.
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas.
14.35, 4.05 Psihologu šovs “Runāsim 
atklāti”.
15.40 Kādas slimības vēsture.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
20.35, 3.30 Degpunktā.
21.05 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
23.00 Meitene, kas izpostīja sirseņu 
pūzni. M.f.
1.10 Likums un kārtība.
4.50 Bernards.
5.00 Kādas slimības vēsture.
5.45 Bernards.

TV3
6.40, 13.10 Multfilmas
8.00, 16.10 Tētuka meitiņas.
9.05, 0.45 Kobra.
10.05 Kāsla metode.
11.05 Firma.
12.05 Mana mīļā aukle.
14.40, 1.45 Alkas pēc laimes.
15.40 Pēdējais īstais vīrs.
17.25 Runā Rīga.
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas.
19.00, 3.55 TV3 Ziņas.
19.30, 4.25 Bez Tabu.
20.20 Valstī viss ir kārtībā.
21.00 Iepazīsties, mazie Fakeri. M.f.
23.00 Nezinu, kā viņa to dara. M.f.
2.40, 5.00 Mīlestības sirdspuksti.
3.25 UgunsGrēks.

TV3+
5.40, 17.50, 2.10 Māja 2.
6.30 Multfilmas.
7.10, 14.30 Daktera Zaiceva dienas-
grāmata.
8.15 6 kadri.
8.45, 16.35 Mana mīļā aukle.
10.00 Krievu humora vēsture.

11.05, 15.35 Comedy women.
12.10, 18.55 Līgavu kari.
13.15 Interni.
19.55 Princese un varde. M.f.
21.55 Klusais līcis. M.f.
0.15 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
2.55 Zaicevs+1.

TV5
5.00, 0.55 Mūzika. 
6.35, 13.30 Pats sev režisors.
7.25, 12.25 Kremļa kursanti.
8.25, 18.30, 21.50 Mūsu tēma.
9.20, 12.10 Televeikala skatlogs.
10.00 Pamodiniet Muhinu! M.f.
11.40, 22.25 Kriminal +.
14.25 Koma.
16.25 Garāža.
17.30 Maskava. Trīs stacijas
19.30 Ziņu vakars.
19.40 Greizais spogulis.
22.00 Vakars@22.
23.00 Mākslas filma.

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas.
9.25 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās.
11.35 Jūsu darīšana.
12.25 Mūsu laikā.
13.40 Citas ziņas.
14.20 Divatā ar visiem.
15.20, 4.45 Saprast. Piedot.
15.55, 5.35 Moderns spriedums.
17.55 Gaidi mani.
18.55 Kāzu plānotājs.
20.00 Laiks. Lat vi jas Laiks.
21.05 Brīnumu lauks.
22.20 
0.25 Vakars ar I. Urgantu
1.30 Mākslas filma. 
3.05 Marijas Mediči zārks.

RenTV Baltic
6.05, 8.55, 14.25 Ģimenes drāmas.
6.55, 13.15 Multfilmas.
7.09, 19.39 Laika prognoze.
7.10 Afromaskavietis.
8.00 Karavīri.
10.10, 19.40 Saviesīgas vakariņas.
11.10, 16.30 Nemelo man!
12.10 Labs līdzeklis.
13.30 Manas brīnišķīgās… 
18.30 Mums pat sapņos nav rādījies.
20.45 Reālā virtuve. 
21.50 Pasaules noslēpumi.
22.50 Dievu ēdieni.

23.50 Skatīties visiem.
0.40 Bokss.
1.10 informatīva programma 112.

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.25 Zi ņas. 
6.05 Mūsu rīts.
9.05 Esi vesels!
10.25 Kontrolpirkums.
11.5, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sporta ziņas.
11.10 Mūsu laikā.
12.05 Viņi un mēs.
13.10 Jūsu darīšana.
13.55 Moderns spriedums.

15.00 Nozagtā uzvara.
15.30 “Mācīties dzīvot” ar doktoru 
Saikovu. 
16.15 Spoks. M.f.
18.20 Gaidi mani! Baltkrievija.
18.55 Brīnumu lauks.
20.00 Laiks.
21.05 Vakara Minska.
22.20 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā
23.40 Muša. M.f.

Baltkrievijas TV-1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.35 Ziņas.
7.05, 8.05 Biznesa dzīve.
7.10, 8.10, 19.20 X zona.
9.10 Diversants. Kara beigas.
11.05, 19.55 Ka apprecēt miljonāru. 
M.f.
12.10, 0.05 Mistiskie stāsti.
13.05 Otrā elpa.
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi.
15.25 Pēdas.
16.20 Ģimenes melodrāmas.
17.15 Mana patiesība.
18.10 Izmeklēšanas noslēpumi.
19.20 X zona.
21.00 Panorāma.
21.45 Mūsējie.
22.00 Vīri melnā 2. M.f.
0.55 Hokejs.

Baltkrievijas TV-2 (bij.LAD)
7.00 Rīts
9.00, 21.30TV barometrs
9.05, 17.55 Seriāls.
10.20 Biroja stils.
10.50 Autobatls.

11.30 Divi ar pus pavāri.
12.05 Freida metode.
13.15 Reāli puikas.
14.15 Universitāte. Jaunās kop-
mītnes.
15.30 Dziesmu impērija.
16.35 Burvju skola.
17.25 Futbols.
19.00 Cīņa ar ēnu 2. Revanšs. M.f.
21.25 KENO.
21.35 Ekstrasensi veic izmeklēšanu.
22.45 Reportieris.
23.30 Comedy woman.
0.25 Mīlas skurbulī. M.f.

CETURTDIENA, 22.maijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02, 13.35, 1.40 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35, 15.20 Mīlas viesulis.
9.30 Eņģeļu iela.
10.00, 18.50, 0.05, 5.25 Četras 
istabas.
10.40, 19.25 Mana ģimene.
11.15, 13.20, 15.05 Top-Shop.
11.30 Sastrēgumstunda.
12.40 De facto.
14.05 Kas var būt labāks par šo?
14.35 Zebra. Drošība un ātrums.
14.50 Aculiecinieks.
16.20 Auniņa Timija laiks.
16.45 Kas te? Es te!
17.15, 23.20 100 g kultūras. Diskusija.
18.00, 23.05 Ziņas.
20.00 1000 jūdzes Zelta krastā.
20.30 Panorāma.
21.15 Musketieri.
22.15 Lulū. Banku aplaupītāja sieva.
00.40 Otrais vilnis. M.f.
4.55 Vertikāle.

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 1000 jūdzes Persijā.
6.40 Piezīmes uz albuma lapām.
7.10 Tādas lietas.
7.30 Rīts ar Natāliju ābolu.
8.15 TV Mozaīka.
8.35 Laiks uzņēmējiem.
8.55 Vārds uzņēmējiem.
9.15, 13.40,20.05 “Deutche Welle” 
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls.
10.40, 16.10 Hārtlenda.
11.30, 17.00 Ceļojums apkārt pa-
saulei.
12.35 Troksnis.

14.10 LBL 7. finālspēle.
17.00 Ceļojums apkārt pasaulei.
19.00 Šodien.
19.35 Noķert kadrā.
20.35 Pusdienkārbiņu brīnums.
21.25 Melns. Sarkans. Zelts. 4 vīri 
Ugandā.
21.55, 1.05 Makšķerē ar Olti.
22.25 Motociklisti.
22.55 SeMS ceļo.
23.55 Pļava.
00.50 Autosporta programma Nr 1.
1.20, 5.30 Tavs auto.
5.00 Ātruma cilts.

LNT
6.15, 4.15 Ķerto līga.
6.45, 3.25 Šodien novados.
7.00, 1.30 900 sekundes.
9.00, 0.15 Dzīvīte.
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs.
9.50 Kur laime iesākas. M.f.
11.50 Dāmu paradīze.
13.00, 19.00 1001 Nakts.
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas.
14.35, 3.35 Psihologu šovs “Runāsim 
atklāti”
15.40, 5.00 Kādas slimības vēsture.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
20.40, 3.00 Degpunktā.
21.15 Latvijas faili. Uzticības man-
dāts.
22.15 Mana bijusī superdraudzene. M.f.
0.35 Likums un kārtība.
4.40 Bernards.

TV3
5.00, 3.00 Mīlestības sirdspuksti.
5.45 Nozieguma skelets. 
6.40, 13.10 Multfilmas.
8.00, 18.30 Tētuka meitiņas.
9.05, 1.15 Kobra.
10.05 Ekstrasensi kā detektīvi.

11.05 Firma.
12.05 Mana mīļā aukle.
14.30, 2.10 Alkas pēc laimes. 
15.45 Hokejs.
19.00, 3.45 Ziņas. 
19.30, 4.15 Bez tabu.
20.20 Ugunsgrēks.
21.00 Kāsla metode.
22.00 Borna pārspēks. M.f.
0.10 Over time TV.

TV3+
5.40, 17.50, 0.55 Māja 2.
6.25 Multfilmas.
7.10, 14.30 Daktera Zaiceva dienas-
grāmata.
8.15 6 kadri.
8.45, 16.35 Mana mīļā aukle.
10.00 Ekstrasensi veic izmeklēšanu.
11.05, 15.35 Comedy women.
12.10, 18.55 Līgavu kari.
13.15, 19.55 Interni.
21.00 Zaicevs+1.
22.00 Nepiedienīga komēdija. M.f.
23.50 Pokers.

TV5
5.00, 1.45 Mūzika. 
6.35, 13.30 Pats sev režisors.
7.25, 12.25 Kremļa kursanti.
8.25, 21.50, 0.30 Mūsu tēma.
9.20, 12.10 Televeikala skatlogs.
9.35 Garāža.
10.40 Maskava. Trīs stacijas.
11.40, 22.25, 1.20 Kriminal +
14.25, 19.40 Koma.
16.50 Hokejs.
19.30 Ziņu vakars.
22.00 Vakars@22
23.00 Sarunas ar Rozu.
23.35 Īpašas nozīmes aģents.

PBK

6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.05 Ziņas.
9.30 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās.
11.30 Jūsu darīšana.
12.25 Mūsu laikā.
13.40 Citas ziņas.
14.20 Divatā ar visiem.
15.20 Saprast. Piedot.
15.55, 4.40 Moderns spriedums.
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks.
21.15 Balabols.
23.30 Vakars ar I. Urgantu
1.05 Zvaigžņu parāde.
1.40 Biznesa cilvēki. M.f.
3.10 Dvēsele. M.f.
5.30 Mūzika.

RenTV Baltic
6.00, 8.50, 14.25 Ģimenes drāmas.
6.50, 13.10 Multfilmas.
7.04, 19.39 Laika prognoze.
7.05 Afromaskavietis.
7.50 Karavīri.
10.05, 19.40 Saviesīgas vakariņas.
11.05, 16.30 Nemelo man!
12.05, 18.35 Drošs līdzeklis.
13.30 Manas brīnišķīgās…
20.45 Reāla virtuve. 
21.45 Jums pat sapņos nav rādījies.
22.45 Dievu pēdas.
23.45 Dievu slepenais plāns.
0.35 Divu okeānu cīņa.

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.00 Zi ņas.
6.05 Mūsu rīts.
9.05 Esi vesels!
10.25 Kontrolpirkums.
11.10 Mūsu laikā.

12.05 Viņi un mēs.
13.10 Jūsu darīšana.
13.55 Moderns spriedums.
15.00 Vienatnē ar visiem.
16.15 Saprast. Piedot.
16.55 Precamies!
18.20 Meičas.
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks.
21.05 Otrā elpa.
23.15 Sushi-girl. M.f. 

Baltkrievijas TV-1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
1.00 Ziņas.
7.05, 8.05 Biznesa dzīve.
7.10, 8.10, 19.40, 0.25 X zona.
9.10, 21.45 Diversants.
11.05, 20.00 Ka apprecēt miljonāru. 
M.f.
12.10, 1.55 Mistiskie stāsti.
13.05 Otrā elpa. 
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi.
15.25 Pēdas.
16.30 Ģimenes melodrāmas.
17.35 Baltkrievijas laiks.
9.20, 0.40 Interešu sfēra.
21.00 Panorāma.
23.50 Grūtas dienas vakars.
1.10 Hokejs.
1.35 Sports.

Baltkrievijas TV-2 (bij.LAD)
7.00 Rīts.
9.00, 22.15 TV barometrs.
9.05, 14.50 Seriāls.
10.20, 18.40 Freida metode. Seriāls.
12.40, 23.25 Reāli puikas.
13.45, 22.20 Universitāte.
15.55, 19.55 Hokejs.
21.35 KENO.
0.50 GBOB Baltkrievijā.

PIEKTDIENA, 22.maijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35, 17.10 Alpu dakteris.
9.30 1000 jūdzes Zelta krastā.
10.00 Četras istabas.
10.40 Mana ģimene.
11.15, 13.20, 16.25 Top-Shop 
piedāvā.
11.30, 2.50 Izsauciet vecmāti.
12.30 1:1
13.35 100 g kultūras. Diskusija.
15.50 Vides fakti.
16.45 Auniņa Timija laiks.
18.00, 23.00 Ziņas.
18.55, 4.50 Vai Rīga jau gatava?
19.10 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma.
21.15 Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli.
23.15 Inspektors Lūiss.
00.55 Musketieri.
1.55 Latvijas šlāgeraptauja 2014.
3.45 Sastrēgumstunda.

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 1000 jūdzes Persijā.
6.35 Sekotāji.
7.35 Rūpes par tevi.
7.55 Aktualitātes.
8.15 Biznesa klase.
8.35 Tādas lietas.
8.55 Attīstības kods.
9.15 Labākais no Euromaxx.
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls.
10.40 Hārtlenda.
11.30, 17.00 Ceļojums apkārt pa-
saulei.
12.35 Latviešu skvoteri.
13.10, 20.05 Pie stūres.
13.40 Aktuālais jautājums.
14.10 2012. gada Londonas Olim- 
piskās spēles.
16.10 Hārtlenda.
19.00 Šodien.
19.35 Pasaules stāsti.
20.40 Saules izaicinātie. Livin aloha.
21.15 Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli.
22.55 Eiropa koncertos.
23.45 Anekdošu šovs.
00.15 Izdzīvotāji.
1.10 Ātruma cilts.
1.40, 5.00 Makšķerēšanas 
noslēpumi.
2.10 Motociklisti.

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.00 Ziņas.
6.05 Mūsu rīts.
9.05 Esi vesels!
10.25 Kontrolpirkums.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports.
11.10 Mūsu laikā.
12.05 Viņi un mēs. 
13.10 Jūsu darīšana.
13.55 Moderns spriedums.
15.00 Divatā ar visiem.
16.15 Saprast. Piedot.

16.55 Precamies!
18.20 Meičas.
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks.
21.05 Otrā elpa.
23.15 Romantika. M.f.

RenTV Baltic
6.05, 8.55, 14.25 Ģimenes drāmas.
6.55, 13.10 Multfilmas.
7.09, 19.39 Laika ziņas.
7.10 Atomaskavietis.
7.55 Karavīri.
10.10, 19.40 Saviesīgas vakariņas.

11.10, 16.25 Nemelo man.
12.10, 18.35 Drošs līdzeklis.
13.30 Manas brīnišķīgās...
20.45 Reāla virtuve. 
21.45 Seno dārgumu noslēpumi.
0.40 112.

Baltkrievijas TV-1
6.00, 7.00, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.25 Ziņas.
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve.
7.10, 8.10, 19.40, 0.55 X zona
9.10, 21.45 Diversants. Seriāls

11.05, 20.00 Kā apprecēt miljonāru. 
M.f.
12.10, 1.20 Mistiskie stāsti.
13.05 Otrā elpa.
15.15, 18.40 Reģiona ziņas.
15.25 Pēdas. Seriāls
16.25 Ģimenes melodrāmas.
17.35 Baltkrievijas laiks.
19.20 Speciālā reportāža.
21.00 Panorāma.
23.55 Aktuāla intervija.
0.40 Hokejs.
1.05 Sporta diena.

Baltkrievijas TV-2 (bij.LAD)
7.00 Rīts.
9.00, 21.20 TV barometrs.
9.05, 17.55 Notāra Ņegļinceva 
piedzīvojumi.
10.20, 23.40 Izmeklēšana.
11.20 Baltkrievu virtuve.
12.05, 19.00 Freida metode
14.10 Pazīstamie.
14.40, 22.40 Reāli puikas.
15.45 Futbols. 16.15 Reportieris.
17.00 Burvju skola. 21.25 5 no 36, 
KENO. 21.35 Universitāte.
0.50 GBOB Baltkrievija.

Žurnāli jūnijā
•	 D-Diena: asiņains sākums

1944. gada 6. jūnija rītaus-
mā Sabiedroto desanta kuģi ar 
vairāk nekā simt tūkstošiem ka-
ravīru steidzas uz Normandijas 
krastu. Pēc dažām minūtēm sāk-
sies rūpīgi gatavotais vērienīgais 
iebrukums, kas darīs galu Hitlera 
varai Eiropā. 

•	 Romas ļaunākā sieviete
Romas impērijas elitē ietekmī-

gā Agripīna Jaunākā ar viltu un 
slepkavībām bruģē ceļu uz varas 
virsotni sev un dēlam.

•	 Karavīra pārvērtības 100 gados
•	 Slavenību kalve Oksfordā
•	 Zemūdene kā ierocis
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 Izglītība ir pats spēcīgākais ierocis, ko Tu vari izmantot, 
lai mainītu pasauli. (Nelsons Mandela)

Cienījamie 6. klases skolēnu vecāki!
Ir pienācis laiks izlemt, kurā skolā Jūsu bērns turpinās 

mācības, tāpēc Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs aicina 
Jūs uz Atvērto durvju dienu, kas notiks 22.05.14. plkst. 17.30 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas videozālē    ( 3. stāvs) .

Jums un Jūsu bērnam būs iespēja:
•	 iepazīties ar skolu, mācību un ārpusstundu darbu;
•	 saņemt Jums interesējošu informāciju;
•	 piedalīties dažās interesantās nodarbībās, kuras sagata-

voja Jums mūsu skolas skolotāji.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs.
Tālr. uzziņām: 65622095

Reklāma un sludinājumi

“Ezerzeme”; indekss: 3019; reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv; e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.
Publicētie materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. Par 
skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Redaktore Marina Nipāne, tālr./fakss 65681465, 26795517.
Redaktores vietniece Inga Pudnika, tālr. 22021290.
Žurnālists Jurijs Roga, tālr. 29389143; juris.roga@apollo.lv.
Aleksejs Gončarovs, tālr. 26065838; Valentīna Sirica, tālr. 29723750; 
grāmatvede Anna Moiseja, tālr. 65681476

Izdevēja - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā rīta avīze”, “Diena”, “Subbota”, Rēzeknes Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

IK “DJM Auto”
Auto apkope un 

remonts.
Riepu montāža.

Krāslavā, Vienības ielā 67.

māju (12 āri zemes). Tālr. 
65622010;
māju pilsētas centrā (platība 75 
m2). Tālr. 28453662;
2-ist. dzīvokli ar krāsns apkuri 
Dagdā. Tālr. 29778590;
elek tris kos ga nus, sil tum nī cas, 
pie ka bes, dze loņ drā ti, cin ko tu žo
ga sie tu. Tālr. 22008616;
13, 14, 15, 16 col lu rie pas. Me tā la 
un alu mī ni ja dis kus. Ve lo si pē dus. 
Tālr. 29479733;
traktoru (paštaisītu). Tālr. 
20058992 (vakarā);
piena dzesētāju (Francija); slau-
camo aparātu ar vakuuma kom-
presoru (jaunu). Tālr. 26591229;
zāģ ma te ri ālus, ap da res dē ļus, 
vagondēļus, te ra ses, grī das, žo
ga dē ļus. Tālr. 20037030; 
miežus, kviešus, miltus. Piegāde. 
Tālr. 29134527;
piena šķirnes teliņu. Tālr. 
26188265;
sivēnus. Tālr. 29818036;
sivēnus. Tālr. 26294501;
sivēnus. Tālr. 26477651;
mal ku. 29189194;
skal dī tu mal ku (bērzs, alksnis). 
Tālr. 29239597. 

SIA “Senlejas” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491;
Z/S “Ma de ra” - lo pus dzīv sva rā. 
Sva ri. Tālr. 26563019;
zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918.

par visaugstākajām cenām – 
mežu, lauksaimniecības zemi, 
cirsmas. Ātra un korekta no-
vērtēšana un samaksa. Visu 
dokumentu bezmaksas no-   
formēšana (līdz ZG). Stigošana 
un dastošana. Tālr. 26188075;
zem i ar jeb kā du me žu (var da-
ļē ji iz cir stu). Vi saug stā kās ce-
nas. Tālr. 29417548;
īpašumus un meža cirsmas. Pā-
līdzēsim sakārtot dokumentus. 
Tālr. 25287734, 26741774;
me žus ar zem i, cir smas, lauk-
saim nie cī bas zem i. Sa mak sa uz-
reiz. Tālr. 26346688.
SIA „AJ PARTNERI” – cirs-
mas, mežus īpašumā. Par brī-
vu kārto zemes plānus, meža 
taksācijas un ZG. Augstas ce-
nas, samaksa tūlītēja. Tālr. 
29131196;
lauk saim nie cī bas zem i un zem i 
ar me žu Lat ga lē, sā kot ar 3 ha, 
var bez ZG un mē rī ša nas. Tālr. 
29888098;
T-40, MTZ – 52, 80, 82, piekabes. 
Jebkurā stāvoklī. Tālr. 29485804;
koka laivu (lietotu vai jaunu). Tālr. 
26577729;
gliemežus Krāslavas novadā. 
Tālr. 29226558, 29158702.

MEKLĒJU darbu, saskaldīšu mal-
ku, sakārtošu, kā arī citus saim-
niecisku darbus. Tālr. 29789264.
Vīrietis MEKLĒ darbu celtniecī-
bā, autovadītāja tiesības B, C kat. 
Izskatīšu arī citus piedāvājumus. 
Tālr. 28753676.
Sieviete MEKLĒ darbu (uzkopšu 
telpas, kā arī izskatīšu citus pie-
dāvājumus). Tālr. 26234353.
Sieviete palīdzēs saimniecībā, 
telpu uzkopšanā un apkops ve-
cus cilvēkus (3-4 stundas die-
nā). Apzinīga un akurāta. Tālr. 
22102220.
MEKLĒJU mājsaimnieci (līdz 50 
g.) ar dzīvošanu uz vietas. Tālr. 
26577729.
Vēlos ĪRĒT māju. Kartību un re-
montu garantēju. Tālr. 28966736.
Saskaldīšu MALKU. Tālr. 
29936051.
Paku PĀRVADĀŠANA uz Londo-
nu (izbraukšana – 22.05). Tālr. 
29943959.
Rokam DIĶUS. Cenas pēc vieno-
šanas. Ir iespējama maiņa. Tālr. 
29295258.
RETINĀŠANA ar krūmgriezi. 
Tālr. 28295726.
ATDOSIM labās rokās jau-
nu, skaistu VAS (6 mēn.). Tālr. 
22337234.

SI A ‘’MOR TARS’’ ie pērk 
sku ju ko ku un la pu ko ku 

TA RAS KLU ČUS:
•	 la pu ko ku ø no 14 līdz 24 cm 

36 EUR/m³
•	 sku ju ko ku  ø no 12 līdz 24 

cm 36 EUR/m³
•	 la pu un sku ju ko ku ø no 24 

cm 40 EUR/m³
Pie gā des vie ta: ‘’Lat gran’’ te ri to-
ri ja, Ūd rī šu pag., Krās la vas nov.

Tālr. 26624477.

LAIKA ZIŅAS

21.05. 22.05. 23.05.

+14... +20 +13... +23 +15... +26

DA    5m/s R       2m/s D       4m/s

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaunlopus, 

aitas, zirgus. Svari. 
Samaksa tūlītēja. 

Tālr. 28761515.

P i e k t  d i e n , 
23. maijā, z/s 
Flaveri pār-
dos jaun as 
vistas (2-5 
mēn.), kā arī 

gailīšus, dējējvis tiņas 12-14 
mēn. 

Pēc pasūtījuma - diennakts 
un paaugušies cāļi, broileri, pī-
lēni, zoslēni, pieaugušas pīles.  
Tālr. 29142247, 29158908 (šoferis).

8.00 - Ezer nie kos, 8.15 - An-
dze ļos, 8.35 - Andr upe nē, 8.45 
- Ma ri am po lē, 9.00 - Jaun-
ok rā, 9.15 - Priež ma lē, 9.40 
- Au le jā, 10.00 - Grā ve ros, 
10.15 - Kom bu ļos, 10.35 - Iz-
val tā, 10.50 - Bo rov kā, 11.25 
- Var na vi čos, 11.50 - Krās la vā 
(Os tas ie lā), 12.20 - Skais tā, 
12.35 - st. Skais ta, 12.50 - Kal-
nie šos, 13.10 - Pie dru jā, 13.25 
- Lu pan dos, 13.40 - Vai cu ļe vā, 
14.00 - In drā, 14.15 - Sku kos, 
14.30 - Ro bež nie kos, 14.45 - 
Asū nē, 15.00 - Dag dā, 15.25 
- Ezer nie kos.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339;
Dagda, Rīgas iela 2a, 
tālr. 28686822;
Aglona, Somersetas iela 36, 
tālr. 65681339, 25633212.

SI A “AIBI” ie pērk liel lo-
pus, jaun lo pus, aitas, ka-
zas, zir gus, cū kas. La bas 
ce nas. Sa mak sa tū lī tē ja. 
Sva ri. 
Tālr. 26142514, 20238990.

SIA “Volken Berg “ (ŠGB)
mēbeļu izgatavošana pēc 
individuālā pasūtījuma.

Izbraucam pie klienta.
Iespējams kredīts 
“Inserviss Credit”.

Rēzekne, 18. Novembra 2a.
Tālr. 64622674, 22334669, 
29478240, fakss 64622611.

SIA “Rumba 
centrs”

aicina darbā
 

PĀRDEVĒJU.

CV – merogs@inbox.lv, 
tālr. 28237504.

Autoskola “Sports un teh-
nika” – tagad arī Krāslavā!

Apmācām vadītājus kategori-
jām A,B,C, D, E un 95. profe-
sionālo kodu. 
Par godu atklāšanai – 

ATLAIDES!
Organizatoriskā sapulce – 

22.05.2014. plkst. 16:30, Dīķu 
ielā 1 (pretī autoostai).

Tālr. 29538959, 65420126.

Kosmoenerģētiķe, 
hipnoterapeite, 

psiholoģe
Krāslavā: 

26.05 - 29.05.
Dagdā: 29.05 - 30.05.

Tālr. 26234797.

SI A “Rē zek nes ve se lī bas ap-
rū pes centrs”(po li klī ni kā) 18. 
no vem bra ie lā 41, Rē zek nē, zo bu 
pro te zē ša nas no da ļā iz ga ta vo iz-
ņe ma mās un ne iz ņe ma mās ZO
BU PRO TĒ ZES, kā arī pro tē zes 
no elas tī gās plast ma sas. Iz ga ta-
vo ša nas laiks mi ni māls, zem ākās 
ce nas Lat ga les re ģi onā. 

Tālr. 64622473.

Plastikāta alumīnija logi, 
metāla ārdurvis, iekštel-
pu durvis, moskītu tīkli 
logiem, garāžu 
vārti. Uzstādī-
šana. Apdare.

Brīvības 10, 
Krāslava, tel. 22402950.
Dagda, tel.25992850.

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS.
Me tā la dur vis. 

Tālr. 28675525, 28230237, 
65621730

PĀRDOD

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĒRK

Attēlā redzamais satiksmes negadījums notika 13. datumā uz au-
toceļa Dagda – Krāslava. Autovilciens nobrauca no lielceļa, šajā ne-
gadījumā bija arī nedaudz veiksmes, jo tas palika uz saviem riteņiem, 
neiebrauca pretējā joslā, ne ar vienu citu nesaskrējās. Autovilciens 
bija tukšs, bez kravas, un tikt atpakaļ uz ceļa tam palīdzēja traktors 
un autoceltnis. 

Juris ROGA, autora foto

Gadās arī tā

Laikraksta “Ezerzeme” redakcija lūdz ierasties pēc honorāra 
Dz. Patmalnieku, Ievu Joksti, Astrīdu Daniļeviču, D. Skudru, Ka-
rīnu Lipšāni, Aleksandru Petunovu.

Honorāru līdz 23. maijam var saņemt redakcijā Lācplēša ielā 20, 
Krāslavā, katru dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00. Tālr. 65681464


