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Kā arī TV programma, sludināju-
mi, reklāmas un daudz citas ak-
tuālas un noderīgas informācijas.

Aprīļa vidū Dabas aizsar-
dzības pārvalde Andrupenes 
TN aicināja uz tikšanos Rāznas 
Nacionālā parka teritorijas meža 
zemju īpašniekus, lai ne tikai in-
formētu par mikroliegumu nozīmi 
daudzu putnu sugu saglabāša-
nā, valsts atbalsta programmu 
ieviešanu šiem mežu īpašnie-
kiem, kuru privātajos mežos šie 
mikroliegumi tiks izveidoti, bet 
arī centās atbildēt uz meža īpaš-
nieku jautājumiem, kuri seminā-
ra beigās kļuva aizvien asāki un 
asāki, skaļi izsakot pat tādas frā-
zes, ka Latvijas valsts par dze-
ņiem rūpējas vairāk nekā par cil-
vēkiem un ar tādu valsts dabas 
aizsardzības programmu lauku 
reģionā drīz nāksies veidot mik-
roliegumus “Latvijas pilsoņiem” 
un tos aizsargāt vai vēl ļaunāk 
ierakstīt “Sarkanajā grāmatā” kā 

sugu, kura ir uz izmiršanas sliek-
šņa.

Turpretī citi mežu īpašnieki 
šajā politikā saskatīja arī kait-
niecisku darbību iespējamību, jo 
mikrolieguma izveides gadījumā 
ir aizliegta vai ierobežota saim-
nieciskā darbība mežā. Meža 
īpašniekam nelielās kompensāci-
jas dēļ nāksies ciest zaudējumus, 
ir pamatotas bažas par to, ka šos 
– kā teikt - “aizsargājamos dze-
ņus” neapzinīgie mežu īpašnieki 
trieks uz kaimiņa mežu, vai vēl 
ļaunāk - tos likvidēs pēc principa: 
“Nav dzeņa - nav problēmu!”

Daudzi meža īpašnieki pie-
krita viedoklim, ka šāda politi-
ka veicinās mežu izpārdošanu 
zviedriem, ar visiem tajā mītoša-
jiem dzeņiem. 

Sanāksmes laikā atmosfēra 
bija kā sporta laukumā. Argumen-

ti PAR un PRET tika mētāti kā 
bumba no viena spēles laukuma 
uz otru. Un malā sēdošais, kuram 
nav šajā teritorijā meža īpašuma, 
par uzjautrinājumu varēja skaitīt 
punktus aizsargājamo dzeņu vai 
meža īpašnieku labā.   

Kurš uzvarēja šajā viedokļu 
apmaiņas saspēlē, lasiet detali-
zētāku sanāksmes gaitas izklās-
tu. 

Dabas aizsardzības pārval-
des Latgales reģionālās admi-
nistrācijas direktore Anda Zeize 
informēja klātesošos, ka 2014. 
gada decembrī Dabas aizsar-
dzības pārvaldē tika iesniegti 
46 priekšlikumi mikroliegumu iz-
veidošanai, īpaši aizsargājamo 
putnu sugām, Rāznas Nacionālā 
parka teritorijā. 

Turpinājums 4.lpp

Ko darīt, lai dzeņa mājas dēļ manu 
māju neatstāj mana ģimene?

Latvijas Radio par godu Lat-
vijas Neatkarības deklarācijas 25. 
gadadienai stāstīja par vietām 
Latvijā, kuru nosaukumus iedves-
mojis 4. maijs, neatkarības un brī-
vības simboli, tāpēc īsi pirms svēt-
kiem viesojās arī Aglonā. 

Aglona ir vienīgā apdzīvotā vieta 
Latvijā, kur viena no ielām nosaukta 
tik zīmīgā datuma - 4. maija - vārdā.

Aglonas iedzīvotāja, tūrisma 
speciāliste Ināra Gražule vēsta: “4. 
maija iela ir maza, sakopta ieliņa, te 
dzīvo čakli latgalieši – katrs uzpasē 
savu mājiņu. Cik atceros, tā bija 1. 
maija iela. Pēc tam, kad pieņēma 
Neatkarības deklarāciju, bija kaut 
kas jāmaina – 1. maijs skaitījās ko-
munistisks datums, kaut gan tagad 

tie mums ir Darba svētki un ofi ciāla 
brīvdiena. Ar ko šī iela slavena? Tā 
ir mākslinieku iela, amatnieku iela. 
Šeit dzīvo arī Genādijs un Olita 
Silicki, Olita ir rokdarbniece, kurai 
pieder saloniņš, Genādijs ir koktēl-
nieks, viņa roku darbs ir arī ielas 
nosaukuma zīme.”

4. maija ieliņa ir neliela, ar 
dažām mājām, taču ļoti sakopta. 
Katrs cenšas, lai pie mājas izskatī-
tos skaisti, ziedētu ziedi, būtu kāds 
dārza dekors, kas priecē gan sa-
vas, gan garāmgājēju acis.

Izrādās, neviens no ielas iedzī-
votājiem nav zinājis, ka dzīvo Latvijā 
vienīgajā ielā ar tik skaļu nosaukumu. 

Diemžēl ielas iemītnieki min, 
ka iela ar katru gadu kļūst tukšā-
ka un tukšāka, jo Aglonas novadā 
darba vietu nav, tāpēc jaunā paau-
dze ir spiesta arī no tik nozīmīgas 
ieliņas darba meklējumos doties 
uz ārzemēm.

Turpinājums 3.lpp

Aglonai ir ar ko dižoties!

Kā vēja spārniem steidzas 
gadi,

Ikviens no viņiem tevi skar.
Nekad mēs nebūsim vairs tādi,

Kādi bijām vakar, aizvakar.

Apsveicam 80 gadu jubilejā 

Pjotru SPALVISU!
Dēls Iosifs ar ģimeni  

 Mīliet visus dzīves gaišos ceļus,
Mīliet vēju, kas pār laukiem slīd,
Mīliet savus darba draugus, dzīvi,
Mīlu saaudzējiet kā skaistu ziedu līdz.

No sirds sveicam 
Rutu un Andreju 

 ANDRUKOVIČUS 
sudraba kāzu  jubilejā!

Movčanu, Afanasjevu un 
Kuzminsku ģimenes

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrādā-
šanas pakalpojumi. Mežizstrā-
des pakalpojumi, meža izve-
dēja, forvardera pakalpojumi. 

Pārdodam malku (3 m). T. 
26677812

Rokam dīķus, tīrām meliorāci-
jas grāvjus ar hidraulisko ekska-
vatoru “Komatsu”. 

Tālr. 28778770, 26338822

Z/S “Sapnis” 

vajadzīgi pārdevēji 
 Izvaltā. 

Tālr. 65681357

19. maijā Krāslavas centra 
aptiekā (Brīvības ielā 8) 
būs medfirma “AURIS”. 
Aicinām visus, kam ir dzirdes 
traucējumi. Pārdošanā būs 
dzirdes aparāti, to rezerves 
daļas, pielaikošana un 
labošana. 

Meistara tālr. 26019076.

Pavasara mēnesis maijs… Tul-
pes, sārto pumpuru pušķi uz kara 
laika apbedījumu granīta plāksnēm - 
kā karavīru asiņu lāses. Pirms septi ņ-
desmit gadiem noslēdzās visasiņai-
nākais karš cilvēces vēsturē. Vēl nav 
apbedīti  visi bojāgājušie - no Volgas 
līdz Elbai. Joprojām ti ek precizēts Ot-
rajā pasaules karā bojāgājušo skaits: 
vairāk kā 55 miljoni aprautu dzīvību. 
Visdārgāk par uzvaru samaksāja Pa-
domju Savienība - ar 27 miljoniem 
dažādu tautī bu cilvēkiem. Tam nav 
jāatkārtojas, pārāk trausla ir robeža 
starp nacionālismu un nacismu. 

Uzvaru pār brūno mēri svin ne 
ti kai Eiropā, anti hitleriskās koalīcijas 
valstī s. Laiks neļauj vēstures falsifi ka-
toriem pārskatī t Otrā pasaules kara 
rezultātus, kā arī pūliņus reabilitēt 
fašismu, kolaboracionismu. Vēl pavi-
sam nesen pseidovēsturnieki mēģi-
nāja Salaspils koncentrācijas nometni 
pielīdzināt darba audzināšanas no-
metnei, bet 8. maijā LR valdības dele-
gācija beidzot apmeklēja šo valstsvīru 
aizmirsto memoriālo kompleksu, kam 
nepieciešama renovācija. 

Pasaules izglābšanu atceroties…

Piektdiena. Otrā pasaules kara 
upuru piemiņas dienā Brāļu kapos 
pie karavīru kapavietām sērās sa-
sti nga jaunsargi. Mīti ņa dalībniekus 
uzrunāja Krāslavas novada domes 
deputāts Viktors Moisejs, vēstu-
res skolotāja Viktorija Nalivaiko un 
priesteris Rodions Doļa. Bet saulai-
najā sestdienā, Uzvaras dienā, sim-
ti em novada iedzīvotāju pateicās 
frontes dalībniekiem par nozīmīgo 
soli Eiropas atbrīvošanā. Jubilejas 
pasākumā iedzīvotājus uzrunāja 
Krievijas ģenerālkonsuls Daugav-
pilī O. Ribakovs, Krāslavas novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks A. 
Jevtušoks, deputāts R. Kalvišs, ārste 
T. Prokofj eva, lasot mūžam dzīvās 
dzejas rindas “Gaidi mani…”. Ansam-
bļa “Ivuška” un Robežnieku solistes 
T. Raciņas izpildījumā skanēja kara 
laika dziesmas. Visaizkusti nošākais 
mirklis - ar asarām acīs Antoņina Su-
batoviča veltī ja dziesmu “Dzērves”. 
Sārto tulpju, rožu un neļķu paklājs 
pārklāja karavīru apbedījuma vie-

tas granīta plāksni. Neviens 
un nekas nav aizmirsts…

Nav nekā briesmīgāka 
par karu un labāka par mieru. 

Pēdējo gadu lielākā pa-
sākuma organizatori uzaicinā-
ja veterānus uz tradicionāla-
jiem frontes “simts gramiem” 
un svētku pusdienām. Aizvien 
mazāk un mazāk paliek va-
ronīgo noti kumu dalībnieku, 
bet atmiņas turpina dzīvot 
bērnos, mazbērnos, mazmaz-
bērnos.
ATTĒLOS: Fragmenti no 
Uzvaras dienas svinībām 
Krāslavā pie karavīru 
kapavietām 8. un 9. maijā

Aleksejs GONČAROVS

PLASTIKĀTA LOGI un DURVIS. 
METĀLA DURVIS.

Pilns serviss. 
Aizslēdzami logi. 

Tālr. 28675525, 28230237, 
65621730
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Pasaulē
Polijas prezidenta vēlēšanās 

būs jārīko otrā kārta
Svētdien notikušajās Polijas pre-

zidenta vēlēšanās neviens no kandi-
dātiem nav saņēmis vairāk par 50% 
balsu un tāpēc būs jārīko vēlēšanu 
otrā kārta. Pirmajā kārtā visvairāk bal-
su - 34,8% - saņēmis Andžejs Duda, 
pašreizējo valsts galvu Broņislavu 
Komorovski ar 32,2% atstājot otrajā 
vietā. Šāds balsojuma iznākums dau-
dziem ir pārsteigums, jo socioloģiskās 
aptaujas pārliecinošu uzvaru solīja Ko-
morovskim. Trešajā vietā - rokmūziķis 
Pāvels Kukizs. Otrās kārtas iznākums, 
visticamāk, būs atkarīgs no tā, par ko 
nobalsos Kukiza atbalstītāji. Vēlēšanu 
otrā kārta notiks 24. maijā.

Nepālā atceļ Everesta 
alpīnisma sezonu

Nepāla šogad atcels alpīnisma ek-
spedīcijas uz Everestu, jo pagājušā mē-
neša zemestrīce nodarījusi postījumus 
maršrutam uz pasaules augstāko virsot-
ni. Valdība ar oficiālu paziņojumu šajā 
jautājumā nāks klajā pēc lēmuma pie-
ņemšanas par alpīnisma pakalpojumu 
kompāniju samaksātajām nodevām. 25.  
aprīlī notikušās 7,8 magnitūdu zemes-
trīces izraisītās lavīnas spēcīgi sapostīja 
kāpšanas maršrutu un tā gatavotāji seci-
nājuši, ka nepietiek laika tā sakārtošanai. 
Lavīna skāra arī Everesta bāzes nometni, 
nogalinot 19 alpīnistus. Šis ir otrais gads 
pēc kārtas, kad atceltas ekspedīcijas uz 
Everestu. Pagājušajā pavasarī sezonu al-
pīnisma sezonu aprāva lavīna Kumbu le-
duskritumā, kur 2014. gada 18. aprīļa rītā 
aptuveni 5800 metru augstumā gāja bojā 
16 Nepālas šerpas, kas gatavoja ceļu jau-
najai sezonai, bet vēl deviņi cilvēki guva 
smagus savainojumus.

ES pilsoņi - uz AAE bez 
vīzas

Eiropas Savienības pilsoņiem 
atceta īstermiņa vīzu prasība brau-
cieniem uz Apvienotajiem Arābu Emi-
rātiem (AAE). Ir parakstīts līgums par 
īstermiņa vīzu prasības atcelšanu starp 
Eiropas Savienību (ES) un Apvienota-
jiem Arābu Emirātiem, kas nozīmē, ka 
arī Latvijas pilsoņi no 6. maija var iece-
ļot AAE bez vīzas. Kaut arī līgums vēl 
nav publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī un 
nav stājies spēkā, tas paredz bezvīzu 
režīma piemērošanu pagaidu kārtībā 
jau no līguma parakstīšanas dienas, 
norāda ĀM. Bezvīzu režīms attiecas uz 
ES pilsoņiem, tai skaitā Latvijas pilso-
ņiem, kuru uzturēšanās ilgums AAE ir 
līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu laika 
posmā un kuru ieceļošanas mērķis val-
stī nav algota darba veikšana.

Sportiskā Krāslava

Nav noslēpums, ka mūsu valstī 
jauniešu kļūst arvien mazāk, un tas 
rada nopietnas problēmas mācību 
iestādēm. Pirms vēlēšanām politiķi 
piebremzēja „lieko” skolu likvidāciju, 
bet tagad šis process tiek turpināts.

Piemēram, šogad pašvaldības 
likvidēja septiņas, bet reorganizēja 11 
skolas. Jaunas mācību iestādes Latvi-
jā netiek atvērtas. Vienīgais izņēmums 
- viens bērnu dārzs. Skolu skaits ievē-
rojami samazinājies jau ekonomiskās 
krīzes laikā, kad valdība bija spiesta ie-
viest stingrās ekonomijas pasākumus. 
Toreiz likvidēja pa septiņām skolām 
gadā. Pērn slēdza vēl četras skolas.  

Faktiski lēmumu par izglītības 
iestādes likvidāciju pieņem konkrēta 
pašvaldība. Tādi soļi nekur netiek vēr-
tēti pozitīvi, taču skolēnu skaits ik gadu 
katastrofāli sarūk. Savukārt Izglītības 
un zinātnes ministrija tikai apstiprina 
vietējās varas lēmumus. Vislielākās 
izredzes uz izdzīvošanu ir tām mācību 
iestādēm, kurās ir maksimāli liels sko-
lēnu skaits un kuras atrodas salīdzino-
ši netālu no bērnu dzīvesvietas.  

Pasākumi saistībā ar skolu likvi-
dāciju ir paredzēti arī jaunajā mācī-
bu gadā, bet pagaidām ministrija tos 
nav akceptējusi. Līdztekus šim pro-
cesam norisinās reformas profesio-
nālo mācību iestāžu sfērā. To skaits 
mūsu valstī var samazināties par 
60%. Piemēram, 2010. gadā Latvijā 
bija 56 tehnikumi, bet šogad - tikai 
32. Tuvākajā laikā optimizācija sāk-

sies tajos tehnikumos, kuros mācās 
mazāk nekā 300 audzēkņu. 

„Ezerzeme” jau vairākas reizes 
rakstīja par to, ka zemi dzimstības 
rādītāji un jauniešu aizplūšana uz ār-
zemēm ar laiku apdraudēs visu izglī-
tības sistēmu. Tas negatīvi ietekmēs 
arī citas sfēras - medicīnu, sociālo ap-
rūpi, pensiju sistēmu. Ir nepieciešams 
ņemt vērā arī to faktu, ka pēc „lieko” 
iestāžu likvidācijas daudzi iedzīvotāji 
var palikt bez darba. Un tad atkal pie-
augs slodze uz sociālo budžetu.

Šī masveida skolu likvidācija un 
apvienošana ir likumsakarīgs valsts 
politikas rezultāts, jo vairāku gadu ga-
rumā tiek ignorētas Latvijas ģimeņu 
vajadzības. Mūsu valstī bija dažādas 
prioritātes, tikai ne dzimstības pa-
augstinājums. Tiesa, pēdējos gados 
mūsu politiķi atjēdzās, bet mūsu sa-
biedrība jau atrodas demogrāfiskajā 
bedrē, jo augstskolās un darba tirgū 
parādās jaunieši, kas ir dzimuši 1990. 
gadu vidū, kad Latvijas iedzīvotāju iz-
miršana izvērtās īpaši dramatiska.  

Protams, mākslīgi saglabāt pus-
tukšas vispārējās vidējās izglītības 
un profesionālās izglītības iestādes 
nav lietderīgi.  Taču valstij vajadzētu 
rūpēties ne tikai par to, kā ietaupīt 
līdzekļus, slēdzot vairākas skolas, 
bet gan par to, kā panākt, lai pārējas 
skolas būtu aizpildītas ne tikai šodien. 
Diemžēl līdz šim laikam mūsu ierēdņi 
domāja tikai par „optimizāciju”. 

Viktors ŪDRIŠS

Cik skolas Latvijā vēl tiks slēgtas?
Strukturālās reformas izglītībā turpinās •	 No nākamās ceturtdienas, 14. maija, Latvijas Radio uzlabo 

apraides tīklu Latgales pilsētā Daugavpilī un tās apkārtnē, 
mainot raidītāju frekvences programmām „Latvijas Radio 1” 
un „Latvijas Radio 3 – Klasika”.  Latvijas Radio 1 Daugavpilī un 
tās apkārtnē raidīs FM 90,6 MHz frekvencē; Latvijas Radio 3 
– Klasika turpmāk Daugavpilī un tās apkaimē skanēs FM 88,1 
MHzfrekvencē.

•	 Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs 16. maijā no plkst. 18:30 
līdz 01:00 aicina piedalīties Muzeju nakts pasākumā

•	 15. maijā, Starptautiskajā ģimenes dienā plkst. 16.00 Krāslavas 
novada centrālajā bibliotēkā Podjavu ģimenes talantu parāde.

1970. gada jūnijs, 20. gad-
simts... Izlaiduma balle Priežmalas 
vidusskolā... Mēs, 28 absolventi, pa-
metām savas dzimtās skolas telpas.  

2015. gada 2. maijs, 21. gad-
simts... Absolventu tikšanās vakars. 
Aizkustinošas, saviļņojošas minū-
tes. Prieks ar asarām acīs...   

Dzimtā skola sagaidīja mūs kā 
vienmēr viesmīlīgi. Un mēs devā-
mies brīnumainā ceļojumā pa mar-
šrutu „Priežmalas skola - Skolas 
atmiņas”.

Saviļņojošs bija viss: direktores 
Sandras Rakovas, vilciena mašīnis-
tes, dziļi izjustie vārdi, vilciena kus-
tība atbilstoši grafikam (pateicoties 
dispečeram Ilonai Bazuļevai), vaka-
ra vadītājas Karīnas Stivriņas rado-
šums, atraktīvo skolēnu priekšnesu-
mi un katrā stacijā - pasažieru runas 
(2010 – 1955)...   

Šī neparastā brauciena laikā 
mums piedāvāja arī presi (bukletus 
par skolas vēsturi) un pīrādziņus 
spēku papildināšanai...

Laiks pagāja nemanot. Tad visi 
aizgāja uz savām stacijām... Ikviens 
gribēja dalīties atmiņās...  

Ar sirsnīgu pateicību mēs at-
cerējāmies visus savus skolotājus, 
diemžēl daži no viņiem jau viņsaulē, 
un klasesbiedrus - Mitju, Ļubu, Gaļu, 
Hinu, Vaņu, ar kuriem mums vairs 
nav lemts satikties...

Tad skolas zvans aicināja visus 
atgriezties aktu zālē. Bija tik jauki 
dejot kopā ar dažādu staciju pasa-
žieriem jautras mūzikas pavadījumā!  

Šis vakars sniedza mums milzīgu 
možuma un optimisma lādiņu. Ikviens 
aiznesa līdzi dvēseles siltuma daļiņu...  

Paldies, skola, par to, ka Tu esi! 
Par to, ka devi iespēju kaut uz īsu 
brīdi atgriezties bērnībā un jaunībā...

No visas sirds pateicamies sko-
las kolektīvam un vēlam daudz rado-
šu panākumu mūsu nākamās paau-
dzes mācīšanā un audzināšanā!
Skola, mūsu mīļākā Priežmalas 
skola,
Vienmēr mūsu atmiņās paliksi Tu...
Mēs sadosim rokas un pateiksim tā: 
„Lai mūžam Tu būtu, mūsu Priež-
mala!”  

Ar pateicību - 
1970. gada absolventi.

Paldies par to, ka Tu esi!

Ar “Ezerzemes” starpniecību vē-
los pateikties cilvēkiem, kuri ziedoja 
līdzekļus Rīgas Sv. Antona Romas 
katoļu baznīcas celtniecībai. Priestera 
Oļģerta Daļecka vārdā saku paldies 
Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu 
baznīcas priesterim Eduardam Voro-
ņeckim, kā arī draudzes locekļiem par 
ziedojumiem mūsu baznīcas celtnie-
cībai divu gadu laikā. 

Mūsu draudze ir pateicīga Pāve-
lam Odiņam, Skaistas baznīcas ticī-
gajiem, Marjanam Daļeckim un Pied-
rujas draudzes locekļiem. 

Tāpat paldies sakām Indricas un 
Robežnieku draudžu ticīgajiem un Pipiru 
ciema iedzīvotājiem. Pateicamies mā-
cītājam Andrim Solimam un Lielvārdes 
draudzei, mācītājam Arnoldam Olehno. 

Katru svētdienu plkst. 18.00 
notiek Sv. Mise par visiem tiem, kuri 
ziedoja līdzekļus Sv. Antona baznīcas 
celtniecībai. Baznīcas iesvētīšana no-
tiks 13. jūnijā plkst. 13.00

Jans BUTNICKIS (Rīga)

No lasītāju vēstulēm
Baznīcas 

 celtniecībai

Alekseja GONČAROVA foto

Novadu ziņas

Dzīvo, zini un atceries!

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā atklāta ekspozīcija 
“Krāslaviešu likteņi 2. pasaules kara laikā”, veltīta 70 - gadei kopš 
beidzies 2. pasaules karš. Alekseja GONČAROVA foto
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Debates ir veids kā apgūt 
spēju izteikties, uzstāties publikas 
priekšā un konstruktīvi argumen-
tēt savu viedokli. Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas debašu kluba “So-
krāts” dalībnieki aizvadīja kārtējo 
debašu sezonu. Šis gads ģimnā-
zijas debatētājiem ir bijis patiešām 
veiksmīgs. Esam piedalījušies 
vairākos turnīros, no katra esam 
pārveduši godalgas.  

11. aprīlī Iecavā norisinājās 
Latvijas nacionālais debašu tur-
nīrs. Krāslavas Valsts ģimnāziju 
turnīrā pārstāvēja divas debatē-
tāju komandas: Ingūna Vorslova, 
Ieva Jokste, Aivars Dunskis un 
Viktors Urkauskis, Inta Bukovska, 
Renāte Šroma. Turnīra tēma: Lat-

vijas sabiedrība ir/nav ieguvēja no 
prezidentūras ES padomē. Tēma 
bija ļoti aktuāla un diskutabla, 
tāpēc debates izvērtās sevišķi 
spraigas un aizraujošas. Ģimnā-
zisti cīnījās godam. Viktors, Inta 
un Renāte vairāk kā 20 komandu 
konkurencē ieguva augsto sesto 
vietu. Turklāt Viktors ieguva bal-
vu kā viens no labākajiem runā-
tājiem. Savukārt otrā ģimnāzistu 
komanda iekļuva pusfi nālā, tad 
fi nālā, kur, saspringtā cīņā piekā-
pās Rīgas 1. Valsts ģimnāzijas de-
batētājiem. Rezultāts - otrā vieta. 
Tas ir nebijis sasniegums koman-
dai no Latgales.

Martā ģimnāzistu komanda 
(Ņina Pizāne, Ieva Jokste, Aivars 

Dunskis) piedalījās starptautiska-
jā debašu turnīrā “RigaGo!” Ieca-
vā. Šajā turnīrā tika debatēts par 
preses un vārda brīvības nozīmi 
un drošības aspektiem, kas ar to 
saistīti. Mūsu komanda pierādī-
ja, ka ir spējīga debatēt ne vien 
nacionālā, bet arī starptautiskā lī-
menī. Mājās tika pārvestas bron-
zas godalgas.

Par šo pašu tēmu - preses 
un vārda brīvību - tika spriests 
arī Latgales reģionālajā turnīrā, 
kas notika uzreiz pēc starptau-
tiskajām debatēm. Starptautisko 
debašu bronzas medaļnieki arī 
šeit startēja godam. Tika izcīnīta 
uzvara. Latgales turnīrā pirmo 
reizi spēkus izmēģināja arī jau-
nie ģimnāzijas debatētāji: Loreta 
Lisenoka, Uldis Aišpurs, Edvarts 
Beinarovičs. Lai arī, lai iekļūtu 
laureātu vidū, nedaudz pietrūka, 
tomēr sniegums tāpat bija labs. 

Šis gads debašu klubam 
“Sokrāts” patiesi padevies ļoti 
veiksmīgs. Par to vislielākais pal-
dies jāsaka debašu kluba vadītā-
jai skolotājai Viktorijai Nalivaiko. 
Bez viņas lielā atbalsta, sirsnī-
bas, entuziasma un uzmundrinā-
juma debates Krāslavas Valsts 
ģimnāzijā nevarētu pastāvēt, ne-
maz nerunājot par sasniegumiem 
dažādos turnīros. Arī nākamgad 
noteikti turpināsim debatēt un 
ceram uz kopīgiem panākumiem!
Ieva JOKSTE, Krāslavas Valsts 

ģimnāzijas skolniece

Debašu sezona ģimnāzistiem 
ir bijusi panākumiem bagāta

Tās ir vien dažas atsauks-
mes par Krāslavas Valsts ģimnā-
zijā notikušo pirmo starpnovadu 
konferenci „Konkurētspējīgs pe-
dagogs: personība, kompeten-
ce, iedvesma”, kas arī atklāj tās 
darbību, gaisotni un sniedz vēr-
tējumu. Konferences virzītājspēki 
– modernās tehnoloģijas, komu-
nikācija, cita veida darbība klasē; 
inovācijas un radošums, 
skolotājs – līdzvērtīgs sa-
darbības partneris.  Un 
ir pašsaprotami, ka, tikai 
darbojoties visiem kopā, 
varam panākt, lai mūsu 
skolēni kļūtu pamanāmā-
ki, redzamāki, gudrāki, 
spējīgāki un labāk saga-
tavoti dzīvei. 

Konference sastāvēja 
no trim daļām:

1. Skolotāju un sko-
lēnu praktiskā sadarbība, 
mācīšana un mācīšanās. 
Šajā laikā paralēli noti-
ka trīs atklātās stundas: 
Nodarbība vēsturē 10. b klasē, 
izmantojot ļoti dažādas apmā-
cības metodes, prasme lietot zi-
nāšanas reālās dzīves situācijās, 
kritiskā domāšana, sadarbība 
(sk.Viktorija Nalivaiko); Latviešu 
literatūras stunda 11.c klasē, iz-
mantojot teātra spēļu metodikas 
elementus ( sk.Daina Andžāne); 
Ķīmijas stunda 12.c klasē  - uz 
pētniecību balstīta mācīšanās 

(sk. Harijs Misjuns)
2. Lekcija “21. gadsimta 

idejām atvērts skolotājs” lekto-
re Sintija Buhanovska (apgāda 
Zvaigzne ABC Interaktīvo mā-
cību materiālu izstrādes grupas 
vadītāja)

3. Darbošanās 4 radošajās 
darbnīcās. „Lasītprasmes attīstī-
šana - mūsdienu prioritāte” ( sk.Il-

ga Stikute); „Skolēna pilsoniskā 
izglītošana mācību stundās un 
klases audzinātāja stundās.”  (sk.
Viktorija Nalivaiko); „Skolēnu mo-
tivācija.” (sk.Anna Juškeviča); 
„Prezentācijas, to loma mācību 
procesā.” (sk. Ļubova Makarevi-
ča).

Noslēgumā - darbnīcās iz-
teikto ideju apkopojums, informā-
cija, pateicību pasniegšana, kon-

ferences norises analīze.
Tautas gudrība vēsta – katrs 

iesākums ir grūts, bet kopā viss ir 
padarāms. Tā arī bija ar šīs kon-
ferences ideju. Paldies Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas direktora viet-
niecei Annai Juškevičai par dros-
mi un apņemšanos šo ideju īste-
not, Krāslavas novada Izglītības 
un kultūras izglītības speciālistei 

Lidijai Ostrovskai par atbalstu un 
palīdzību konferences organizē-
šanā, Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas skolotājiem, kuri vadīja nodar-
bības, kā arī Krāslavas, Dagdas 
un Aglonas novada skolotājiem, 
kuri piedalījās konferencē un da-
lījās pieredzē. 

I. STIKUTE, 
KVĢ direktora vietniece

Pirmā starpnovadu  konference

Krāslavasģimnāzija

“Paldies par ļoti jauko, informatīvi 
bagāto un radošo dienu Jūsu skolā!”

* * *
“Ļoti labi un precīzi pārdomāta 

darba organizācija, pozitīva, ne-
piespiesta gaisotne, daudz jaunu 
ideju un ierosinājumu nākamajam 
gadam”

* * *
“Paldies par sirsnīgo uzņemša-

nu un noderīgajām zināšanām, kā 
veiksmīgāk organizēt patstāvīgo 
darbu stundās, par konkrētiem pie-
mēriem, kā pilnveidot lasītprasmi, 

par interesantajām idejām skolēnu 
pozitīvai motivēšanai, par patriotis-
mu kā aktīvu darbību, par prezentā-
cijas kultūras audzināšanas nepie-
ciešamību!”

* * *
„Sen jau nebiju dzirdējusi tik in-

teresantu, aizraujošu un lietderīgu 
lekciju par IT 21. gadsimta izglītības 
iestādēs! Par daudz ko ir vērts aiz-
domāties...” 

* * *
“Paldies par pārdomāto grupu 

darbu, kurā vadītāji bija veiksmīgi 

apkopojuši informāciju un vadīja 
diskusijas tā, ka ikvienam bija ie-
spēja izteikties!”

* * *
“Brīnišķīgas atklātās stundas! 

Gribētos tajās piedalīties atkal un 
atkal!”

* * *
„Novēlu, lai arī nākamajā gadā 

ģimnāzijā notiek šāda darbošanās, 
kad ir iespēja gan dzirdēt savus 
radošos kolēģus, gan izteikt savu 
viedokli un idejas, kā arī dalīties 
pieredzē!”

Turpinājums. Sākums 1.lpp
Ieliņas iemītnieki jūtas lepni, 

ka dzīvo uz tik nozīmīgas ielas, 
kurai gan iepriekšējais ielas no-
saukums 1. maija iela, gan eso-
šais nosaukums - 4. maija iela - 
Latvijas valstī ir svinamās dienas.

Lepnums ir arī par to, ka Aglo-
na ir vienīgā apdzīvotā vieta, kurā 
ir 4. maija iela un tieši viņi 
ir šīs ielas iemītnieki.

Aglonas novada de-
putāts Vadims Krimans 
par Aglonas 4. maija ielu 
min šādus faktus: “Iiela 
pie ofi ciāla nosaukuma 
tika 1999. gada 24. feb-
ruārī.” Un kā apliecināju-
mu sevis teiktajam, uzrāda 1999. 
gada 24. februāra bijušā Preiļu 
rajona, Aglonas pagasta sēdes 
protokola izrakstu Nr.4. “Par ciema 
statusa piešķiršanu apdzīvotām 

vietām un ciemu nosaukumu preci-
zēšanu,” kurā redzams, ka tā laika 
Aglonas pagasta padomes depu-
tāti nolēma apstiprināt Aglonas ielu 
precizētos nosaukumus, kur starp 
deviņpadsmit Aglonas ielu nosau-
kumiem, kā piecpadsmitā iela tika 
apstiprināta arī - 4. maija iela. 

Latvijas Neatkarības dek-
larācijas 25. gadadienā Aglona 

saņēma dāvanu - 4. maija ieliņas 
iedzīvotāji uzzināja, ka dzīvo visā 
Latvijā vienīgajā un tik nozīmīgajā 
ieliņā.
Elizabete VIĻUMA, autores foto

larācijas 25. gadadienā Aglona 

Aglonai ir ar ko dižoties!

Ikdiena, kāda nu kuram – vienam 
gaišāka, citam mūžīga pelēcība. Ne jau 
velti  tautas paruna vēsta - “Katrs pats 
savas laimes kalējs”. Tik ti ešām, arī ap-
mākušos dienu var padarīt saulainu, 
ti kai mazliet pastumjot mākonīti , un 
no spraudziņas mazais saules zaķēns 
top par lielu, sprēgājošu zaķi. Šodie-
na draudzējas ti eši ar tādiem mākoņu 
stūmējiem, kuri visi kopā griež lielo 
pasaules riteni. Bieži paejam garām 
cilvēkiem, tos nemaz neievērojot. Kā-
pēc? Nekā ievērības cienīga?  Varbūt.  
Kā sevi pasniegsim, tā mūs arī uztvers 
– lūk noslēpuma atslēga! 

 Ar to arī sākšu stāstu par labu 
māmiņu, interesantu sarunu biedre-
ni, izpalīdzīgu cilvēku, vienkāršu un 
saulainu sievieti . Jā, jā, ti eši tā! Sau-
lainu sievieti  jebkurā vietā, jebkuros 
apstākļos, sati ekot cilvēku, Ināra Tra-
fi moviča tam veltī s vispirms smaidu, 
un ti kai tad uzklausīs. Domāju, ka 
viņu noteikti  Krāslavas novadā pazīst 
visi, kuriem tuva lopkopība. Pēc izglī-
tī bas vetārste – Ināra steidz palīgā ik-
vienam, kam tā nepieciešama. Un ne 
ti kai savā novadā, Ināru pazīst Aglo-
nas, Dagdas un Daugavpils novados. 

1978. gadā, pēc Izvaltas vidus-
skolas pabeigšanas, Ināra uzsāka stu-
dijas LLA Jelgavā (toreiz Latvijas Lauk-
saimniecības Akadēmija) Veterinārijas 
fakultātē. Un jau 1983. gadā sāka dar-
ba gaitas toreizējā kolhozā “Cīņa” par 
galveno vetārsti . Tā ir Ināras pirmā un 
vienīgā darba vieta. Neskatoti es 
uz iekārtas maiņām, speciālis-
te paliek uzti cīga sev iegūtajam 
arodam. Pārveidojot darba spe-
cifi ku, iekļaujas jaunā režīma 
ietvaros un turpina darbu kā 
individuālā komersante. Ārstē, 
sniedz konsultācijas, nepiecieša-
mības gadījumos aizvieto vetap-
ti eku darbiniekus, bet pamatā ir 
mākslīgās apsēklošanas tehniķe. 

Ināras mīlestī ba pret mā-
jlopiem dzimusi dzimtajās mā-
jās Izvaltas pagasta “Livkānos”.  
Tēvam, Jāzepam Celitānam, 
sirdslieta bija zirgi. Viņš pastā-
vīgi piedalījās zirgu rikšošanas 

sacensībās, un Ināra no mazām die-
nām ti ka ņemta līdzi. Meitenei rādī-
ja un mācīja, kā dzīvniekiem saitēt 
kājas, stāstī ja par pareizu barošanas 
un dzirdīšanas laiku, un ne ti kai. 
Prombūtnes laikā vecāki droši varēja 
paļauti es uz meiteni - bija izslaukta 
goti ņa, pabaroti  rukši, paveikti  visi 
lielāki un mazāki saimniecības darbi. 
No šejienes nāk arī atti  eksme pret 
darbu, pienākumiem un cieņa pret 
līdzcilvēku. 

 Ināru pazīstu gandrīz 40 gadus. 
Ar viņu kopā apēsts, ja ne puds, tad 
puspuds sāls noteikti . Ne vienmēr 
dzīvē gājis gludi. Katrai sievietei 
savs smagumiņš, savs prieciņš, sava 
laimīte. Ināra visām lietām pieiet ar 
sapratni, dzīves piedāvātos mirkļus 
uztver tādus, kādi nu ti e ir. Es nekad 
neesmu dzirdējusi sūkstī šanos, bē-
dāšanos vai ko tamlīdzīgu. Izaudzi-
nāti  trīs dēli. Stalti , skaisti  un gudri. 
Viņi šodien ir lielākais Ināras kā mā-
tes lepnums un arī atbalsts. Ja arī uz 
kaut ko nav pierunājama, dēli liek 
lietā visus iespējamos līdzekļus, lai 
mammai atvieglotu samilzušās rū-
pes, darītu mammu skaistāku.     

Ināra dzīvi dzīvo, - dzīvo ģime-
nei, bērniem, kādreiz arī mazbēr-
niem, dzīvo ļaudīm un pati  sev. Dzīvo 
darbīgu, skaistu un noteikti  cilvēku 
atmiņās paliekošu  – ar siltu un sau-
lainu smaidu !  

Monika LIPŠĀNE 

Profesija - sieviete

Ar smaidu pa dzīvi

Cienījamie lasītāji!
Ir noslēdzies 8. martā izsludinātais stāstu konkurss “Profesija - sieviete”. 

Paldies visiem, kuri tajā piedalījās! Paldies arī tām sievietēm, kuras kļuva 
Jums par iedvesmas avotu - katra no viņām ir patiesi pelnījusi, lai par viņu 
uzzinātu ikviens no mums.

Kā jau bija solīts, žūrijas sastāvā bija mūsu sabiedrībā pazīstami vīrieši - 
Sergejs Zakrevskis, Andrejs Jakubovskis un Ēvalds Cauņa. Pagājušās nedē-
ļas izskaņā viņi paziņoja savu verdiktu. Un tā, jaunākajā skolas vecuma gru-
pā par uzvarētāju kļuva Laura Mežiņa, Sauleskalna pamatskolas skolniece. 
Viņa stāstīja par savu vecvecmāmiņu. Jauniešu grupā (17 - 22 gadi) par 
labāko tika atzīta Ilze Ļaksa - Timinska ar stāstu par Viktoriju Cimmermani. 
Kas attiecas uz vecāko grupu, tad tur pārliecinoši uzvarēja Monika Lipšāne, 
kuras stāstu tad šoreiz arī publicēsim.

Apsolām, ka “Ezerzemē” noteikti tiks publicēti visi konkursa stāsti!
Uzvarētāji balvas var saņemt laikraksta “Ezerzeme” redakcijā (Lāčplēša 

ielā 20, Krāslavā) no 18. maija. Visi konkursa dalībnieki saņems nelielas 
veicināšanas balvas.
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Turpinājums. Sākums 1.lpp
Priekšlikumus iesniedza 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība. 
Latvijas likums nosaka, ka mik-
rolieguma statusa piešķiršanu 
iesnieguma veidā var ierosināt 
jebkura persona. Pēc iesniegu-
ma saņemšanas Dabas pārvalde 
iepazīstas ar dokumentiem, reālo 
situāciju dabā un aptuveni divu 
mēnešu laikā pieņem lēmumu 
par mikrolieguma statusa piešķir-
šanu vai noraidījumu. 

Par to, ka šādu mikroliegu-
mu izveide privātajos mežos ne-
būs vienkārša, liecināja semināra 
rīkotāju nedrošā nostāja seminā-
ra sākumā, dalībniekiem pavēs-
tot, ka Latvijas valsts likumdoša-
na neuzliek par pienākumu rīkot 
šāda veida sanāksmes, taču pēc 
viņu domām ir ļoti lietderīgi tikties 
ar mežu īpašniekiem, lai uzzinātu 
ne tikai viņu nostāju šajā jautāju-
mā, bet arī uzklausītu viņu priekš-
likumus, kuri var tikt ņemti vērā, 
izstrādājot dažādus normatīvos 
aktus.

Lai mežu īpašnieki izprastu 
viņu mežu nozīmi mikroliegumu 
izveidē un daudzu putnu sugu sa-
glabāšanā, Latvijas ornitoloģijas 
biedrības pārstāvis Andris Avo-
tiņš, kurš pats izpētīja putnu su-
gas Rāznas Nacionālajā parkā, 
kā arī noskaidroja, kādas putnu 
sugas tur ir sastopamas, precīzi 
noteica to lokalizācijas vietas, sa-
nāksmes dalībniekiem nelielajā 
prezentācijā centās iepazīstināt 
ar biežāk sastopamajiem aizsar-
gājamajiem putniem, to ikdienu 
un dzīves uzlabošanai nepiecie-
šamajiem pasākumiem.

Kā zināms, Rāznas Nacio-
nālais parks ir īpaši aizsargājama 
dabas teritorija, kā arī “Natura 
2000” teritorija. Tieši šis parks 
putniem ir nozīmīga vieta ne tikai 
Latvijas mērogā, bet arī Eiropas 
kontekstā. 

Šajā parkā sastopami tādi 
putni kā Mazais ērglis, zivju ēr-
glis, dzenis, vistu vanags, apo-
dziņš (neliela izmēra pūcīte), kurš 
dodas dienas medījumā, baltmu-
gurdzenis, visizmirstošākā suga, 
trīspirkstu dzenis u.c. 

Lai šīs putnu sugas aizsar-
gātu, ir plānots mežos izveidot 
mikroliegumus, kuri ir aptuveni 
no 2 - 10 ha platībā katrs, atkarī-
bā no aizsargājamā putnu sugas 
veida. Lai mazliet labāk izprastu 
situāciju, pieminēšu, ka, piemē-
ram, plēsējputniem, lai nodroši-
nātu sugas izdzīvošanu, ir nepie-
ciešami liegumi ap 200 - 1000 ha 
platībā. 

Mežu īpašnieki jau ir infor-
mēti vai viņu meža teritorijā tika 
sastapti aizsargājamie putni un 
vai ir plānots izveidot mikroliegu-
mu. Gadījumā, ja lēmums ir par 
mikrolieguma izveidi, tad meža 
īpašniekam ar likumu šajā meža 
teritorijā ir aizliegta JEBKĀDA 

SAIMNIECISKĀ DARBĪBA par 
ko meža īpašnieks ik gadu sa-
ņems kompensāciju, 2015.gadā 
šī kompensācija ir 157 euro par 
hektāru. 

Par to klātesošie meža īpaš-
nieki bija sašutuši.

“Kā Jūs iedomājieties sagā-
dāt malku pieciem ziemas mēne-
šiem par šiem 157 eiro par ha? 
Man ir divi ha meža, man paziņo-
ja, ka tur plāno izveidot mikrolie-
gumu. Tātad es par 2 ha saņem-
šu 314 eiro gadā, relatīvi tās ir 
tikai divas kravas malkas. Mana 
ģimene būs spiesta salt, un droši 
vien aizbraukt, ja jau meža īpaš-
nieks nespēj pats malku sagādāt 
ziemai. Man netiek dota iespēja. 
Vai nu es, vai dzenis? Kāpēc šī 
kompensācija ir tieši 157 eiro, ne-
vis citā apmēra? Kā es varu par 
314 eiro iegādāties četras kravas 
malkas, kas reāli nepieciešamas 
apkures sezonai? Ko darīt, lai 
dzeņa mājas dēļ, manu māju 
neatstāj mana ģimene?  Jūsu 
dzeņu aizsardzības programma 
mūs dzen laukā no mūsu mājām! 
Glābjot dzeņus, valsts uzspļauj 
uz cilvēkiem!”

“Vai, pērkot malku no piegā-
dātājiem, mēs varēsim pieminēt, 
ka esam mikroliegumu upuri un 
kravas cena ierasto 100 eiro ap-
mērā būs tikai 50 eiro par kravu? 
Kurš malkas piegādātājs sapratīs 
šo “mikroliegumu cenu”? Pēc lo-
ģikas tā vajadzētu būt, ja jau to 
sauc par kompensāciju. 

Raitis Azins: “Vai Jūsu 
skatījumā šī kompensācija ir 
adekvāta šiem zaudējumiem, 
kas būs mežu īpašniekiem?”

Atbilde: Ja ņem par piemēru 
trīspirkstu dzeni, kuru mikroliegu-
ma teritorijā ir priežu egļu mežs, 
ko var cirst kā kailcirti reizi 100 
gados, tad 100 gados šāds mik-
roliegums atmaksāsies!

Raitis Azins: ”Mēs tik ilgi 
nenodzīvosim!”

Atbilde: Bet Jūsu mazbērni 
tad varēs mežu izzāģēt un vienā 
reizē saņemt par šo mežu ienā-
kumu.

Raitis Azins: “Mums nekas 
nebūtu pret to, ka šie mikroliegu-
mi tiktu veidoti Rāznas Nacionālā 
parka apsaimniekošanas mežos, 
kuri pārņemti no Valsts mežiem. 
Bet Jūs nākat mūsu teritorijā un 
diktējiet savus noteikumus. Maz-
liet kuriozi sanāk, ka šie putni nav 
tikai Latvijas teritorijā, bet visā Ei-
ropā. Populācija kopumā pieaug, 
bet mēs vēl vairāk tos aizsargā-
jam. Sākas šo putnu pārpilnība... 
Kaut kas nestiķējas kopā.”

Kāds sapulces dalībnieks 
uzsvēra, ka jūtas mazliet pie-
krāpts par savu ilgstošo un ap-
domīgo meža apsaimniekoša-
nu. Viņam ir radušās pamatotas 
aizdomas, ka tik nepārdomāta 
valsts politika novedīs līdz tam, 
ka šo mežu īpašnieki būs spiesti 

mežus pārdot zviedriem 
ar visiem dzeņiem.  

“Mežs mums Latgalē 
bija kā depozīts bankā, 
kuru mēs audzējām un 
neizcirtām. Daudzi sen 
izgrieza un laikam vinnē-
juši? Bērni aug, studijām 
līdzekļus vajag, izgriez 
meža pleķīti un bija lī-
dzekļi. Kādam steidzami 
operācijai 3 000 eiro va-
jadzīgi, izgriezi placīti un 
ir. Tagad šos 3 000 eiro 
es saņemšu pēc 10 ga-
diem. Pa to laiku cilvēks 
būs miris, bet toties dze-
nis dzīvs! Skolas, slimnī-
cas.... negaida līdzekļus 
gadiem ilgi, pieprasa sa-
maksu par pakalpojumu 

uzreiz. Es savu meža banku ie-
priekš glabāju! Tagad man nav 
izdevīgi to darīt. Ja pēkšņi man 
vajadzēs līdzekļus, es būšu 
spiests mežu pārdot zviedriem ar 
visiem dzeņiem. Latvijas valsts ar 
šādām nepārdomātām darbībām 
bruģē ceļu uz valsts pārdošanu!”

Andrupenes pagasta pārval-
des vadītāja Melānija Rudavina 
ieteica likumu “Par mikroliegu-
miem” saistīt arī ar sociāli eko-
nomisko situāciju Latgales pusē. 
“Mežu īpašumi pie mums nav 
īpaši lieli, vidēji no 2 - 10 ha. Tas 
nozīmē, ka daudzi meža īpašnie-
ki paliks bez mežiem. Lielas prob-
lēmas tas rada arī pašvaldībām. 
Apsaimniekojot pašvaldības me-
žus, kuros būs šie mikroliegumi, 
ir noteikts laika periods, kad ne-
drīkst veikt saimniecisko darbību. 
No 15. aprīļa - 31. jūnijam nevar 
cirst malku”. Pašvaldībai sagādāt 
kvalifi cētu darbaspēku malkas 
sagādei ir problemātiski, taču 
pašvaldība līdz šim to pratusi 
novērst. Šis kvalifi cētais darba-
spēks pieejams pašvaldībā tikai 
pēc apkures sezonas beigām, 
sākot ar aprīli, kad šie darbinieki 
uzsāk malkas sagādi.  Taču tieši 
aprīlī sākas aizliegums saimnie-
ciskajai darbībai šajos mežos, 
kur ir mikroliegumi. 

Piekrītu pagasta iedzīvotā-
jam, kurš apgalvoja, ka 2 ha kom-
pensācija nenodrošinās malku 
pat savai ģimenei. Mēs arī cilvē-
ku kā sugu iznīdēsim, tepat, Rāz-
nas Nacionālā parka teritorijā. 
Uzmanīgi jāizvērtē šie noteikumi. 
“Kāds bijušais pārvaldes vadītājs 
no zāles šajā putnu aizsardzības 
pasākumā un mikroliegumu iz-
veidē saskatīja pirms 20 gadiem 
Latvijas presē izskanējušo infor-
māciju, ka “KĀDAM TUR AUG-
ŠĀ” ir ieplānots, ka Latgalei ir 
jākļūst par rezervuāru. “Pirms 20 
gadiem bija ažiotāža gan presē, 
gan televīzijā, kur atklāti pateica, 
ka Latgali pārvērtīs par rezervu-
āru. Tas man dziļi palicis atmiņā. 
Mēs esam te dzimuši, auguši, lie-
lākā daļa arī paliksim, tāpēc ļoti 
negribētos, ka ar mikroliegumu 
izveidi tiktu īstenots tas, ko pare-
ģoja pirms 20 gadiem.”

Kāds cits meža īpašnieks 
bija lielā neizpratnē par to, kāpēc 
tik pēkšņi notiek šāda mākslīga 
un paniska putnu aizsardzības 
programmas ieviešana. Viņš uz-
skata, ka valstij jāpasakās šiem 
saimnieciskajiem meža īpašnie-
kiem, kuri līdz šim nav aizbiedē-
juši šos putnus. “Ja mēs šajos 25 
gados, kuros esam saimniekojuši 
šajos mežos, neesam aizbiedēju-
ši “dzeņus”, un jūs viņus šeit sa-
stopiet, tas liecina par to, ka mēs 
mežos esam pareizi saimnieko-
juši. Tas liecina par to, ka mēs 
viņiem netraucējam. Viņi kopā ar 
mums līdz šodienai te dzīvo. Kā-

pēc tieši 2015. gadā šis lūzums 
noticis? Rodas jautājums, vai 
šis projekts putnu izpētē godī-
gi izpildīts? Vai tas ir kārtējais 
darba ķeksītis kāda darbinieka 
darbā, bet vesela problēmu 
kaudze daudziem mežu īpaš-
niekiem? Tāpēc ļaujiet mums 
gan malku sagatavot, gan grāvīti 
patīrīt, gan ceļu nosusināt, kurš 
iet uz manu meža platību, kas 
līdz ar šiem mikroliegumiem būs 
noteiktā laikā aizliegts.”

Sapulces dalībnieki izteica 
domu, ka šāda politika ne pie kā 
laba nenovedīs un vai tik nesāk-
sies putnu vajāšanas darbi, kas 
līdz šim nenotika, jo tādas ekono-
miskās nepieciešamības nebija.

”Šis mikroliegumu jautājums 
ir ar diviem galiem. Vai tādējā-
di jūs neradīsiet apstākļus, ka 
mežu īpašnieki sāks masveidā 
šos putnus izķert un iznīcināt, lai 
viņu meža teritorijās to nebūtu, jo 
citādi meža īpašnieks ir ķīlnieka 
lomā. Mežs ir, bet ienākumam 
virsū sēž dzenis!”

Uz to ornitologs atbildēja, 
ka pēdējos gados Latvija ir zau-
dējusi lielu skaitu šo putnu popu-
lācijas un viena daļa 
tieši neapdomātas 
saimniekošanas dēļ. 

Par to, ka šāda 
programma tiešām var 
ietekmēt ne tikai meža 
īpašniekus, liecināja 
kāda sanāksmes orni-
toloģijas biedre Olita, 
kura izteica domu, ka 
pēc šādas sapulces 
nav izslēgts, ka vairāk 
viņa nebūs ornitologu 
biedrības biedre un 
nekādus līdzekļus put-
nu aizsardzībai vairs 
neziedos. 

“Esmu biedre jau 
kopš 2000. gada, cītīgi maksāju 
biedra naudu, ziedojumus, novē-
roju melno stārķi, nododu ziņas. 
Latgale ir pamesta pabērna lomā. 
Tikko pāršalca cūku mēra kaisle, 
kā sniegs uz galvas šodien nokri-
ta mikroliegumi. Esmu novēroju-
si, ka kaimiņam mežā bija balo-
dis, kaimiņš mežu izzāģēja, bet 
balodis vēl šodien dūdo. Varbūt 
ar tām sugām nemaz nav tik bē-
dīgi un tās spējīgas pārvietoties 
un izdzīvot bez šiem liegumiem. 
Šodien daudzi nav apmierinā-
ti.... Man pilnīgi vairs negribas ne 
biedra naudu maksāt.... neko, jo 
jūtu, ka mums dara pāri. Jūtu, ka 
tas ir tikai projekta realizācijai...” 

Raitis Azins: MK notei-
kumos Nr. 940 “Noteikumi par 
mikroliegumu izveidošanas un 
apsaimniekošanas kārtību, to aiz-
sardzību, kā arī mikroliegumu un 
to buferzonu noteikšanu” nosaka, 
ka mikroliegumos ir aizliegti pat 
uguns dzēšanas darbi. Tas nozī-
mē, ka deg mežs ar visiem aiz-
sargājamajiem dzeņiem?”

Sapulces laikā neiztika arī 
bez aizrādījumu izteikšanas 
valsts iestādēm. Viena tāda pie-
zīme tika raidīta Lauku atbalsta 
dienestam par iestādes mājasla-
pā sniegto novecojušo informā-
ciju. Sapulces dalībnieki lūdza 
sekot informācijai, uzskatot, ka 
nav korekti no zemju īpašniekiem 
pieprasīt 2015. gada datus, bet 
pašiem mājaslapā balstīties vēl 
uz 2014. gada informāciju. 

Meža īpašnieku noskaņo-
jums zālē krasi mainījās, kad 
priekšā nāca Lauku atbalsta die-
nesta pārstāvis Aivars Znotiņš, 
kurš klātesošajiem izskaidroja 
par jaunumiem platību maksā-
jumos, kas skar tos mežu īpaš-
niekus, kuru zemes atrodas šajā 

teritorijā. 
“Ja mežs atrodas “Natura 

2000” lieguma teritorijā un jums 
ir spēkā esošs taksācija projekts 
vai inventarizācijas projekts uz 
šī gada 1. aprīli, kas reģistrēts 
arī Valsts meža reģistrā, ja esat 
meža īpašnieks, varat sniegt 
uz platību maksājumiem savas 
meža zemes:

Nosacījumi:
Iepriekš platību maksājumus 

par meža teritorijām saņēma ti-
kai tie zemnieki, kuriem meža 
taksācijas vai inventarizācijas 
projektos bija aizliegta jebkā-
da saimnieciskā darbība, 2015. 
gads ir pirmais gads, kad saņems 
pilnīgi visi, kuriem ir šie iepriekš 
noteiktie nosacījumi, bet kuriem 
ir atļauta saimnieciskā darbība, 
kailcirtes, sanitārās cirtes, starp-
cirtes utt. Atšķirība būs samaksas 
apjomā.

Sapulces laikā daudzi meža 
īpašnieki bija noraizējušies, vai 
šogad vispār izdosies saņemt 
kompensāciju, jo lēmumi par mik-
roliegumu izveidi vēl tikai top, 1. 
aprīlis jau garām, kas ir noteico-

šais, lai ziņas tiktu reģistrētas re-
ģistros, tātad atliek tikai gaidīt par 
mikroliegumu lēmumiem. 

“Dažiem mežu īpašniekiem 
šī liegumu izveide viņu meža 
esošajā teritorijā aizver ceļus uz 
platību maksājumiem. Man uz šī 
gada 1. aprīli ir inventarizācijas 
projektā ieplānota kailcirte, bet 
sakarā ar šiem liegumiem būs 
aizliegta jebkāda saimnieciskā 
darbība, lēmums par lieguma iz-
veidi būs zināms tikai pēc diviem 
mēnešiem, ka tik nepalieku arī 
bez šīs kompensācijas.”

Vairāku stundu garajā meža 
īpašnieku cīņā ar “aizsargāja-
majiem dzeņiem” virsroku ņēma 
kāds ierosinājums, vai projektā 
nevar iestrādāt tādu normu, ga-
dījumos, ja uz privātā saimnieka 
zemes ir mežs, kurā izveidots 
mikroliegums un tur virsroku ir 
ņēmusi kāda putnu suga, meža 
īpašniekam ir tiesības savu mežu 
iemainīt pret līdzvērtīgu meža 
gabalu blakus Latvijas valsts me-
žos?  

Uz ko tika atbildēts, ka ir liels 
prieks apzināties, ka meža īpaš-
nieki izsaka arī savas idejas un 
ierosinājumus. Sapulces vadītāji 
aicināja meža īpašniekiem nebūt 
kūtriem, kad atnāks paziņojums 
par mikroliegumu izveidi, jo ikvie-
nu lēmumu var apstrīdēt. 

Sapulces noslēgumā kārtē-
jo reizi tika akceptēts, ka meža 
īpašniekiem stiprā puse ir saim-
nieciskā, bet ornitologiem - da-
bas aizsardzība.  Tāpēc abām 
pusēm ir biežāk jāsanāk kopā un 
jācenšas atrast zelta vidusceļš, 
lai meža īpašnieks nepaliek bez 
meža, bet dzenis bez mājām un 
iespējām saglabāt savu sugu.

Elizabete VIĻUMA
Autores foto

Ko darīt, lai dzeņa mājas dēļ manu māju neatstāj mana ģimene?
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30. aprīlī Krā-
slavas novada PII 
“Pīlādzītis” notika 
II Vislatvijas pirms-
skolas izglītības 
iestāžu “Pīlādzītis” 
salidojums. Atbrau-
ca pirmsskolas “Pī-
lādzīši” no visiem 
Latvijas novadiem: 
Talsiem, Auces, 
Daugavpils un Smil-
tenes - kopā Krāsla-
vā ieradās 26 viesi. 
Viesus ar uzmundru-
nājuma vārdiem ap-

sveica Izglītības un kultūras no-
daļas vadītāja L. Miglāne, novēlot 
labi atpūsties un lietderīgi pavadīt 
laiku Krāslavas “Pīlādzītī”. Krā-
slavas “Pīlādzīša” bērni parādīja 
pavisam nelielu koncertu, īpašus 
aplausus nopelnīja balles deju un 
angļu valodas pulciņu audzēkņi. 

Pēc tam pirmsskolas skolo-
tājas aktīvi darbojās visas dienas 
garumā, no plkst. 9.00 līdz 23.00: 
vēroja atklāto integrēto nodarbī-
bu sagatavošanas grupā, dar-

bojās četrās radošās darbnīcās, 
klausījās piecas pedagoģiskās 
pieredzes apmaiņas, iepazinās 
ar Krāslavas “Pīlādzīti” un pre-
zentēja savas iestādes. Patīka-
mi, ka par Krāslavas “Pīlādzīti” 
mūsu kolēģes izteica daudz labu 
atzinību, augsti vērtējot pedago-
gu darbību, daudz fotografējot 
un diskutējot par īpaši aktuāliem 
jautājumiem. Arī atpūtas brīžos 
pie kafi jas un pusdienu galdiem. 
Bet vēlāk ekskursiju starpbrīžos, 
diskusijas un jautājumi par mūsu 
pieredzi turpinājās: par daudziem 
interešu pulciņiem, par latviešu 
valodas mācīšanu cittautiešu 
bērniem, par logopēdes darbu, 
par bērnu ar speciālām vajadzī-
bām integrēšanu u.t.t 

Dienas otrajā pusē salido-

juma dalībnieki devās ekskursijā 
pa mūsu brīnišķīgo pilsētu, ap-
meklēja baznīcu, muzeju un Ku-
linārā mantojuma centru, grāfu 
Plāteru pils kompleksu un zirgu 
sētu “Klajumi”. Ciemiņi atzīmē-
ja, ka Krāslava ir ļoti skaista un 
sakopta pilsēta, ka šeit ir daudz 
iespēju interesanti pavadīt brīvo 
laiku. Kā izteicās viena no mūsu 
kolēģēm no Smiltenes “Pīlādzī-
ša”: “Ja man kāds teiks, ka Lat-
vijas pierobežā nekas nenotiek 
un tur nav, ko redzēt - es vairs 
neticēšu! Šeit ir tik daudz par ko 
var sajūsmināties un lepoties! 
Noteikti vajag atbraukt kopā ar 
draugiem un ģimeni un iepazīties 
ar Krāslavu lēni un pamatīgi!”.

Liels paldies par interesantu, 
izzinošu, atraktīvu bezmaksas 

ekskursiju organizēšanu zirgu sē-
tas “Klajumi” saimniecei Ilzei Sta-
bulniecei; tūrisma informācijas 
centra tūrisma speciālistei Intai 
Lipšānei; Krāslavas pils komplek-
sa apsaimniekošanas speciālis-
tam Eduardam Danovskim; SIA 
“Krāslava D” priekšsēdētājai Vik-
torijai Vengrevičai - par gardiem 
pīrāgiem!

Pateicamies par salidojuma 
atbalstu Krāslavas novada do-
mei, personīgi - domes priekš-
sēdētājam Gunāram Upeniekam 
un Izglītības un kultūras nodaļas 
vadītājai Lidijai Miglānei!

Jeļena VOROŠILOVA, salido-
juma koordinatore, vadītājas 

vietniece 
izglītības jomā 

Natālijas ZDANOVSKAS foto

Par II Vislatvijas pirmsskolas izglītības iestāžu 
“Pīlādzītis” salidojumu

Viesus uzrunā 
Krāslavas bērnu- 
dārza «Pīlādzītis» 
vadītāja. Svetlana 
Rukmane.

Mūsu audzēkņu uzstāšanās

Kolēģes no citām pilsētām.

Atklātā nodarbība bilingvālajā sagatavošanas grupā.

30. aprīlī Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas stadionā no-
tika Krāslavas un Dagdas novadu 
vieglatlētikas sacensības “Viegl-
atlētu kauss”. Vispārizglītojošo 
skolu skolēni startēja divās vecu-
ma grupās (A grupā - vidusskolas 
jaunieši, B grupā - 1999.- 2000. g. 
dz. skolēni), kuri piedalījās stafetes 
skrējienā, 100 m,800 m, tāllēkša-
nā, šķēpa mešanā un lodes grū-
šanā. Katrā vecuma grupā labākā 
zēnu un meiteņu komanda cīnījās 
par kausu. 

Sprinta distancē vidusskolas 
grupā jauniešiem uzvarēja Aigars 
Ļaksa no Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas, savukārt jaunietēm pir-
mo vietu izcīnīja Sabīne Leonoviča 
no Krāslavas Valsts ģimnāzijas.

800 m skrējienā pirmo vietu 
ieguva Arnis Ļebedevs no Dagdas 
vidusskolas, jaunietēm šajā pašā 
distancē pārliecinoši labākā bija 
skolniece no Varavīksnes vidus-
skolas Jolanta Konstantinoviča. 

Tāllēkšanā labāko rezultātu 
jauniešiem uzrādīja Pāvels Podja-
va no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, 
bet starp jaunietēm pirmo vietu ie-
guva Aleksandra Petunova no Va-
ravīksnes vidusskolas.

Lodes grūšanā jauniešiem 
pirmo vietu izcīnīja Varavīksnes vi-
dusskolas skolnieks Aleksejs Kor-

miļcevs, jaunietēm lodes grūšanā 
labāka bija Dace Marhiļeviča (KVĢ).

Šķēpa mešanā uzvārēja Ro-
mualds Vitkovskis un jaunietēm 
Marita Kormiļceva, abi mācās Va-
ravīksnes vidusskolā. 

Stafetē 4x100 m uzvarēja Krā-
slavas Varavīksnes vidusskolas 
komanda, 2.vietā - Dagdas vidus-
skolas jaunieši, bet trešajā – Krās- 
lavas Valsts ģimnāzijas komanda. 
Jaunietēm ātrākā bija Krāslavas 

Valsts ģimnāzijas komanda, otro 
un trešo vietu savā starpā sadalīja - 
Varavīksnes vidusskolas jaunietes. 
Kopvērtējumā pirmo vietu un kau-
su ieguva Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas jaunieši un jaunietes. 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas abas 
komandas ieguva otro vietu, Dag-
das vidusskolas jauniešiem trešā 
vieta, bet jaunietēm Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas otrā koman-
da ierindojās trešajā vietā.

Pamatskolas grupā (1999.- 
2000. g. dz.) 100 m sprintā distan-

cē zēniem ātrākais bija Ivars Ber-
nats, bet meitenēm uzvaru svinēja 
Alīna Nikitina, abi mācās Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolā.

800 m skrējienā zēniem uz-
varēja Dainis Konstantinovičs, 
savukārt meitenēm šajā distancē 
ātrākā bija Aleksandra Andrukovi-
ča, abi skrējēji ir no Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas.

Tāllēkšanā labāko rezultātu 
starp zēniem uzrādīja Renāts Briks 
un meitenēm - Alīna Nikitina, abi 
mācās Krāslavas Varavīksnes vi-

dusskolā.
Lodes grūšanā zēniem pirmo 

vietu izcīnīja Andris Spalvis (Vara-
vīksnes vidusskola), meitenēm pir-
mo vietu ieguva Katrina Tračuma 
(Varavīksnes vidusskola). 

Šķēpa mešanā zēniem labā-
ko rezultātu uzrādīja Dainis Kon-
stantinovičs un starp meitenēm 
pārliecinoši labākā bija Katrīna 
Tračuma, abi skolēni no Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas.

Stafetē 4x100 m zēniem pirmo 
vietu izcīnīja Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas komanda, 2.vietā ierin-
dojās Krāslavas pamatskolas ko-
manda un 3. vietā palika Dagdas 
vidusskolas zēni. Meitenēm stafe-
tes skrējienā ātrākas bija Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas komanda, 
2.vietā – Šķeltovas pamatskolas 
meitenes, 3. vietā - Dagdas vidus-
skolas komanda.

Kopvērtējumā zēniem labākā 
skolas komanda, iegūstot kausu, 
ir Krāslavas Varavīksnes vidus-
skola, 2.vietā ierindojās Krāslavas 
pamatskolas komanda un 3.vietā 
– Dagdas vidusskolas komanda. 
Meitenēm kausu izcīnīja Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas koman-
da, 2.vietā - Šķeltovas pamatsko-
las meitenes, 3.vietā palika Dag-
das vidusskolas komanda.
Ilona VANAGA, Krāslavas Sporta 

Vieglatlētu kauss Sports

skolas metodiķe.
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2. maijā Aglonas novada Sporta 
centrā norisinājās Aglonas novada 
kauss galda tenisā un šautriņu meša-
nā, kur dalībniekiem bija lieliska iespēja 
nodarboties ar aktīvo atpūtu un pārbaudīt 

savu meistarību šajos sporta veidos. Šīs 
sacīkstes izvērtās par interesantām un ļoti 
patīkamām, jo, neskatoties uz spraigajām 
cīņām, sacensību laikā valdīja draudzīga 
atmosfēra.

Šautriņu mešanā cīnījās 25 dalībnie-
ki, sieviešu grupā 8 dalībnieces, bet vīrie-
šu grupā 17 dalībnieki.

Sieviešu grupā 1.vieta - Viktorijai So-
beļevai (Šķeltova), 2.vieta - Jūlijai Daņilo-
vai (Šķeltova), 3.vieta - Jeļizavetai Bogda-
novai (Šķeltova). 

Vīriešu grupā 1.vieta - Aldim Trimal-
niekam (Jaunaglona), 2.vieta - Rolandam 
Putānam (Jaunaglona), 3.vieta - Igoram 
Šipulinam (Šķeltova).

Galda tenisā savus spēkus pārbaudī-
ja15 dalībnieki. Vīriešu grupā 11 dalībnieki.

Čempiona titulu galda tenisa pēdējā 
spēlē tomēr izdevās noturēt savās rokās 
pērnā gada čempionam Vladimiram Afa-
nasjevam no Šķeltovas, iegūstot 1.vietu. 
2.vieta - Aldim Trimalniekam (Jaunaglona) 
3.vieta - Rolandam Putānam (Jaunaglona).

Sieviešu grupā ar saviem spēkiem 
mērojās 4 dalībnieces. 

Par 2015. gada čem-
pioni kļuva jaunākā no da-
lībniecēm Ligita Kraupša, 
2. vieta - Jūlijai Daņilovai, 
3.vieta - Sintijai Bivšakai. 
Visas uzvarētājas ir no 
Šķeltovas un 2015. gada 
galda tenisa čempiona vī-
riešu grupā V.Afanasjeva 
audzēknes.

Kā atzina sacensību 
rīkotājs, Aglonas novada 
sporta pasākumu orga-
nizators A. Pupics, viņu 
priecē tas, ka daudzi Ag-
lonas novada iedzīvotāji, 
kuri nedēļas nogalē apcie-

mo savu dzimto pusi, atbraucot no Rīgas, 
Daugavpils u.c. vietām, neaizmirst iegriez-
ties Aglonas Sporta hallē un piedalīties arī 
sporta turnīros.

Elizabete VIĻUMA

Noskaidroti Aglonas novada 
čempioni galda tenisā un šautriņu mešanā

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Urālu kalnos
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mīles-
tī bai
10.35, 12.35, 13.55 Top-Shop 
10.50 Mammu! Tu esi vaja-
dzīga!
12.55 Mia un es
13.25 Kas te? Es te! 
14.10 Maklauda meitas
17.00, 23.45 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Leģenda. Uļjana Sem-
jonova
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lott o
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
23.15 Iebrauc kino
0.40 Apokalipse, Otrais Pasau-
les karš
1.45 Mafi jas klans

5.00 Kad stārķis palidojis 
garām
5.30 Vides fakti 

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.35 Mūsu Čārlijs 
11.15 De facto
11.50 Province
12.20, 22.15 Citādi latviskais 
12.50 Aculiecinieks
13.05 Austriešu mūķenes 
portrets
13.45, 1.05 LTV - 60
15.45, 1.30 Eiropa fokusā
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Punkti  virs i
20.25 Kā darbojas Visums 
21.15 Melu laboratorija
22.45 Pēdējais liecinieks
23.40 Kaut kur uz zemes
0.10 Veisenzē sāga

5.00 Prāta vētras

LNT
6.20, 2.35 Šodien novados
6.30, 2.45 900 sekundes
8.45, 23.55 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs
10.00 Mf. Iespēja iemīlēti es
11.55 Noziegumam pa pēdām 
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.50 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.15 Fatmagula
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Mf. Paranormālā parādība 
4.25 Karamba!
5.45 Kristī gā programma 

TV3
6.10, 5.40 Tētuka meiti ņas
6.40 Aģents Dadlijs 
7.10, 13.05 Pūķi

7.40 Redakai
8.00, 18.00 Dzīves krustcelēs 
9.00, 2.00 Komisārs Reksis 
10.05 Skaistule un briesmonis
11.05, 0.45 Kāsla metode 
12.05, 1.35 Ņujorkas karalis 
13.40 Dēkaiņi 
14.10 Bakugani
14.35 Viņas melo labāk 
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 2.55 Rozenheimas 
detektī vi 
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas 
22.50 Izdzīvojušie
23.50 Reiz sensenos laikos 
5.00 Likums un kārtī ba 

TV3+
7.00, 17.35, 2.15 Māja 2
7.55 Lavrovas metode
9.00 Mf. Bada spēles
10.00, 14.20 Comedy Club
12.10, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.10, 19.55 Pēdējais no 

Magikjaniem
18.40, 0.40 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
22.50 Mf. Pirmatnējais ļau-
nums

TV5
8.05 Gribu ti cēt
8.35, 14.35 Lamatas
9.30, 23.30 Zirnekļtī kls
10.30, 13.10 Top-shop
10.45, 17.35 Ģimenes izmērs
11.35, 18.30 Nemelo man!
12.40, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.25 Paralēlā pasaule
15.35, 19.50 Maskava. Trīs 
stacijas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafi ja ar pienu
9.05 Saulains. Bez nokrišņiem

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Gatavojam 
12.00, 13.20 Zvērināto ti esa
14.30 Viss būs labi!
15.30 Ārkārtējs noti kums
16.20 Brīnumtehnika
17.00 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.40 Mežsargs
21.35 Mentu kaujas
23.30 Piemānīt nāvi
0.25 Ķērājs
2.20 Taigas saimniece
4.20 Dzīvokļa jautājums
5.25 Vīrieša lepnums

RTR 
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55, 3.20 Īpašs gadījums
15.05, 5.10 Pēdējais janičārs

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 13. maijs

1670. gadā Augusta Stiprā, Saksijas kūrfi rsta un Polijas 
karaļa dzimšanas diena 

Nevar nosēdēt vienlaikus uz diviem krēsliem. 
Šīs parunas pati esumu pārliecinoši apgāza Saksijas 
kūrfi rsts, Augusts II Sti prais. Viņš bija vājš politi ķis 
un arī slikts karavadonis. Toti es Augusts II bijis ne-
nogurdināms mīlnieks, prasmīgs mednieks, sibarīts 
un joku mīlētājs. Vēl Saksijas kūrfi rsta dzīves laikā 
par viņu ti ka sacerētas leģendas. Klīda baumas, 
ka viņam esot ap 700 bērnu visā Eiropā, ka viņš ar 
rokām pārlaužot pakavus un varot saliekt sudraba 
kausus. Bija arī aculiecinieki, kas apgalvoja, ka esot 
redzējuši, kā kūrfi rsts publikas priekšā pacēla no ze-
mes lodi, kas svēra 120 kilogramus. 
Taču galvenais ir tas, ka šis apbrīno-
jamais cilvēks spēja vienlaikus aiz-
ņemt divus visai nozīmīgus Eiropas 
troņus - Drēzdenē un Varšavā. Ne-
iedomājamā veidā Augusts Sti p-
rais ir saistī ts arī ar Krāslavu...

Viņa tēvs bija Saksijas kņazs, 
taču Augusts nevarēja pretendēt 
uz troni. Viņam bija vecākais brā-
lis, kuram bija paredzēts valdīt 
Drēzdenē. Augusta tēvs, hercogs 
Johans Georgs, aizsūtī jis savu jau-
nāko dēlu uzkrāt zināšanas Eiro-
pā, lai pēc tam varētu izdevīgi viņu apprecināt un 
piešķirt pieti ekami daudz līdzekļu, lai princis dzīvo-
tu bez bēdām, taču diezgan vienmuļi un garlaicīgi.    

Nokļuvis svešumā, 17-gadīgais Saksijas prin-
cis par mācībām domāja vismazāk. Viņam bija cits 
mērķis, ko viņš ātri vien sasniedza. Vieglprātī gais 
hercoga dēls pavedināja pievilcīgo spāņu markīzi 
Monseru, kas bija precējusies un ar nevainojamu 
reputāciju. Izraisījies skandāls. Marķīzs, cilvēks ga-
dos, pat nolīga slepkavas, lai viņi nogalinātu šo uz-
pūtī go zeņķi. Augusts steidzami pameta Spāniju. 
Markīzei paveicās mazāk, vīrs lika viņai izdzert indi. 
Tā sākās Saksijas prinča  mīlas dēku periods. 

Drēzdenes troni Augusts ieņēma tad, kad 
viņa vecākais brālis saslima ar bakām un nomira. 
Kronis ļoti  piestāvēja hercogam, kurš arī bez tā 
baudīja dāmu nedalītu uzmanību. Tagad viņš bija 
ļoti  bagāts, un Saksijas skaistules akti vizējās. Her-
cogs bija sieviešu cienītājs un mīlas prieku baudī-
tājs, kurš vienmēr dāsni apdāvinājis visas savas ie-
cerētās, pat tad, ja atti  ecības turpinājās ti kai vienu 
nakti . Hercogs ļoti  reti  saņēma att eikumus, taču 
galu galā visas sievietes atbildēja hercogam ar „jā” 
vārdu. Ir zināms gadījums, kad Augusts Sti prais, 
kurš vēlējās iegūt kādas grāfi enes labvēlību, „uz-
dāvināja” viņai simts tūkstošus zelta guldeņu. Pro-
tams, sakarā ar tādu izšķērdīgumu Saksija perio-
diski piedzīvoja bankrotu. Taču Augusts iemācījās 
„pelnīt”, izmantojot visdažādākos paņēmienus. 
Kūrfi rsts uzaicināja pie sevis alķīmiķus no visas 
Eiropas, ierīkoja laboratorijas. Viņam bija mērķis: 
Saksijas valdnieks meklēja Filozofu akmens noslē-
pumu, lai iemācītos pārvērst par zeltu jebkuru me-
tālu. Pie viņa ieradās ne ti kai blēži un afēristi , bet 
arī talantī gi ķīmiķi. Filozofu akmens noslēpumu 
viņi nav atklājuši, bet Saksijas porcelāns bija izgud-
rots. Drēzdenes porcelāna rūpnīcas līdz šim laikam 
ražo produkciju, kas ir populāra visā pasaulē!  

Taču ar porcelānu viņam bija par maz, Au-
gusts nolēma, ka pārveidos Drēzdeni par otro 
Florenci. Tieši šajā laikā viņam radusies iespēja 
kļūt par Polijas karali. Pēc Jana III Sobeska (Eiro-

pas slavu ieguvis pēc osmaņu karaspēka sakāves) 
nāves, Polijas tronis bija brīvs. Polijas seims sa-
pulcējās, lai izvirzītu viscienījamāko kandidatūru 
un ievēlētu jauno karali. Poļi bija jau noguruši no 
saviem pašmāju monarhiem un pievērsa uzma-
nību ārzemju kandidāti em. Pēc neilgas atlases 
palika divi pretendenti : Francijas princis Kontī  
un Saksijas karalis Augusts. Princis bija ļoti  skops 
cilvēks, kas nevarēja atļauti es piešķirt lielus lī-
dzekļus magnātu piekukuļošanai. Bet Drēzdenes 
valdnieks guldeņus nežēloja. Tā Augusts Sti prais 

kļuva par Polijas karali.  
Kronēšanas ceremonija noti -

ka Krakovā, Varšavā karalis dzīvoja 
greznā pilī, viņam bija jārisina da-
žādas problēmas, bet valsts kase 
bija tukša, neko citu Polija nevarēja 
piedāvāt savam jaunajam karalim. 
Taču tagad Augustam bija iespēja 
manevrēt starp diviem troņiem. 
Vienojoti es ar Pēteri Pirmo par kara 
uzsākšanu pret Zviedriju, viņš paslu-
dināja karu Stokholmai kā Saksijas 
kūrfi rsts. Formāli Polija nebija sais-
tī ta ar šo karu, bet zviedriem nebija 

laika, lai iepazītos ar politi kas īpatnībām, viņi sāka 
iekarot Polijas teritoriju. Saksijas hercogs nebija 
prasmīgs karavadonis, tāpēc kaujās ar preti nieku 
viņš vienmēr cieti s sakāvi. Galu galā zviedri sagrā-
buši gan Varšavu, gan Krakovu. Šajā karā iesaistī jās 
austrieši. Viss vēl vairāk sarežģījās. Poļi nolādēja 
savu karali, atkal ti ka sasaukts seims, kas ievēlēja 
citu karali - Staņislavu Leščiņski, vojevodu no Poz-
naņas. Augusts vērsās pēc palīdzības pie Krievijas 
imperatora. Cars Pēteris I palīdzēja ar naudu un 
karapulkiem. Krievi karoja daudz veiksmīgāk nekā 
Saksijas karavīri, bet naudu kūrfi rsts tērēja lielā-
koti es ti kai savām mīlas dēkām. Augustam viss 
izdevās, un viņš atkal ti ka ievēlēts par karali (par 
svešu naudu), bet paradums iejaukti es Polijas lie-
tās Eiropas monarhiem saglabājies uz ilgāku laiku. 
Šī situācija noslēdzās ar Polijas valsts iznīcināšanu 
18. gadsimta beigās. Bet tas noti ka vēlāk. Karalis 
Augusts Sti prais atkal pārlauza pakavus un kausus, 
iekaroja sieviešu sirdis un izdaiļoja savu iemīļoto 
Drēzdeni. Un par pakaviem... Alķīmiķi Saksijas gal-
vaspilsētā nodarbojās ne ti kai ar Filozofu akmens 
meklējumiem, viņi iemācījās izgatavot pakavus un 
kausus no trausliem un viegliem sakausējumiem, 
jo ti e bija domāti  karaliskiem trikiem. Tas viss bija 
valsts noslēpums. Neglaimojošs noslēpums...  

Tālāk par saikni ar Krāslavu... Polijas karalis, 
kurš dievināja medības, pēc atkārtotās kāpšanas 
tronī medīja Infl anti jā, tagadējā Latgales teri-
torijā. Viens no atpūtas brīžiem, ar vīnu, gaļas 
cepeti  un pakavu pārlaušanu, noti ka ti eši tajā 
vietā, kuru mēs tagad saucam par Augustovku. 
Līdz šim laikam tur ir saglabājies tas pats akmens, 
pie kura dzīroja jautrs un baudkārs karalis. Mūsu 
pilsēta sākas ar ielu, kas ir nosaukts par godu ka-
ralim Augustam. Bet Krāslavas vēsture sākas no 
tās dienas, kad 1730. gadā Polijas karalis Augusts 
Sti prais, Saksijas kūrfi rsts, piešķīris Krāslavai Ma-
gdeburgas ti esības - ti esības uz pašpārvaldi un 
likuma normu ieviešanu. Citi em vārdiem sakot, 
Krāslava formāli kļūst par miestu.

Andrejs JAKUBOVSKIS

12. maijā Ir iemesls! Sports

Viens aizraujošās spēles mirklis

Sākusies futbola sezona
Pirmā Latgales 2. lī-

gas futbola čempionāta 
spēle notika lieliski saga-
tavotā stadionā. Futbola 
klubs “Krāslava” savā 
laukumā uzņēma Rēzek-
nes novada komandu. Ar 
lielo līdzjutēju atbalstu 
mūsu komandai pirmo 
puslaiku izdevās noslēgt 
ar pārsvaru 1:0, taču otra-
jā puslaikā viesi, spēlējot 
uzbrukumā, iesita vēl trīs 
vārtus. Neskatoties uz 
to, sporta svētki izdevās, 
viss vēl tikai sākas… Mēs 
ticam Krāslavas koman-
das sportiskajam poten-
ciālam.

Aleksejs GONČAROVS
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Urālu kalnos
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35, 16.15 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
12.55 Negantais Henrijs 
13.20 Zili brīnumi! 
13.50 Luijs
14.20 Maklauda meitas
17.10, 23.20 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Ekspedīcija Sumatrā
20.00 Laikmeta varoņi toreiz 
un tagad
20.30 Panorāma
21.15 Latvijas novadu cīņas
22.10 Pusbrālis
0.05 Sastrēgumstunda
1.15 1:1
5.00 Kad stārķis palidojis garām
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.35 Mūsu Čārlijs 
11.15 Sastrēgumstunda
12.25 Ielas garumā
12.55 Latvija var! 
13.15 Vides fakti
13.45, 1.05 LTV - 60
15.45, 1.30 Projekts Nākotne
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Bez apvainošanos

19.05 Iebrauc kino
20.25 Dzimtā zeme
21.25 100 g kultūras
23.10 Kā darbojas Visums 
0.00 Sporta studija
0.50 Zebra
5.00 Prāta vētras

LNT
6.20, 2.55 Šodien novados
6.30, 3.05 900 sekundes
8.45, 0.10 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mf. Nākamajā dejā viss 
būs citādi
12.00 NCIS. Losandželosa 
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.30 Fatmagula
21.10 Latvijas prezidenti. 
Vēlēšanu spēles
22.10 Mistiskās slimības 
23.15 Čikāgas sardzē
4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 5.40 Tētuka meitiņas
6.40 Aģents Dadlijs 
7.10, 13.05 Pūķi
7.40 Redakai
8.00 Dzīves krustcelēs 
9.00, 2.15 Komisārs Reksis 
10.05 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S 
11.05 Kāsla metode
12.05, 1.50 Ņujorkas karalis 
13.40 Finiass un Fērbs 
14.10 Bakugani

16.00 Krimināllieta
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Papardes zieds
22.50 Speciālais korespon-
dents
0.35 Lielās uzvaras enerģija
1.30 Majors Vihrs

PBK
6.05, 0.30 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00, 
1.00 Ziņas
6.45 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.50 Vīriešu/Sieviešu
13.55, 15.25 Laiks parādīs
15.55, 3.50 Moderns sprie-

dums
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 22.00 Latvijas 
Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 22.05 Jaunā gvarde
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.15 Politika
2.05 Dvēseles greizie spoguļi
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 23.00 Nemelo man!
6.50, 12.55 Multfilmas
7.09, 0.49 Laika prognoze
7.10 Zaldāti 
8.05, 12.35 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-

riņas
10.05 Top-shop 
10.20 Kara noslēpums 
13.15 Skūpsts
14.25, 18.40 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
20.50 Ekstrasensu cīņas. 
Apokalipse
0.00 PSRS leģendas
0.50 Maskava. Diena un nakts

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.10 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 

21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.05, 16.20 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Mašīnu karš
21.40 Jaunā gvarde
23.40 Eņģelis un dēmons
0.35 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Zona X 
9.10, 22.20 Pēdas
10.55, 20.00 Militārā izlūko-
šana
11.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Maša likumā!
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Labais vārds
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.20 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
22.05 Sekundi pirms varoņ-
darba

0.55 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.25 TV barometrs
9.05, 16.35 Freida metode
10.15 Baltkrievu virtuve
10.50 Mf. Svētki
12.35 Saprast un neitralizēt
13.05 Mf. Es gribu to redzēt!
13.40 Reportieris
14.25, 18.55 Interni
17.55 Virtuozi
20.55 Cilvēka ķermenis
21.30 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Futbols
23.45 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
0.15 Būt cilvēkam

CETURTDIENA, 14. maijs 14.35 Viņas melo labāk 
15.40 Smieklīgākie videokuriozi 
16.00 Hokejs
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 UgunsGrēks 
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Es, robots
0.15 Kinomānija 
0.50 Overtime TV
3.00 Rozenheimas detektīvi 
5.00 Likums un kārtība 

TV3+
7.00, 17.35, 2.05 Māja 2
7.55 Lavrovas metode
9.00 Mf. Bada spēles
10.00, 14.20 Comedy Club
12.10, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.20, 19.55 Pēdējais no 
Magikjaniem
18.40, 0.30 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni
22.05 Mf. Nevainīgs 40 gadu 
vecumā

TV5
8.00 Gribu ticēt
8.30, 14.05 Lamatas
9.25, 23.30 Zirnekļtīkls
10.25, 13.20 Top-shop
10.40 Mf. Karalien, daudz 
laimes dzimšanas dienā!
12.50, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.35 6 kadri
15.05, 19.50 Maskava. Trīs 
stacijas
17.05 Hokejs
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule

6.00 Kafija ar pienu
9.05 Saulains. Bez nokrišņiem
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Ēdam mājās!
12.00 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Viss būs labi!
15.30 Ārkārtējs notikums
16.20 Braucam un ēdam!
17.00 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.55 Mežsargs
21.50 Mentu kaujas
23.45 Pēc nāves
0.35 Ķērājs
2.30 Taigas saimniece
4.25 Vasarnīca
5.25 Vīrieša lepnums

RTR
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55, 3.20 Īpašs gadījums
15.05, 5.10 Pēdējais janičārs
16.00 Krimināllieta
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Papardes zieds
22.50 Vakars
0.35 Kara bērni
1.25 Majors Vihrs

PBK
6.05, 0.30 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00, 
1.00 Ziņas
6.45 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.50 Vīriešu/Sieviešu

13.55, 15.20 Laiks parādīs
15.50 Moderns spriedums
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 22.00 Latvijas Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 22.05 Jaunā gvarde
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.15 Pirms tumsas iestāšanās
2.00 Mf. Tēvocis Vaņa
3.50 Mf. Pirmās mīlestības pilsēta
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 16.25, 23.10 Nemelo man!
6.50, 12.40 Multfilmas
7.09, 0.59 Laika prognoze
7.10 Zaldāti 
8.05 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Ekstrasensu cīņas. 
Apokalipse
13.05 Skūpsts
14.15, 18.35 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
20.50 Stāsts, kas nav domāts visiem
0.10 PSRS leģendas 
1.00 Maskava. Diena un nakts

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 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.05, 16.20 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas

18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Vajag tikt skaidrībā
21.30 Jaunā gvarde
23.30 Eņģelis un dēmons
0.25 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
0.40 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.45, 0.05 Zona X 
8.50 Vārds mācītājam 
9.10, 22.20 Pēdas
10.55, 20.05 Militārā izlūkošana
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
12.10 Ģimenes melodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Maša likumā!
15.15 Reģionālās ziņas
15.25 Labais vārds
16.15 Baltkrievijas Laiks
17.15 Hokejs
19.30, 0.20 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālā reportāža
22.05 Sekundi pirms varoņdarba
0.55 Sports
1.10 Dvēseles greizie spoguļi

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 14.00 Freida metode
10.15 Baltkrievu virtuve
10.50, 18.55 Interni
12.55 Karsts ūdens
13.15 Pārlādēšana
15.10 Virtuozi
16.15 Hokejs
21.00 Cilvēka ķermenis
21.35 Sportloto 6 no 49, KENO
22.05 Futbols

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Persijā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50, 1.00 Mūsu Čārlijs 
12.55 Negantais Henrijs 
13.20 Zeme, kurā viss ir 
iespējams
13.50 Luijs
14.20 Maklauda meitas
15.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
18.00, 23.00 Ziņas
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Vera 
23.15 Latvijas šlāgeraptauja 
0.10 Pusbrālis
2.40 Mammu! Tu esi vajadzīga!
4.15 LTV - 60
4.35 Aizliegtais paņēmiens
5.30 Province

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.10 Mūsu Čārlijs 
11.15 1:1
12.05 100 g kultūras
13.50 Ērģeļbūvnieks no Ugāles
14.50, 2.20 LTV - 60
15.45, 4.30 Pie stūres
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Personīgas lietas
20.05 Eiropa koncertos
21.00 Leģendārie albumi

22.00 Mf. Sensācija
23.45 Krodziņā pie Paula
1.15 Imanta - Babīte pietur...
4.20 Caurspīdīgā elektronika
5.00 Prāta vētras

LNT
6.20, 2.45 Šodien novados
6.30, 2.55 900 sekundes
8.45, 1.40 Dzīvīte
9.05 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs
10.00 Mf. Kā svaiga vēsma
12.05 Ekstrasensi – detektīvi 
13.25, 4.35 Karamba!
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.00 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00 Fatmagula
20.35 Degpunktā
21.10 Gods kalpot Latvijai!
23.55 Greizais spogulis
5.45 Vilfreds 

TV3
6.10, 5.40 Tētuka meitiņas
6.40 Aģents Dadlijs 
7.10, 13.40 Finiass un Fērbs 
8.00 Smieklīgākie videokuriozi 
9.00, 2.15 Komisārs Reksis 
10.05 Nozieguma skelets 
11.05, 0.30 Kāsla metode
12.05 Ņujorkas karalis 
13.05 Pūķi
14.10 Bakugani
14.30 Viņas melo labāk 
15.35 UgunsGrēks 
17.00 Rozenheimas detektīvi 
18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.25 Dzīves smalkumi 

20.50 Misters Bīns
22.35 Mf. Apdrošinātājs
1.25, 5.00 Likums un kārtība 

TV3+
7.00, 17.50 Māja 2
7.55 Lavrovas metode 
9.00 Mf. Bada spēles
10.00, 14.20 Comedy Club
12.10, 16.35 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.15 Pēdējais no Magikja-
niem
17.50, 2.15 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Šreks
21.50 Mf. Mīlestība bez notei-
kumiem
0.05 Mēness otra puse

TV5
8.05 Gribu ticēt
8.35, 14.35 Lamatas
9.30 Zirnekļtīkls
10.30, 13.10 Top-shop
10.45, 17.35 Ģimenes izmērs
11.35, 18.30 Nemelo man!
12.40 Kriminal+
13.25 Paralēlā pasaule
15.35, 19.50 Maskava. Trīs 
stacijas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
22.25 Greizais spogulis
23.00 Mf. Brālis
0.55 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.05 Saulains. Bez nokrišņiem
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Izmeklēšanas noslēpumi
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Viss būs labi!
15.30 Ārkārtējs notikums

16.20 Pirmais ātrums
17.00 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.40 Sprādziens no pagātnes
23.30 Trīs dienas pēc katas-
trofas
0.55 Katastrofas hronika
1.50 Sergeja Penkina brīnu-
mainā balle
3.40 Afgāņu spoks

RTR
6.00 Krievijas rīts
10.00 Grupa А. Spiegu me-
dības
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
12.00 Par pašu galveno
12.55, 3.20 Īpašs gadījums
15.05, 5.10 Pēdējais janičārs
16.00 Krimināllieta
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
21.00 Humora šovs
23.00 Mf. Laimīgas sievas vīrs
0.55 Mf. Mirusī sezona
5.50 Mf. Medainā mīlestība

PBK
6.05, 1.40 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00 
Ziņas
6.45 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.50 Vīriešu/Sieviešu
13.55, 15.25 Laiks parādīs
15.50, 4.55 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.40 Latvijas Laiks
19.00 Šamane. Seriāls
20.00 Laiks
21.10 Brīnumu lauks
22.25 JAK

0.55 Vakars ar I.Urgantu
2.10 1inCity
3.10 Mf. Laimīgās līdakas 
komandieris
5.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Nemelo man!
6.50, 13.05 Multfilmas
7.09, 0.39 Laika prognoze
7.10 Zaldāti 
8.05, 12.30, 23.50 Skatīties 
visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20 Dokumentālais projekts
13.20 Skūpsts
14.30 Tumsas pavēlniece
17.35 Sibīrijas šķirsta noslē-
pums
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.50 Dīvaina lieta
22.55 Slepenās teritorijas
0.40 Maskava. Diena un nakts

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.10 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.05 Mācīties dzīvot
14.35 Laiks parādīs
16.20 Mf. Spītnieces savaldī-
šana
18.20 Gaidi mani Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 JAK
23.20 Kas? Kur? Kad? Balt-
krievijā

0.25 Mf. Makss Peins

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona X 
9.10 Pēdas
10.55 Militārā izlūkošana
11.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Maša likumā!
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Labais vārds
17.30 Nezināmā Baltkrievija
17.55, 21.45 Mūsējie
18.10 Izmeklēšanas noslēpumi
19.55 Viktorija
21.00 Panorāma
21.55 Sekundi pirms varoņ-
darba
22.15 Visu un uzreiz
0.15 Sports
0.30 Dvēseles greizie spoguļi

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.35 Freida metode
10.20 Īstenā ceļa zīme
13.50 Interni
16.00 Ikri
17.55 Virtuozi
18.55 Karsts ūdens
19.15 Mf. Henkoks
21.00 Cilvēka ķermenis
21.35 Sportloto 5 no 36, KENO
21.40 Ekstrasensu cīņas. Konti-
nentu cīņa
23.35 Reportieris
0.25 Bafija pret vampīriem
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

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

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

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete Viļuma

Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838
27068443, pati te@inbox.lv

26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Reklāma un sludinājumi

 Laikraksta 
“Ezerzeme”  redakcija 

pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.

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.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

Piektdien, 15. 
maijā pārdoša-
nā būs jaunas 
dējīgas, dažādu 

krāsu dējējvistas 4 - 5 mēn., 
gaiļi un dējējvistas (12 - 
14 mēn.). Pēc pasūtījuma 
diennakts un paaugušies 
šķiroti cāļi, broileri, balti un 
raibi pīlēni, tītarēni, zoslēni). 
Tālr. 29142247, šoferis 
29158908. 

Priežmale - 8.00, Jaunokra 
- 8.15, Mariampole - 8.25, 
Andrupene - 8.40, Andzeļi - 
9.00, Ezernieki - 9.15, Dagda 
- 9.35, Konstantinova - 
10.15, Auleja - 10.30, Grāveri 
- 10.50, Kombuļi - 11.05, 
Krāslava (Ostas iela) - 11.20, 
Skaista - 12.10, st. Skaista 
- 12.25, Kalnieši - 12.40, 
Piedruja - 12.55, Lupandi - 
13.10, Indra - 13.25, Skuki 
- 13.45, Robežnieki - 14.00, 
Asūne - 14.15, Kromanišķi 
- 14.25, Svariņi - 14.40, 
Porečje - 14.55, Šķaune - 
15.20, Muižnieki - 15.35, 
Egļeva - 15.45, Ezernieki - 
15.55.

LAIKA ZIŅAS
Ot             12.05. Tr              13.05. Ct             14.05. Pk                15.05.

+ 10 ...  + 15 + 7 ...  + 15 + 3 ...  + 13 + 5 ... + 12

R              6 m/s  DR              5 m/s  ZR            2 m/s R                5 m/s

• 5. maijā Krāslavas iecirknī ti ka uz-
sākts kriminālprocess par to, ka 
no privātmājas Izvaltas pagasta 
Rimšānos pazuda mape ar do-
kumenti em, noti ek izmeklēšana.

• 6. maijā Krāslavā, kādā neaizslēg-

tā dzīvoklī Ezera ielā 16 iegāja 
nepazīstama sieviete un neska-
toti es uz saimnieces klātbūtni 
nozaga naudu. Tika uzsākts kri-
minālprocess, noti ek vainīgās 
personas noskaidrošana.

Kopā jautrāk - Kombuļi, Izvalta, Skaista un Auleja.
Alekseja GONČAROVA foto

Lauku ballītē

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 30.04.2015. līdz 08.05.2015. Krāslavas ie-
cirknī tika reģistrēts 41 notikums. Būtiskākie:

KOSMOENERĢĒTIĶE
HIPNOTERAPEITE

PSIHOLOĢE
“Jūsu problēmu 

risinājums ir jūsu rokās”

Krāslavā – 18.05. -21.05.
Dagdā – 21.05. -22.05.

Tālr. 26234797.

SIA „LAUKU MIESNIEKS” Iepērk mājlopus. Augstas cenas. 
Samaksa tūlītēja. Svari. Tālr. 20207132.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, ai-

tas, zirgus, cūkas. Samaksa uz 
vietas. Svari. Tālr. 26563019

PVC logi un durvis.
- Mēbeles, virtuves pēc pasū-
tījuma.
- Pontonu laipu izgatavošana.

Daugavpils iela 8,  Dagda.
www.ligaisi.lv 

Tālr. 28348751, 29135092

IEPĒRK

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

māju (Jaunatnes 6). Tālr. 
29736453;
“VW Polo” - TA līdz 03.2016, ap-
drošināšana līdz 03.2016. LĒTI! 
Tālr. 25159050;
“VW Passat” - 1.9 TD, 1994., 
500 €. Tālr. 26740674;
“Passat B3” - 1.9 D, jauna TA, 
900 €. Tālr. 26221826;
“VW Transporter” - 2.4 D, 1996., 
rezerves daļas. Piekabi “Zub-
ronok”, rezerves daļas. Tālr. 
28753676;
jaunu piekabi (2015.) 2050 mm 
x 1100 mm x 320 mm. Cinkota 
virsbūve un rāmis. Tents - 80 cm. 
540 €. Tālr. 27878088;
“Husqvarna 340” labā tehniskā 
stāvoklī. 160 €. Tālr. 28733690;
piena separatoru, dārza mē-
beles (galds, šūpoles, lapene, 
šūpuļtīkls utt.), akas jumtiņu 
ar vindu, 9 m3 ģipša - cementa 
bloku (600x500x100), lēti. Tālr. 
26511244;
slaukšanas aparātu ar 1 kannu, 
mazlietots. Tālr. 28788273;
priedes baļķus (garums - 5 m, 10 
m3); slaucamu kazu; velosipēdu. 
Tālr. 26068674;
pārtikas, sēklas kartupeļus. Pie-
gāde. Tālr. 27131681;
graudus, miltus, kartupeļus. Pie-
gāde. Tālr. 29134527;
sēklas graudus (kvieši, mieži). 
Tālr. 29485284;
kartupeļus. Tālr. 29485162;
miežu, kviešu, auzu sēklas. Tālr. 
29489854, 656210 48;
malku. Tālr. 29189194;
sausu, skaldītu malku (vieglā 
auto piekabēs); traktoru T-16. 
Tālr. 26160359;
svaigi zāģētu malku klučos. Ne-
tālu no Krāslavas. Pašizvešana. 
Tālr.26526329; 
malku Dagdā. Tālr. 22317110.

SIA “SENLEJAS” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
investori Latgalē - zemi ar mežu, 
lauksaimniecības zemi sākot 
ar 5 ha (var bez ZG), kā arī 
lietaskoku. Tālr. 29888098;
mežus ar zemi, cirsmas, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688; 
SIA “Zelve” pērk cirsmas, zemes 
īpašumus ar mežu. Sniedz meža 
izstrādes pakalpojumus. Korekta 
attieksme. Samaksa līguma 
slēgšanas brīdī. PĀRDOD Ozolu 
stādus. Tālr. 26498249;
mazu māju Krāslavā. LĒTI! Vai 
izīrēšu ar izpirkuma tiesībām. 
Tālr. 20545427;
traktorus T-40, MTZ - 50, -52, 
-80, -82, JUmz, DT -74, -75, 
T-150, traktoru piekabes jebkādā 
stāvoklī. Tālr. 26211577.

Sieviete meklē darbu. Pieskatīs 
vecus vai slimus cilvēkus, uzkops 
mājas, ravē, stāda dārzus u.c. 
Krāslavā. Tālr. 28128343.
Sieviete (43 g.) bez kaitīgiem 
ieradumiem meklē sētnieka vai 
apkopējas darbu, var laukos. 
Paņemšu pūkainu kaķēnu. Tālr. 
25274016.
VĒLOS ĪRĒT 1 vai 1.5 istabu dzī-
vokli. Regulāru apmaksu un kārtī-
bu garantēju. Tālr. 28293748.
Rokam dīķus. Tālr. 29295258.
Atdosim labās rokās kucēnus (2 
puikas). Tālr. 28709556.

Z/S “Sapnis” 
vajadzīgi pārdevēji ar 
 autovadītāja tiesībām. 

Tālr. 65681357

IEPĒRKAM vīngliemežus. 
Tālr. 29158702

SIA “Dagdas komunāla saim-
niecība” sniedz ekskavatora 
CASE 695SR2-4PS, traktora 
MTZ-82UK,  pakalpojumus. 

Remontdarbus ūdensvada, 
kanalizācijas un siltumapgā-
des sistēmās.

Tel. 26526661

Šī gada 12. un 13. maijā 
Dagdas pilsētā, Dagdas pag. 
c. Vecdome un c. Ozoliņi tiks 
veikta ūdenstvertņu un spie-
diekārtu dezinfekcija un ska-
lošana. 

Dezinfekcija tiks veikta 
ar hloru. 

Ceļi tik īsi, bezgala īsi, 
Garas, tik garas uz turieni 
kāpnes. 
Viena klusuma tagad būs 
vairāk, 
Vienas nepārsāpamas sāpes.

Nav vairs mūsu Anniņas… 
Kolēģes, drauga, apbrīno-
jamas sievietes - gaišas, 
jūtīgas, visiem tik ļoti vaja-
dzīgas…

Laikraksta “Ezerzeme” ko-
lektīvs dziļi sēro par Annas 
Moisejas pāragro aiziešanu 
mūžībā. Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību viņas ģimenei un 
piederīgajiem. 

 Ir apklusuši soļi, 
Vien paliek mīlestības gai-
šais stars.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Raimondam Moisejam 
sakarā ar māmiņas nāvi.

“Varavīksnes” vidusskolas 
3. a klases skolēni, 

viņu vecāki un klases 
audzinātājs

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
Atlaides līdz 35 %. 
METĀLA DURVIS.

Tālr. 27878088

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531
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