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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Otrdiena, 2016. gada 26. aprīlis Nr. 32 (9030) Cena - 0,43 EUR

29. aprīlī
aicinām Jūs uz
Lielo gadatirgu 

Dagdā! 
Notiks tirdznie-

cība ar lauksaimnie-
cības, pašražotām 
precēm un pārtikas 
precēm (tirgotājiem 
jāpiesakās iepriekš)

 
Laipni 
lūgti!

Tālr. 29415291.

29. aprīlī Dagdas tirgū Z/S pārdos 
jaunputnus, dējējvistas, šķirotos un 
broilercāļus, pīlēnus, mulardus, zoslē-
nus.                Tālr. 29186065.

Šodien numurā
Konference “Vecāku vārds ģimenē”

3. lpp.
Divas pavasara sensācijas

4. lpp.
Klusie varoņi mums līdzās...

5. lpp.

Latvijā

Autoosta “Krāslava” informē, ka 4. maijā 
autobusu maršrutos tiks veiktas izmaiņas

•	 Maršruts Nr. 7554-01 Daugavpils - Krāslava – Dagda (no Daugavpils atiet 
plkst.10.00, Krāslavā pienāk plkst. 11.10) tiek pārcelts vienu stundu uz priek-
šu (no Daugavpils atiet plkst.11.00, Krāslavā pienāk plkst. 12.10).

•	 Maršruts Nr. 7554-04 Dagda - Krāslava – Daugavpils (no Dagdas atiet 
plkst.10.10, no Krāslavas atiet plkst. 11.25) tiek pārcelts uz priekšu (no Dagdas 
atiet plkst.11.10, no Krāslavas atiet plkst. 13.10).

•	 Maršruts Nr. 7543-08 Krāslava – Daugavpils (no Krāslavas atiet plkst. 10.10) 
tiek pārcelts (no Krāslavas atiet plkst. 09.50).

•	 Maršruta autobuss Krāslava - Pāternieki (plkst.11.10) aties no poliklīnikas.

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projek-
tu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu “Krāslavas rajona partnerības darbī-
bas teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. 
gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku at-
tīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma (19.2.) “Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

Konkurss izsludināts:
MK noteikumu Nr. 590 5. aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināša-

nas iniciatīvas” – jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo pro-
duktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai.

1.1. rīcībā: “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo pro-
duktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai”. 

M1 stratēģijas mērķis ir veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un 
vietējās ekonomikas stiprināšanu, tā kopējais atbalsta apmērs - 746 959,90 EUR

1. kārtā pieejamais finansējums ir 230 000 EUR. Maksimālā projekta attieci-
nāmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR vai 70 000 EUR, ja iegul-
dījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir vismaz 70% no projekta 
attiecināmo izmaksu summas.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. maija līdz 2016. 
gada 27. jūnijam.

Projektu īstenošanas termiņš ir divi gadi, ja tiek veikta būvniecība, teritorijas 
labiekārtošana, bet citiem projektiem - viens gads no LAD lēmuma pieņemša-
nas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietē-
jo attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, rīcībām, risinājumiem, projektu 
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņem-
šanai var iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” Skolas ielā 7 - 1. 
kabinetā (2. stāvā), Krāslavā vai pa tālr.: 26195753 (Aina Dzalbe); 26672621 
(Zane Ločmele), e-pastu kraslavaspartneriba@inbox.lv, kā arī Krāslavas ra-
jona partnerības mājaslapā www.kraslavaspartneriba.lv un LAD mājaslapā 
www.lad.gov.lv.

Projektu atbalsta saņemšanas nosacījumi atrunāti Ministru kabineta no-
teikumos Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 
lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

Projekta iesniegumu papīra formā 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, 
kas ierakstīta ārējā datu nesējā personīgi iesniedz Krāslavas rajona partnerībā 
darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00, Skolas ielā 7 – 1. kabinetā (2.st.), 
Krāslavā. 

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā var iesniegt:
1) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā - https://eps.

lad.gov.lv/login 
2) Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar 

laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, sūtīt uz 
Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv

“Lidojums gaisa balonā”

Nākošajā numurā reportāža no Krāslavas pamatskolas koncerta, kas tika veltīts Raimonda 
Paula daiļradei.                                                                                 Alekseja GONČAROVA foto

Valsts Neatkarības 
atjaunošanas dienā pa-
sākumi Krāslavā sāk-
sies jau no plkst. 7.00, 
kad Pavasara gadatirgū 
M.Tirgus un Ostas ielās 
varēsiet skatīt, baudīt 
un iegādāties amatnie-
ku darinājumus, dēs-
tus, stādus, kokus, krū-
mus un lauku labumus!

8.50 ar uzrunu mūs 
sveiks Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis.

9.00 tiks dots starts 
skrējienam apkārt Krās- 
lavai un sāksies koncerts 
18. novembra laukumā.

9.30 Dievkalpojums 
Krāslavas Sv. Ludviga 
Romas katoļu baznīcā.

10.30 tiks apbalvoti 
skrējiena dalībnieki.

11.00 sāksies NBS 
militāro vienību un teh-
nikas parāde Rīgas ielā.

12.15 - militārā eki-
pējuma, bruņojuma un 
tehnikas izstāde, NBS, 
Valsts robežsardzes, 
VUGD un Valsts polici-
jas paraugdemonstrē-
jumi Grāfu Plāteru ielā 
un pilsētas stadionā, 
un, protams, lauku vir-
tuve!

Nāc pulkā! 
Svinēsim kopā!

4. maijs - Brīvības svētki Krāslavā kopā ar Valsts prezidentu!

1.maijā plkst. 15.00 Krāslavas Kultūras 
namā notiks senioru vakars, veltīts Latvi-
jas Republikas Neatkarības atjaunošanas 
dienai. Pasākumā piedalīsies arī viesi no 
citām pašvaldībām. 

Līdzi ņemams groziņš!

SI A “TEK” no Pre iļiem 
pie dā vā 29. aprīlī Dagdas 

tirgū no plkst. 8.00 līdz 13.00 
vil nas un pus vil nas dzi ju, aus-
tos iz strā dā ju mus, kā arī vil nas 
ap mai ņu pret dzi ju un aus tiem 
iz strā dā ju miem. 

Pēdējo reizi šosezon!
Tālr. 29505937.

•	 Minimālais pedagogu atalgojums palie-
lināsies no 420 eiro uz 680 eiro jeb par 
62% mēnesī, paredz izglītības un zināt-
nes ministra Kārļa Šadurska izstrādātais 
jaunais pedagogu atalgojuma modelis.

•	 Ceturtdien Satiksmes ministrija paziņo-
ja, ka “Latvijas Pasta” vadības darbā 
konstatēti smagi pārkāpumi. Pasta val-
de zaudēja amatus. Viens no pārkāpu-

miem bijis pieprasītās informā-
cijas nesniegšana pārbaudes 
komisijai par kāda darbinieka 
darba gaitām. 

•	 Portālā “Manabalss.lv” tiek vākti 
paraksti, lai lielveikalus un tirdz-
niecības centrus Latvijā svētdie-
nās slēgtu. Iniciatīvu rosinājusi 
Rietumeiropā esošā kārtībā.
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Pasaulē

Spieg, nāc ārā!
Kā jau rakstīja “Ezerzeme”, 

likumprojekts ar Krimināllikuma 
papildinājumiem izraisīja karstus 
strīdus gan parlamentā, gan ārpus 
tā. Grozījumi paplašināja jēdzienu 
“noziegums pret valsti” attiecībā uz 
žurnālistu darbību un pieļāva kri-
minālatbildību par varas kritiku un 
protesta akcijām. Piemēram, par 
rīcībām pret “vitāli svarīgām valsts 
interesēm”, aicinājumiem uz tām 
un pat par šo aicinājumu izplatīša-
nu varētu dabūt brīvības atņemša-
nu uz laiku līdz 5 gadiem. Savukārt 
par nelikumīgu piekļūšanu valsts 
noslēpumam autori ieteica cietum-
sodus līdz pat 20 gadiem. Turklāt 
divu KL pantu jaunā redakcija sa-
nāca visaptveroša. “Teorētiski šis 
pants varētu attiekties uz jebkuru 
skatītāju vai radio klausītāju,” pa-
skaidroja “Ezerzemei” Saeimas 
deputāts un bijušais ārlietu ministrs 
Jānis Ādamsons. “Piemēram, man 
ir pielaide valsts noslēpumam, 
mani aicina uz politisku diskusiju 
vai jebkādu raidījumu, kur ir runa 
par politiku. Pieredzējis raidījuma 
vadītājs uzdod man jautājumus, 
un nu polemikas karstumā esmu, 
tā teikt, par daudz izpļāpājies. Viss, 
cauri – tie, kas klausījušies vai 
skatījušies, nelikumīgi saņēmuši 
pielaidi valsts noslēpumam. Tāds, 

lūk, absurds.”
Pēc niknas kritikas no sa-

biedrības un politiķu puses grozī-
jumi tika pieņemti, kā paziņoja no 
Saeimas tribīnes parlamentārās 
Nacionālās drošības komisijas 
priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, 
precizētā un papildinātā veidā, kur 
kriminālais regulējums ir līdzsva-
rots ar demokrātisko tiesību un brī-
vību ievērošanu.

Tas nozīmē, ka skandalozie 
Krimināllikuma grozījumi tomēr 
tika pieņemti, taču ne visi. Norma 
par nelikumīgu valsts noslēpumu 
saturošas informācijas saņem-
šanu ir atlikta uz divām nedēļām 
un pagaidām līdz balsošanai nav 
tikusi. Turpmāk pretvalstiska dar-
bība, t.i., rīcības, kas vērstas pret 
neatkarību, suverenitāti, teritoriālo 
veselumu, valsts varu vai valsts 
iekārtu, tomēr būs sodāma, bet 
ar svarīgu atrunu: ja tas nav pa-
redzēts Satversmē. Bez šīs atru-
nas ielikt cietumā varētu praktiski 
jebkuru, kas kritizē varu, rakstot 
avīzē, portālā un sociālajos tīk-
los. Tagad šis loks ir kļuvis šau-
rāks, taču norma tik un tā pieļauj 
pietiekami plašu traktējumu. Sodi 
palika pietiekami bargi – brīvības 
atņemšana uz laiku līdz 8 gadiem, 
vardarbības gadījumā vai orga-

 “Pretspiegu” Krimināllikuma grozījumus piesedza ar Satversmi

Dagdas novada dome — par iedzīvotāju informēšanu
15.aprīļa laikrakstā “Ezerzeme” 
tika publicēts E.Viļumas-Gražu-
les raksts, kurā tika aprakstīts 
Dagdas novada pašvaldības 
informatīvā izdevuma “Dagdas 
Novada Ziņas” jaunais formāts, 
kā arī izvirzīti pieņēmumi, kā 
būtu, ja būtu. 

Līdz šim brīdim neviens nav sū-
dzējies par to, ka izdevums iznāk di-
vās valodās, tieši otrādāk, iedzīvotāji 
atzina to par labu variantu situācijās, 
kad ģimenē viens lasa latviski, bet otrs 
- krieviski, vajag tikai vienu izdevuma 
eksemplāru, bet turpmāk būs nepie-
ciešami divi. 

Pēc konsultācijām ar Valsts valodas 
centru, tika izskatīti vairāki informatī-
vā izdevuma izdošanas varianti. Pēc 
VVC ieteikumiem turpmāk izdevums 
iznāks latviešu valodā – 8 lappuses 
biezs un A4 formātā. Tā kā apzināmies, 
ka ļoti liela daļa jeb precīzāk 53% no-
vada iedzīvotāju (pēc Centrālās sta-
tistikas pārvaldes 2011. gadā veiktās 
tautas skaitīšanas datiem) pārsvarā kā 
saziņas valodu izmanto krievu valodu, 
tika nolemts līdz šī gada beigām krie-
vu valodā izdot 2 lappuses biezu un 
A3 formāta izdevumu krievu valodā. 
Iespējams, tas daudziem šķitīs neērti, 
taču informatīvajam izdevumam at-
vēlētais pašvaldības budžets ir ierobe-
žots un netiks palielināts. 

Pieņēmums, ka, izdodot divus izde-
vumus, varētu samazināt izmaksas, ir 
aplams, tieši otrādi – izmaksas var pa-
lielināties, jo pieaug darba apjoms, lai 
izdotu divus izdevumus un arī tipogrā-
fijas pakalpojumu izmaksas palielinās. 
Izdevīgāk ir drukāt lielāku skaitu lappu-
šu vienā izdevumā nekā drukāt divus 
izdevumus ar mazāku lappušu skaitu 
un papildus maksāt par divu izdevumu 
griešanu un locīšanu.

Informatīvais izdevums latviešu 
valodā turpmāk būs pieejams visos ie-
priekšējos izplatīšanas punktos. Krievu 
valodā informāciju, pēc Valsts valodas 
centra atzinuma, var izplatīt tikai pēc 
mutiska vai rakstiska iedzīvotāju pie-
prasījuma. Tā kā izdevuma izvietošana 
publiskās vietās arī ir pārkāpums un, 
lai nerastos situācija, ka “krievu va-
loda tiek uzspiesta”, izdevums krievu 
valodā tiks izvietots vietās, kur varam 
kontrolēt tā izplatīšanu. Citos novados 
pašvaldību izdevumi tiek izplatīti ar 
“Latvijas Pasta” starpniecību uz kon-
krētām pasta adresēm, un tas ir mak-
sas pakalpojums. Ja “Dagdas Novada 
Ziņas” tiktu izplatītas pa pastu, tad tas 
vairākkārt palielinātu izdevuma izmak-
sas.

Daudzi lasītāji vēl atceras laiku, kad 
laikrakstā “Ezerzeme” tika publicēts 
ieliktnis “Dagdas novada ziņas”. No 
vienas puses tas bija ērti laikrakstam, 
jo pašvaldība nodrošināja regulāru 
informāciju un maksāja par izmanto-
to avīzes laukumu, un no otras puses 
ērti pašvaldībai, jo šādi tika īstenotas 
ar likumu noteiktās funkcijas par in-
formācijas izplatīšanu iedzīvotājiem. 
Par 2 lappušu apjomu Dagdas nova-
da pašvaldība maksāja 57,40 Ls tas ir 
81,51 eiro, kā tas bija atrunāts līgumā, 
un pretī saņēma 1000 avīzes eksem-
plārus, ko varēja bez maksas nodot 
iedzīvotājiem. Taču tad, ka laikraksta 
redakcija nolēma, ka pašvaldībai ir jā-
maksā arī par katru avīzes eksemplāru 
tā tirgus cena, tika pieņemts lēmums 
izdot savu pašvaldības informatīvo 
izdevumu. Pieņemsim, ja pašvaldība 
varētu turpināt publicēt savus sais-
tošos noteikumus, paziņojumus par 
izsolēm, satiksmes ierobežojumiem 
un citu informāciju avīzē “Ezerzeme” 
par to pašu summu, kas bija 2013. 

gadā, tas ir 57,40 Ls jeb 81,51 eiro, 
un pašvaldībai vēl nāktos pirkt avīzi, 
piemēram, 2000 eksemplāru, katru 
pa 0,43 eiro, tas kopumā izmaksātu 
941,51 eiro mēnesī. Taču ir vēl viens 
apstāklis – jebkurā gadījumā būs daļa 
Dagdas novada iedzīvotāju, kas avīzi 
“Ezerzeme” abonē vai pērk - tādējā-
di maksājot dubultā. Pirmo reizi, kad 
pašvaldība nopērk laukumu avīzē un 
otro reizi, kad iedzīvotājs samaksā par 
pašu avīzi. Vēl varētu arī salīdzināt in-
formācijas apjomu, kas nonāktu līdz 
iedzīvotājiem tikko apspēlētajā situ-
ācijā, pašas avīzes “Ezerzeme” tirāžu, 
kas ir, aptuveni, 4000 uz Krāslavas, 
Aglonas un Dagdas novadiem un vēl 
daudzus citus faktorus, kas gala rezul-
tātā ir par labu pašvaldības izdevuma 
izdošanai.

Izmanotojot izdevību, aicinām ie-
dzīvotājus uzdot jautājumus, izteikt 
savu viedokli vai pretenzijas par in-
formatīvo izdevumu “Dagdas Novada 
Ziņas” tā veidotājiem – redaktorēm 
Evitai Krūmiņai e-pasts evita.krumi-
na@dagda.lv, tālr. 65681721, mob. nr. 
29190911; Evikai Muizniecei, e-pasts 
evika.muizniece@dagda.lv vai Sabied-
risko attiecību un komunikāciju noda-
ļas vadītājai Gunai Malinovskai, tālr. 
65681721, mob. nr. 26621945, e-pasts 
guna.malinovska@dagda.lv, nevis 
cilvēkiem no malas, kas balstoties uz 
pieņēmumiem, izdara aplamus seci-
nājumus. Tuvākajā laikā tiek plānota 
iedzīvotāju aptauja par pašvaldības in-
formatīvo izdevumu “Dagdas Novada 
Ziņas”, kurā ikviens varēs izteikt savu 
viedokli par izdevuma nepieciešamī-
bu, formātu, izskatu un saturu.

 
Dagdas novada pašvaldī-

bas Sabiedrisko attiecību un 
komunikāciju nodaļa

Norvēģu draugi no labdarības biedrības “Baltijas draugi”  atveda 
pavasarīgas dāvanas Krāslavas novada skolām un ģimenēm.                                  

Alekseja GONČAROVA foto

No lasītāju vēstulēm

Mēs dzīvojam tādā laikā, kad 
liekas, ka visi cilvēki slimo. Un tā 
tas ir, ja ņem vērā, cik cilvēku ir 
poliklīnikās un aptiekās. Es nees-
mu izņēmums, bet prieku rada tas, 
ka brīdī, kad atnāc uz aptieku, jūti, 
ka pret tevi izturas kā pret cilvēku, 
kam vajadzīgas zāles, ar labes-
tību, līdzjūtību un mīlestību. Un 
tāda farmaceite strādā Brīvības 
ielā 2, veikalā “Pie Oldzītes” - Olga 

Krūmiņa. Viņa laipni izstāsta, kāds 
preparāts labāk palīdzēs, parāda 
un izlasa instrukciju, piedāvā vai-
rākus preparātus, kas jums var 
palīdzēt. Pārsteidz viņas labestība, 
sirsnīgums, gatavība palīdzēt cil-
vēkiem. Pat nopērkot zāles, negri-
bas iet prom, bet, ja nav vajadzīgā 
preparāta, viņa to pasūta un pazi-
ņo, kad tas ir atvests uz veikalu. 

Tas liecina par to, ka viņa ir 

īstajā vietā. Un galvenais - labs 
cilvēks, runā ar smaidu uz lūpām, 
mierīgi. Liekas, ka viņa it visā jūt 
mums līdzi.  Novēlu cienījamajai 
Olgai, lai viņa vienmēr paliek tāda 
un lai viņai viss ir labi. Lai vienmēr 
ir labklājība, laime, laba veselība, 
kas mums visiem ir tik ļoti vajadzī-
ga. 

Pateicīgā pircēja

nizētas grupas sastāvā – līdz 15 
gadiem. 

Publiski aicinājumi uz minē-
tajām rīcībām “pavilks” līdz 5 ga-
diem, rīcības ar nolūku palīdzēt 
šādā darbībā ārvalstīm – arī līdz 
5 gadiem. Pēdējā redakcijā no šī 
panta tika izņemtas nekonkrētās 
ārvalstu organizācijas, kas ļautu 
uzskatīt par spiegu ikvienu, kas, 
piemēram, rādītu ceļu šādas pret- 
valstiskas organizācijas pārstāvim. 
Tagad sanāk, ka jāpierāda – aiz-
domās turamais par šādu “palīdzī-
bu” bija zinājis par pretvalstiskiem 
nolūkiem. Taču tas arī atļauj jeb-
kādu traktējumu, ekspertiem grūti 
pateikt, kā galu galā šis pants tiks 
piemērots. Piemēram, ko nozīmē 
pretvalstiska organizācija? Kur ir 
saraksts, vai tas nav valsts noslē-
pums un kas ar to drīkst iepazīties?

Kuluāros izskanējuši arī opti-
mistiski viedokļi. Piemēram, par to, 
ka iestarpinājums par Satversmes 
neparedzētu metodi, neitralizējot 
sākotnējo nodomu līdz absurdam. 
Un specdienestu iespējas nevis 
palielinoties, bet paliekot tādas 
pašas kā līdz šim, jo tie tā arī nav 
saņēmuši jaunu efektīvu rīku “hib-
rīdkaram”, neraugoties uz visām 
parlamenta pūlēm.

Darja ŽDANOVA

Mūzikas skola palīdz raisī-
ties bērnu talantam, bet tā nebūt 
neizraisa par mērķi katram bēr-
nam, kurš mācās mūzikas sko-
lā, kļūt par profesionālu mūziķi. 
Mūzikas skolā pavadītie mācību 
gadi katru mūsu audzēkni veido 
par labu un sabiedrībai noderīgu 
cilvēku, kura skats uz dzīvi, uz 
apkārtni un patiesām dzīves vēr-
tībām ir atvērts.

Skolas dzīvības nesējs ir 
talantīgs un prasīgs skolotājs. 
Ja Dabas māte bērnam ir devu-
si  muzikalitāti, tad vajag  iet šo 
skaisto, kaut arī grūto, ceļu.

Akordeona spēles skolotājs 
Anatolijs Livča ir Krāslavas Mū-
zikas skolas absolvents - peda-
goga Vitolda Kekļas audzēknis. 
Mūsu jaunajiem akordeonistiem 
ir laimējies sastapt skolotāju ar 
lielo burtu. Anatolija 
audzēkņi ir daudzu 
konkursu laureāti.

2016. gada 2. 
maijā plkst. 17.00 sko-
las koncertzālē notiks 
akordeona spēles au-
dzēkņu koncerts. Pie-
dalīsies absolvents 
Raimonds Ungurs 
(attēlā) - komponists, 
izpildītājs. 

Šobrīd mūziķis stu-
dē Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmijā maģistrantūras 
I kursā un strādā Viļņas Mūzikas 
skolā.

Pedagogu lielais gandarī-
jums, ka koncerta dalībnieki ir 
pašu mācīti un audzināti no ma-
zotnes, izvēloties katram atbilsto-
šu instrumentu, mudinot spēlēt 
ansamblī vai orķestrī. Un orķes-
tris ir liela motivācija jauniešiem, 
kopā iegūstot godalgotas vietas 
konkursos, skatēs, dodoties kon-
certos.

2016. gada 3. maijā plkst. 
17.00 Krāslavā, 18. novembra 
laukumā notiks Nacionālo bru-
ņoto spēku orķestra koncerts, 
kurā piedalīsies Krāslavas Mū-
zikas skolas absolventi: orķes-
tra diriģents-kapteinis Andris 
Grizāns, orķestra diriģents-kap-
teinis Roberts Saulevičs, so-

lists-seržants Artis 
Greckis, solists-ser-
žants Ojārs Spila. 

Savējie!   Es novēlu 
sev un visiem, lai mums 
katram būtu “savējie”, 
ar ko kopā muzicēt un 
gūt par to gandarījumu. 
Ar to pietiek pilnai lai-
mei.....

Mūzikas skolas 
direktore Olga Grecka

Alekseja 
GONČAROVA foto

Mēs lepojamies!

Pēc cilvēciskas draudzības likumiem

Paldies Olgai!

Savčenko pret Krievijas karavīriem

Maskava un Kijeva vienojušās par Ukrainas pilotes Nadijas Sav- 
čenko un Krievijas karavīru Aleksandra Aleksandrova un Jevgēņija 
Jerofejeva apmaiņas mehānismu. Ukraina un Krievija ieslodzītos līdz 
maija beigām nodos pretējai pusei soda izciešanai dzimtenē. Sprie-
dums Savčenko lietā stājās spēkā 5. aprīlī, bet spriedums Aleksandro-
va un Jerofejeva lietā stāsies spēkā tika maija vidū, ja tas netiks pār-
sūdzēts. Līdzās Savčenko lietai tiks spriests par vēl vairāku Krievijas 
iedzīvotāju apmaiņu 

Uzbrukums Mukallas pilsētai Jemenā

Jemenas valdības karaspēks ar arābu valstu koalīcijas gaisa trie-
cienu atbalstu nogalinājis vairāk nekā 800 starptautiskā teroristu tīkla 
“Al Qaeda” kaujinieku, veicot uzbrukumu Mukallas pilsētai, kuru kopš 
pērnā aprīļa kontrolēja “Al Qaeda”. Valdībai lojālie spēki atkaroja naf-
tas termināli un Mukallas pilsētu, kas tika uzskatīta par džihādistu bas-
tionu. Koalīcijas atbalstītie spēki ir padzinuši “Al Qaeda” kaujiniekus 
arī no Jemenas dienviddaļas lielākās pilsētas Adenas, kuru Jemenas 
prezidents Abdrabuhs Mansurs Hadi pasludināja par valsts pagaidu 
galvaspilsētu pēc tam, kad galvaspilsētu Sanu 2014. gada septembrī 
ieņēma hutiešu nemiernieki.

Vācija - nedrošākā aviācijas ziņā

Vācija atzīta par vienu no sliktākajām un nedrošākajām valstīm 
Eiropā lidojumu drošības ziņā. Vācu regulatori nav spējīgi nodrošināt 
un uzturēt Eiropas Savienības (ES) lidojumu drošības noteikumus vai-
rāk nekā 15 apgabalos. Tiek norādīts, ka vairākas valstis, piemēram, 
Albānija, Bosnija, Slovākija labāk izpilda visus šos noteikumus. 

“Banānu krīze” izplatās pa visu pasauli

Banānu ražu visā pasaulē apdraud bīstamas slimības izplatība. 
Banānus apdraud fuzariālā vīte (fusarium wilt) jeb tā dēvētā Pana-
mas slimība – tās uzliesmojums fiksēts Āzijā, un kopš tā laika slimī-
ba sasniegusi arī Austrāliju, Āfriku un Tuvos Austrumus. Šī slimība 
visnopietnāk apdraud pasaulē populāro banānu šķirni “Cavendish”. 
Fuzariālā vītes baktērija, pat pēc banānu plantāciju likvidēšanas, aug-
snē spēj izdzīvot pat 40 gadus. Iepriekšējais “Panamas slimības” uz-
liesmojums pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados gandrīz pilnībā 
iznīcināja tolaik pasaulē populārāko banānu šķirni “Gros Michel”.
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Konferences tēma: “Vecāku vārds ģimenē”! 

- Izdzimtene! - kliedza kāda nogurusi 
un nervoza mamma uz savu meitu, otrklas- 
nieci, direktora kabinetā. - Labāk es tevi ne-
dzemdētu! 

Aizsūtiet viņu uz internātu! – šķita, ka 
lamu straume nekad nebeigsies.  

Direktors diplomātiski, bet uzstājīgi lū-
dza meiteni iziet pastaigāties ārā, saruna 
ar bērna māti bija gara un sarežģīta. 

Bet meitene izgāja skolas pagalmā, 
apsēdās uz soliņa, acīm samiedzoties, pa-
skatījās uz debesīm, kur spīdēja pavasara 
saule, un klusītiņām sāka dziedāt. Viņas 
dziesmas vārdi bija tikko sadzirdami. 

Viņa dziedāja pati sev, klusām, it kā 
baidoties, ka viņu dzirdēs: “Mana mamma 
ir pasaulē vislabākā...” 

Stāsts no dzīves 
19. aprīlī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 

aktu zālē sapulcējās skolēnu vecāki, kuri piedalī-
jās tradicionālajā konferencē, kas ir veltīta audzi-
nāšanas problēmām. Konference notiek jau ne 
pirmo reizi, bet interese par šo pasākumu pieaug 
gadu no gada. Šoreiz vecāku aktivitātēs iesaistī-
jās 60 dalībnieki, kas pārstāvēja visu skolas klašu 
vecāku komitejas. Par pasākuma viesiem kļuva 
skolas atbalstītāji, katoļu un pareizticīgo baznīcas 
priesteri: Daugavpils apriņķa prāvests virspries-
teris Georgijs Popovs, Grāveru Ercenģeļa Mihaila 
baznīcas pārzinis priesteris Viktors Mjaļiks, Krās- 
lavas Sv. kņaza Aleksandra Ņevska pareizticīgo 
baznīcas priesteris Rostislavs Terehovs, Krāslavas 
Romas katoļu draudzes vikārs Rodions Doļa. 

Pēc trio “Non-stop” (vad. R.Andrejeva) mu-
zikālā sveiciena konferenci atklāja Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas direktore Ludmila Senčen-
kova. “Esam sapulcējušies kopā tāpēc, ka mūs 
vieno vēlēšanās būt par sabiedrotajiem mūsu 
skolēnu un jūsu bērnu reālajā dzīvē,” - tā uzsāka 
savu uzstāšanos Ludmila Senčenkova. Pastāstot 

par vecāku vārda svarīgumu katra bērna dzīvē, 
direktore noslēdza savu priekšlasījumu ar septi-
ņām frāzēm, kuras bērniem ir jādzird no viņa ve-
cākiem katru dienu: “Es mīlu tevi!”, “Es lepojos ar 
tevi!”, “Atvaino mani!”, “Es piedodu tev!”, “Es tevi 
klausos!”, “Tā ir tava atbildība citu cilvēku priek-
šā!”, “Tu varēsi to izdarīt!”. Šie nozīmīgie vecāku 
vārdi ir nepieciešami ne tikai maziem bērniem, 
bet arī pieaugušajiem. Kā apgalvo psihologi, šāda 
veida atbalsts cilvēkam ir vajadzīgs līdz pat 30 
gadu vecumam... 

Konferenci turpināja Konstantīns Koza-
čuks, kurš iepazīstināja konferences dalībniekus 
ar skolas vecāku aptaujas rezultātiem. Anketu 
saturs deva iespēju noskaidrot, cik bieži vecāki 
komunicē ar bērniem, kādus tematus apspriež, 
kādas uzslavu, stimulēšanas un soda formas iz-
manto audzināšanas procesā, kur meklē pado-
mus sarežģītajās situācijās, kādus svētkus svin 
kopā ar bērniem, kādas ārpusskolas aktivitātes 
un vaļaspriekus atbalsta. Uz ekrāna tika atspogu-
ļotas diagrammas, cipari, tabulas. Tika veikta dzi-
ļa un nopietna anketas rezultātu analīze. Secinā-
jumi liecināja par to, ka Krāslavas “Varavīksnes” 

vidusskolas skolēnu vecāki 
brīnišķīgi saprot, cik sva-
rīgi ir attīstīt bērnu rado-
šās spējas, kā arī apzinās 
mūsdienu audzināšanas 
problēmu risināšanas ne-
pieciešamību.  

Par skolēnu aptaujas 
rezultātiem pastāstīja Ija 
Karole, skolas psiholoģe. 
Šīs aptaujas ietvaros tika 
noskaidrots, cik tuvas ir 
bērnu attiecības ar vecā-
kiem, kādus mājas darbu 
vecāki uztic saviem bēr-

niem, kādus svētkus svin ģimenes lokā utt. Vecā-
kiem bija ļoti interesanti uzzināt par to, kā uztver 
ģimeni viņu bērni, vai viņi mīl un ciena savus ve-
cākus, vecmāmiņas un vectētiņus. 

Pēc psihologa uzstāšanās aptaujas rezul-
tātus komentēja Daugavpils apriņķa prāvests 

virspriesteris Georgijs Po-
povs. Tēvs Georgijs piedāvā-
ja meklēt atbildes uz visiem 
jautājumiem senlaiku auto-
ru darbos, jo šīs idejas ir labi 
pārbaudītas vairāku gad-
simtu garumā. Citātus no 
“Domostroja”, kurus minēja 
tēvs Georgijs, konferences 
dalībnieki uztvēra kā ļoti 
mūsdienīgus un noderīgus. Literārais darbs, kurā 
ir apkopoti ģimenes dzīves noteikumi, kas bija 
izplatīti XV gadsimtā Novgorodas republikā, izrā-
dījās ļoti aktuāli arī XXI gadsimtā. Tēvs Georgijs 
sprieda par to, ka bieži vien vecāki rūpējas par 
bērna fizisko veselību un nepievērš lielu uzmanī-
bu viņa dvēseles stāvoklim, kaut gan tas liecina 
par to, cik veiksmīgs būs bērns savā turpmākajā 
dzīvē. 

Pēc tēva Georgija pamācošā un pārliecino-
šā komentāra konferenci turpināja Tatjana Koza-
čuka, kurai bija uzticēts pastāstīt pasākuma da-
lībniekiem par pētījumu, ko veica skolas vecāku 
klubs “Varavīksne”: skolas formas ieviešanas ie-
spējas “Varavīksnes” vidusskolā. Tas ir visai kom-
plicēts jautājums, tāpēc pirms tam tika veikts 
ļoti nopietns pētījums. Konferences dalībnieki 
varēja iepazīties ar citu Latvijas skolu pieredzi 
šajā jautājumā, redzēt dažādus skolas formas va-
riantus, kā arī izvērtēt tās iespējamo cenu. Liela 
uzmanība tika pievērsta skolas formas ieviešanas 
priekšrocībām un trūkumiem, dalībniekiem tika 
piedāvātas anketas, kurās viņi varēja izteikt savu 
attieksmi pret apspriežamo problēmu.

Konferences teorētisko daļu turpināja praktis-
kā darbība. Dalībnieki sadalījās piecās darba grupās 
un apsprieda visaktuālākās bērnu audzināšanas 
problēmas. Grupās tika pārrunātas situācijas, ar ku-
rām ikdienā sastopas lielākā daļa vecāku, kopīgiem 
spēkiem dalībnieki meklēja atbildes uz vissarežģī-
tākajiem jautājumiem par bērnu audzināšanu.  Kā 
rīkoties, ja bērns atsakās palīdzēt mājas darbos? Kā 
risināt bērnu zādzības problēmu? Ko darīt, ja bērns 
vairākas reizes pieķerts melos? Kā uztverts jau pie-
augušas meitas lūgumu atļaut doties uz ballīti, kas 
notiek ārpus pilsētas, ja tajā piedalās daudz vecāki 
draugi? Kā atradināt bērnu apsaukāties un lietot 
lamu vārdus? Praktiski visi vecāki, audzinot savus 
bērnus, meklē atbildes uz visiem šiem sarežģīta-
jiem jautājumiem. Visās grupās kopā ar vecākiem 
strādāja skolotāji. Konferences viesi arī aktīvi pie-
dalījās grupu darbā un piedāvāja savus problēmu 
risinājuma variantus. 

Laiks, kas bija paredzēts grupu darbam, pagā-
ja ļoti ātri, pēc vētrainas apspriedes dalībnieki atkal 
sapulcējās aktu zālē, kur katra grupa prezentēja 
sava darba rezultātus, sniedza konkrētas rekomen-
dācijas, kas varētu palīdzēt atrisināt daudzas prob-
lēmas. 

Konferences noslēguma daļā uzstājās pries-
teris Rodions Doļa. Ar prieku un izbrīnu konfe-
rences dalībnieki uzzināja par to, ka nesenais 
Romas pāvesta Franciska vēstījums ir veltīts tām 
pašām problēmām, kas tika apspriestas konfe-
rencē. Baznīca arī rūpējas par jaunākās paaudzes 
audzināšanas problēmām, līdztekus skolai un 
vecākiem. Priesteris Rodions apstiprināja tēva 
Georgija teikto, stāstot par to, ka vecāku apsēs-
tība saistībā ar savu bērnu fizisko veselību un 
nepietiekamas rūpes par viņu garīgo izaugsmi un 
morālo īpašību audzināšanu noved pie neieprie-
cinošām tendencēm visas sabiedrības attīstībā. 
Šīs problēmas ir raksturīgas ne tikai Latvijai, bet 
arī visai civilizētajai pasaulei. 

Ieplānotais pasākuma ilgums - pusotra 
stunda - izvērtās par trim stundām. Laiks pagāja 
nemanot, dalībnieki ļoti aizrāvās un pat aizmirsa 
par visiem saviem darbiem un raizēm. Pēc kon-
ferences visi izjuta gandarījumu par to, ka ieguva 
jaunas zināšanas un prasmes. Cilvēki steidzās uz 
mājām, lai teiktu saviem bērniem vārdus, kuri vi-
ņiem ir ļoti vajadzīgi. 

Konferences “Vecāku vārds ģimenē” orga-
nizatori izsaka lielu pateicību visiem dalībniekiem 
- tiem, kas uzstājās ar priekšlasījumiem, pasāku-
ma vadītājai Ernai Jančevskai, kā arī Irēnai Ungu-
rei, Natālijai Kazlauskai, Irīnai Lukaševičai, Aļonai 
Dubovai par palīdzību aptauju rīkošanā un anke-
tu materiālu apkopošanā. 

Bet skola gatavosies nākamajai konferencei, 
jo bērnu audzināšanas tematika ir neizsmeļama 
un daudzpusīga kā pati dzīve. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Autora foto 

ATTĒLOS: Tēvs Georgijs: “Do-
mostroj” ir aktuāls arī mūsdienās”. 
Konferences dalībnieki. Priesteris Ro-
dions secina: “Baznīca rūpējas par 
analoģisku problēmu risināšanu.” 

Valsts amatpersonu (novadu priekšsēdētāju viet-
nieku) deklarācija par 2015. gadu

ALEKSANDRS JEVTUŠOKS
Krāslavas novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks; 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Krāslavas slimnīca” valdes loceklis

Deklarācijas iesniedzēja īpašumā 
(kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā 
esošie nekustamie īpašumi: dzīvojamā 
māja Krāslavā (kopīpašumā).

Komercsabiedrības, kuru dalīb-
nieks, akcionārs vai biedrs ir deklarāci-
jas iesniedzējs: SIA “EKO Sistem Serviss” 
kapitāla daļas (160) - 22766.00 EUR;

Deklarācijas iesniedzējam piedero-
šie reģistrējamie transportlīdzekļi, kā arī 
tā valdījumā vai lietošanā esošie trans-
portlīdzekļi un transportlīdzekļi, kurus 
tas ir iegādājies uz līzinga līguma pama-
ta: Volga GAZ 24 - 1982 (izl. g.) - īpašumā

Deklarācijas iesniedzēja skaidrās 
un bezskaidrās naudas uzkrājumi, ja to 
summa pārsniedz 20 Ministru kabineta 
noteiktās minimālās mēnešalgas
•	 AS “SEB banka” - 98449.00 EUR;

•	 Apdrošināšanas akciju sabiedrība “SEB 
Dzīvības apdrošināšana” - 8760.00 EUR;

•	 “Swedbank” AS - 72044.00 EUR; 
•	 Apdrošināšanas akciju sabiedrība “SEB 

Dzīvības apdrošināšana” - 15079.00 USD 
AS “SEB banka” - 11633.00 USD.  
Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata 
periodā gūtie ienākumi

•	 AS “SEB banka” (procenti) - 149.03 EUR;
•	 “Swedbank” AS (Procenti) - 921.96 EUR;
•	 Apdrošināšanas akciju sabiedrība “SEB 

Dzīvības apdrošināšana” (U. c. ienāku-
mi) - 2091.12  EUR;

•	 VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI) - 
18511.65 EUR;

•	 KRĀSLAVAS NOVADA DOME (alga) - 
4299.72 EUR;

•	 SIA “Krāslavas slimnīca” (alga) - 
24661.96 EUR.

VIKTORS MOISEJS
 KRĀSLAVAS NOVADA DOME (deputāts-domes priekšsēdētāja vietnieks);
SIA “NEMO” (izpilddirektors); KRĀSLAVAS NOVADA DOME (Kapitāla daļu 
turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībās) 

Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (ko-
pīpašumā), valdījumā vai lietošanā esošie 
nekustamie īpašumi: zeme un māja Krāsla-
vā (īpašumā), zeme Skaistas pag. (īpašumā)

Deklarācijas iesniedzējam piede-
rošie reģistrējamie transportlīdzekļi, 
kā arī tā valdījumā vai lietošanā esošie 
transportlīdzekļi: 
•	 Piekabe transporta kravas kaste RB 1101 

(2007 izl. g.,  īpašumā);
•	 Vieglais plašlietojuma ŠKODA OCTAVIA 

(2006 izl. g., īpašumā).
Deklarācijas iesniedzēja skaidrās 

un bezskaidrās naudas uzkrājumi, ja to 
summa pārsniedz 20 Ministru kabineta 

noteiktās minimālās mēnešalgas
•	 AS “PrivatBank” - 14552.00 EUR;
•	 AS DNB banka - 55739.53 NOK; 
•	 “Swedbank” AS - 51193.46 EUR; 
•	 AS “Meridian Trade Bank” - 27224.53 EUR.

Visi deklarācijas iesniedzēja pār-
skata periodā gūtie ienākumi
•	 AS DNB banka (procenti ) - 132.94 EUR;
•	 SIA “NEMO” (alga) - 4953.77 EUR;
•	 “Swedbank” AS (procenti) - 636.00 EUR;
•	 AS “PrivatBank” (procenti) - 101.23 EUR;
•	 LAUKU ATBALSTA DIENESTS (u. c. ie-

nākumi) - 224.00 EUR;
•	 KRĀSLAVAS NOVADA DOME (alga) - 

7524.20 EUR.

OSVALDS ŠATILOVS 
Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 
“SAMBA” (priekšsēdētājs);
 “1991. gada barikāžu dalībnieku Latgales biedrība” (valdes loceklis)

Deklarācijas iesniedzēja īpašumā 
(kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā 
esošie nekustamie īpašumi:
•	 zemes un ēkas nekustams īpašums 

(Aglonas pag., īpašumā, 2. gab.)
•	 dzīvoklis (Aglonas pag., īpašumā)

Deklarācijas iesniedzējam piede-
rošie reģistrējamie transportlīdzekļi, 
kā arī tā valdījumā vai lietošanā esošie 
transportlīdzekļi:
•	 Vieglais plašlietojuma MITSUBISHI PA-

JERO (1987 izl. g., īpašumā);
•	 Kravas transporta kaste MITSUBISHI 

L200 (1997 izl. g., īpašumā);
•	 Vieglais plašlietojuma PEUGEOT 206 

(2004 izl. g., īpašumā);
•	 Traktors MTZ-82.l (1993 izl. g., īpašumā);
•	 Traktors JUMZ 6KL (1987 izl. g., īpašumā).

Visi deklarācijas iesniedzēja pār-
skata periodā gūtie ienākumi
•	 PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIE-

NESTS (Ienākums no īpašuma pārdo-
šanas) - 30.00 EUR;

•	 Aglonas novada dome (alga) - 5862.18 
EUR;

•	 LAUKU ATBALSTA DIENESTS (u. c. ie-
nākumi) -  438.95 EUR;

•	 VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI) (pensi-
ja) - 7954.89 EUR.

RAITIS AZINS
Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, deputāts, Administratīvo 
aktu strīdu komisijas loceklis, Dzīvokļu jautājumu komisijas loceklis, medību 
koordinācijas komisijas vadītājs; 
Domes priekšsēdētāja p.i.;
Pašvaldības pārstāvis SIA “Dagdas komunālā saimniecība”;
 “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija (biedrs); 
Pašvaldības pārstāvis Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības 
un sadarbības komitejā; 
Pašvaldības pārstāvis Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu ko-
mitejas Dzīvokļu jautājumu apakškomitejā; 
Mednieku kolektīvs “Andzeļu mednieks” (biedrs); 
Mednieku kolektīvs “BĒRZIŅU MEDNIEKS” (biedrs); 
Pašvaldības pārstāvis Valsts probācijas dienesta Krāslavas teritoriālās struk-
tūrvienības Konsultatīvajā padomē;
Pašvaldības pārstāvis Nodarbinātības valsts aģentūras Aktīvo nodarbinātī-
bas un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijā

Deklarācijas iesniedzēja īpašumā 
(kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā 
esošie nekustamie īpašumi:
•	 zemes un ēkas nekustams īpašums 

(Dagdā,  īpašumā).
Deklarācijas iesniedzējam piede-

rošie reģistrējamie transportlīdzekļi, 
kā arī tā valdījumā vai lietošanā esošie 
transportlīdzekļi:
•	 Vieglais plašlietojuma AUDI 80 AVANT 

(1993 izl. g., īpašumā);
•	 Vieglais plašlietojuma VW GOLF (1991 

izl. g., īpašumā);
•	 Vieglais pasažieru AUDI 80 (1992 izl. g., 

īpašumā);

Deklarācijas iesniedzēja skaidrās 
un bezskaidrās naudas uzkrājumi, ja to 
summa pārsniedz 20 Ministru kabineta 
noteiktās minimālās mēnešalgas (attie-
cīgās valūtas vienībās):
•	 6000.00 EUR; 

Visi deklarācijas iesniedzēja pār-
skata periodā gūtie ienākumi:
•	 Dagdas novada pašvaldība (alga) - 

15090.52 EUR;
•	 PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIE-

NESTS (Ienākums no īpašuma pārdo-
šanas) - 50.00 EUR.

Avots: www.vid.gov.lv
Turpinājums  sekos
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Janis Rozentāls un Krāslavas novada skolēni
18. martā 
apritēja 150 
gadi kopš 
pasaulē nā-
cis latviešu 
nacionālās 
glezniecī -
bas pamat-
licējs un 
klasiķis Ja-
nis Rozen-
tāls (1866–
1916). 2016. 

gads Latvijā ir pasludināts 
par Jaņa Rozentāla gadu, 
tas sakrīt ar LNMM galvenās 
ēkas atvēršanas svētkiem 
pēc muzeja restaurācijas. 

Viņa jubileja šogad ir UNES-
CO svinamo dienu kalendārā, 
kas ir pirmā reize, kad šajā sa-
rakstā iekļauts kāds vizuālās 
mākslas pārstāvis no Latvijas. 

UNESCO kalendārā Rozen-
tāla vārds šogad ierakstīts līdzās 
Vasilija Kandinska 150. gadadie-
nai, Migela de Servantesa 400. 
gadskārtai, Aristoteļa 2400. dzim-
šanas dienai, kā arī 1000. gada-
dienai kopš Kazahstānas pilsētas 
Almati dibināšanas un Francijas 
Zinātņu akadēmijas dibināšanas 
350. gadadienai.

Jaņa Rozentāla radošais 
veikums, viņa glezna Pēc diev-
kalpojuma (No baznīcas, 1894) 
iekļauta Latvijas kultūras kanonā. 

Gleznotājs, grafiķis, mākslas 
kritiķis Janis Rozentāls bijis 
nerimtīgs meklētājs. Latvijas 
mākslas vēsturē viņš tiek vērtēts 
kā viena no centrālām gadsimtu 
mijas perioda personībām un kā 

viens no latviešu profesionālās 
mākslas pamatlicējiem. Savā 
daudzpusīgajā darbībā viņš ie-
viesa jaunus, ar laikmeta un na-
cionālās atmodas tendencēm 
saistītus principus – gan sadzī-
ves, gan portreta žanrā, mitolo-
ģiskajā un reliģiskajā glezniecībā, 
dekoratīvajā un lietišķajā grafikā 
Rozentāls izmantoja dažādu tā 
laika mākslas virzienu koncep-
cijas, kas ap 1900. gadu Latvijā 
ienāca kā inovācijas.

Janis Rozentāls dzimis Sal-
dus apkaimē 1866. gada 18. 
martā. Viņa vecāki bija zemnieki, 
tēvs – arī kalējs. Sākotnēji Janis 
mācījies H. Krauzes privātsko-
lā Saldū, pēc 
tam – Kul-
dīgas ap-
riņķa skolā. 
Ģimene bija 
trūcīga, tā-
dēļ nepilnu 
p iecpadsmit 
gadu vecumā 
viņš pārcēlās 
uz Rīgu, lai 
atrastu darbu 
un patstāvīgi 
pelnītu sev 
iztiku. Kādu 
laiku strādā-
jis dažādus 
g a d ī j u m a 
darbus, Janis 
kļuva par krā-
sotājmeistara 
palīgu un pēc 
četrus ga-
dus ilgām mācekļa gaitām tika 
iecelts par zelli. Viņš apmeklē-
ja arī nodarbības Rīgas (vācu) 

amatniecības skolā. 1888. gadā 
jaunā mākslinieka zīmējums 
mākslas skolu skatē Pēterburgā 
tika godalgots ar sudraba meda-
ļu un J. Rozentāls devās studēt 
uz Pēterburgas Mākslas aka-
dēmijas Glezniecības nodaļu, 
kur sākotnēji apguva klasicisma 
tradīcijās balstīto akadēmisma 
glezniecību

 Akadēmijas mācību ievirzei 
mainoties no akadēmisma par 
labu reālismam, Rozentāls savā 
diplomdarbā pievērsās sadzīves 
žanra tēmai – cilvēku iziešanai 
no Saldus luterāņu baznīcas pēc 
svētdienas dievkalpojuma.

Lai gan Jaņa Rozentāla daiļ-
rades pamatā 
ir Pēterburgā 
apgūtā aka-
dēmisma un 
reālisma glez-
niecība, lai-
ka gaitā viņa 
mākslas stils 
mainījies: viņu 
iespaidoja im-
presionisms, 
vēlāk arī jū-
gendstila un 
s i m b o l i s m a 
glezniecība. 

 Rozen-
tāls pievērsās 
arī sadzīves 
žanram, un 
arī ainavai. 
Īpaši iemīļoti 
ir Siguldas un 
dzimtās pilsē-

tas Saldus apkaimes ainavas un 
Somijas skati, jo bija precējies ar 
somu dziedātāju Elliju Forseli.  

Lai atzīmētu Jaņa Rozen-
tāla jubileju un akcentētu māks-
linieka nozīmi Latvijas mākslā, 
Krāslavas novada skolēni tika 
aicināti pētīt mākslinieka radošo 
darbību, analizēt gleznas, glez-
niecības paņēmienus.

Februārī notika novada vi-
zuālās mākslas olimpiāde “Ja-
nim Rozentālam - 150”. Līdzīgi 
kā Janis Rozentāls, Krāslavas 
novada skolēni gleznoja savas 
dzimtās puses skaistākās vie-
tas, lauku ainavas, pilsētu un 
protams Krāslavas Svētā Ludvi-
ga Romas katoļu baznīcu. 5.- 6. 
klasēm bija jāglezno dabas aina-
va, 7.- 9. klasēm pilsētas ainava 
impresionisma stilā, bet 10.-12. 
klašu skolēniem līdzīgi Jaņa Ro-
zentāla darbam “No baznīcas”, 
tikai jāglezno Krāslavas Svētā 
Ludviga Romas katoļu baznīca. 
Darbi sanāca skaisti, radoši un 
oriģināli. Tāpēc novērtēt bija ļoti 
grūti. Paldies Krāslavas Mākslas 
skolas skolotājiem par darbu 
vērtēšanu un Indras pamatsko-

las skolotājai Ērikai Urbanovičai, 
Kalniešu pamatskolas skolotājai 
Ņinai Kušnirei, “Varavīksnes” vi-
dusskolas skolotājai Jevgēnijai 
Sergejenko, Izvaltas pamatsko-
las skolotājai Ārijai Misjūnei, Ro-
bežnieku pamatskolas skolotājai 
Irēnai Truskovskai, Krāslavas 
Gr. Plāteru v. n. Poļu pamatsko-
las skolotājai Vijai Plotkai, Sau-
leskalna sākumskolas skolotājai 
Ainai Einikai, Krāslavas pamat-
skolas un Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas skolēniem par radošumu 
gatavojoties olimpiādei. 

Lai arī šķiet, ka Rozentāls ir 
tik tālu pagātnē, jo tiek svinēta 
150 gadu jubileja, tomēr viņš ar 
savu padarīto darbu ir atnācis 
līdz mūsdienām un iecementējis 
savu palikšanu stabili tagadnē. 

Inga SKERŠKĀNE, 
vizuālās mākslas MA vadītā-

ja, Krāslavas pamatskolas, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
vizuālās mākslas skolotāja.

„Pēc dievkalpojuma. No baznī-
cas.”1894.

Janas Kitokas darbs. 

Divas pavasara sensācijas 

“Sapņoju par teātri” 

Aktiera meistarības pamatā 
ir izteiksmīgas runas prasme. Un 
daudzām skatuves zvaigznēm 
kāpiens teātra Olimpa kalnā sā-
kās ar daiļlasīšanas konkursiem. 
To apstiprina arī jauno daiļlasītāju 
konkursu popularitāte. 

Sestās klases skolniece 
Evelīna Krista Sitnika ir skolas 
dramatiskā pulciņa “Avotiņš” da-
lībniece. Pulciņa vadītāja Ligi-
ta Mačuļska ar lepnumu atzīst: 
“Evelīna Krista ir mūsu vadošā 
aktrise. No sākuma viņa uzvarē-
ja skolas daiļlasītāju konkursā, 
pēc tam bija ārpus konkurences 
novada posmā. Trešo pirmo vie-
tu viņa ir izcīnījusi Jēkabpilī, bet 
tur uzstājās gandrīz simts labākie 
daiļlasītāji no visa reģiona!” 

Pēc viņas skatuviskā priekš-
nesuma (tas bija fragments no 
Jāņa Klīdzēja romāna “Dāvātās 
dvēseles”) žūrijas loceklis un po-

pulārais aktieris Zigurds Nei-
manis personīgi apsveica un 
palielīja Krāslavas zvaigznīti. 
Tik spilgts mākslinieciskais 
šarms... 

Atšķirībā no lielākās da-
ļas skolēnu, kas aizrautīgi 
pavada savu brīvo laiku so-
ciālajos tīklos, mūsu jaunā un 
talantīgā aktrise dod priekšro-
ku grāmatām un par savu ie-
mīļotāko nosauc vācu bērnu 
rakstnieka Otrfrida Preislera 
stāstu “Mazā raganiņa”. Lab-
prāt lasa arī tādus stāstus un 
pat romānus, ko parasti izvē-
las pieaugušie. 

Maija sākumā Evelīna 
Krista aizstāvēs Krāslavas 
novada godu Rīgā. 
Vēlam veiksmi! 

“Plānojiet un tad visu 
paspēsiet! 

Brīnišķīgi atceros sensāci-
ju, kas visus pārsteidza pirms 
četriem gadiem, kad piektās kla-
ses skolnieks 
Pauls Nartišs 
starptautiskajā 
jauno izpildītāju 
un komponistu 
konkursā guva 
spīdošu uzva-
ru. Tallinā toreiz 
skanēja Paula 
sacerētais tan-
go! Kopš tā lai-
ka viņa interese 
par mūziku tikai 
pas t ip r inā jās : 
Pauls ir pianists 
Krāslavas Mū-
zikas skolas 
s a k s o f o n i s t u 

Talants ne vienmēr ir dots no dzimšanas, bet jaunības gados 
tas ir aizrautības, mērķtiecības un strādīguma rezultāts. Krās- 
lavas pamatskola piedāvāja “Ezerzemes” lasītājiem divus sen-
sacionālus jaunumus. 

ansamblī, ko vada talantīgais pe-
dagogs Jānis Greckis. Raiņа un 
Aspazijas jubilejas gadā mūsu 
muzikālās pilsētas pārstāvis guva 
izcilu uzvaru valsts mēroga kon-
kursā! 

Mūzika nav šī devītklasnieka 
vienīgā aizraušanās, viņam ir arī 
izcils sekmju līmenis skolā – vidē-
jais vērtējums jau piecu gadu lai-
kā pārsniedz 9 balles. Jau trešo 
gadu jaunais krāslavietis pieda-
lās un gūst uzvaras lietišķās in-
formātikas konkursos, bet šogad 
notika kaut kas neiedomājams. 
Sacenšoties ar vidusskolēniem 
(kopā bija astoņdesmit dalībnie-
ku), Pauls Nartišs ir kļuvis par 
absolūto uzvarētāju! Pasākums 
norisinājās Daugavpils Univer-
sitātē, tas bija prestižs konkurss 
“Paskāla Ritenis – 2016”. Devī-
tās klases skolēns no Krāslavas 
ieguva 168,5 balles, bet sudraba 
godalgas ieguvējam, 12. klases 
skolniekam no Ludzas, bija tikai 
138,5 balles. Sajutāt atšķirību? 

Talantīgajam jauneklim ir 
vesela virkne citu sasniegumu, 
piemēram, būdams novada un 
reģionā līmeņa olimpiāžu uzvarē-
tājs, viņš ieguva tiesības cīnīties 
par labākā matemātiķa titulu vi-
sas valsts mērogā. 

No saviem trim galvenajiem 
vaļaspr iek iem 
devītklasnieks 
pirmajā vietā 
izvirza program-
mēšanu, otrajā 
- mūziku. Bet 
savus unikālos 
panākumus iz-
skaidro ļoti vien-
kārši: “Ja izplāno 
katru dienu, tad 
visu var paspēt.” 

Aleksejs 
GONČAROVS 

AICINĀM PARŪPĒTIES PAR SAVA VELOSIPĒDA DROŠĪBU
Līdz ar velosezonas sākumu, 
arī zagļi kļuvuši aktīvāki - valstī 
reģistrētas jau 164 velosipēdu 
zādzības, tostarp, Latgalē vai-
rāk par 22. No tām visvairāk 
fiksētas Rīgas reģionā. Īpaši 
velosipēdu zādzību skaits au-
dzis pēdējā mēneša laikā, tādēļ 
policija aicina iedzīvotājus ak-
tīvāk rūpēties par sava velosi-
pēda drošību.

No 164 velosipēdu zādzību 
gadījumiem, teju puse - 87 fiksē-
tas Rīgas reģionā. Jāpiebilst, ka 
šis skaits strauji audzis martā, to-
mēr tas neataino patieso nozagto 
velosipēdu skaitu, jo nereti vienā 
zādzības gadījumā garnadzis pie-
savinās vairāk nekā vienu velo-
sipēdu. Policija aicina velosipēdu 
īpašniekus iepazīties ar zemāk mi-
nētajiem padomiem, kā parūpēties 
par sava transportlīdzekļa drošību.

VIENMĒR PIESLĒDZ!
Lai velosipēds nebūtu viegls 

guvums zaglim, tam jābūt aprīko-
tam ar kvalitatīvu slēdzeni. Velosi-
pēda rāmis un riteņi jāsaslēdz tādā 
veidā, lai tos nav iespējams atdalīt 
pa daļām. Pat, ja velosipēdu atstāj 
tikai uz īsu brīdi, noteikti to pieslēdz.

NEATSTĀJ, KUR PAGADĀS!
Visbiežāk garnadži izvēlas nepie-

slēgtus velosipēdus, kas novietoti 
šķietami drošā vietā, kā, piemēram, 
uz balkona, slēgtā kāpņu telpā, ga-
ražā vai pie veikala. Pērnā gada 
statistika liecina, ka teju puse no 
kāpņu telpās nozagtajiem velosipē-
diem nav bijuši pieslēgti. Savukārt, 
novietojot velosipēdu publiskā vietā, 
jāskatās vai tā ir labi pārredzama un 
apgaismota, kā arī nodrošināta ar 
velosipēda pieslēgšanai paredzē-
tiem statīviem. Publiskā 
vietā velosipēdu neva-
jadzētu atstāt bez uzrau-
dzības uz ilgāku laiku. 
Atceries, ka saslēgs tikai 
aizkavē, nevis attur zagli! 
Plašāku informāciju par 
to, kā parūpēties par 
sava velosipēda drošību 
publiskās vietās, varat 

skatīt mājas lapā: http://www.divrite-
nis.lv/?ct=safety.

REĢISTRĒ!
Iesakām velosipēdu reģistrēt 

Ceļu satiksmes drošības direkcijā. 
Kad velosipēds reģistrēts, tas uzrā-
dās Transportlīdzekļu un tā vadītāju 
valsts reģistrā. Par reģistrācijas faktu 
dokumenti netiek izsniegti, taču ir ie-
spējams iegūt uzlīmi, kas apliecinās, 
ka velosipēds ir oficiāli reģistrēts. Ga-
dījumā, ja velosipēds tiktu nozagts 
un pēcāk atrasts, pārbaudot reģis-
trētā velosipēda rāmja numuru datu 
bāzē, policija varēs noskaidrot un 
atgriezt to likumīgajam īpašniekam.  
Reģistrāciju var veikt elektroniski 
CSDD e-pakalpojumos:http://www.
csdd.lv/lat/registracija/velosipedu_re-
gistracija/, jebkurā CSDD nodaļā vai 
izmantojot CSDD mobilo aplikāciju.

IEGAUMĒ IZSKATU!
Velosipēda zādzības gadī-

jumā tā īpašniekam tiek uzdoti 
jautājumi par nozagtā velosipēda 
izskatu. Nereti velosipēda īpaš-
nieks uz tiem nespēj atbildēt, kā 
arī nav nevienas fotogrāfijas, kuru 
uzrādīt. Tādēļ, tikko esi iegādājies 
velosipēdu, nofotografē to, pievēr-
šot uzmanību tā pazīšanas zīmēm. 
Nofotografē arī velosipēda rāmja 
numuru, lai, vajadzības gadījumā, 
policijai varētu norādīt divritenim 
raksturīgās pazīmes.

ZIŅO!
Velosipēda zādzības gadīju-

mā, nekavējoties ziņo policijai.
JA VELOSIPĒDS NETIEK 

LIETOTS!
Rūpējies par savu velosipēdu 

drošību pat tad, kad tas netiek lie-
tots. Uzglabājot velosipēdu pagra-
bā, balkonā vai garažā, ieteicams to 
pieslēgt ar saslēgu. Ja glabā to slēg-

tās telpās, kuras neiz-
manto ikdienā, parūpē-
jies, lai tās ir aizslēgtas 
ar drošām slēdzenēm.

Glabājot velosipē-
du uz balkona, esi pie-
sardzīgs, jo zaglis kā-
roto mantu var nolūkot 
un nozagt pat no aug-
šējo stāvu balkoniem.
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Černobiļai – 30

Konference “Mazs cinītis gāž lielu vezumu” 
Labs vārds pie laba darba vada.
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara, 
Ir saules stars no Dieva gara.

20. aprīlī Krāslavas pamatskolā noti-
ka Krāslavas novada 3.- 4. klašu skolēnu 
pētnieciskā konference “Mazs cinītis gāž 
lielu vezumu.” Man prieks, ka šogad 13 
skolēni veica pētījumus, gatavoja pre-
zentācijas. Piedalījās Krāslavas pamat-
skolas, Krāslavas “Varavīksnes” vidus-
skolas., Indras pamatskolas, Robežnieku 
pamatskolas skolēni. Gandrīz visi skolēni 
saprata jēgu, sagatavoja prezentācijas. 
Nolikuma prasības bija izpildītas. Paši 
bērni stāstīja, prezentēja savus darbus. 
Prata atbildēt uz žūrijas uzdotajiem 
jautājumiem. Skolēni tika vērtēti pa klašu 
grupām.

Tēmas bija dažādas un interesan-
tas. Piemēram, “Daba krāso, daba zīmē”, 
“Daugavas salas Krāslavā”, “Jahta”, 
“Origami”, “Atkritumu apsaimniekošana 
Indras pagastā”, “Sīrijas kāmis”, “Sau-
sās smaržas”, “Gadalaiku ietekme uz 
lapu koku dzīves ciklu Latvijā”, “Ziepju 
burbuļi”, “Saules enerģijas izmantošana 

mājsaimniecībā”, “Elektrība”. Interesan-
tāki likās tie, kuri savus pētījumus rādīja 
praktiski.

Pirmās pakāpes diplomu ieguva Krās- 
lavas pamatskolas 3.a klases skolniece 
Madara Ērika Daņiļeviča un Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas 4. klases skol-
niece Ksenija Kožemjačenko. Otrās pakā-
pes diplomu ieguva Indras pamatskolas 4. 
klases skolēns Jurģis Jākobsons un Krās- 
lavas pamatskolas 3.a klases skolniece 
Ineta Marhileviča. Pārējie bērni saņēma 
pateicības.   

Paveiktā darba prezentācijas izvērtēja 
žūrija: Krāslavas novada domes Izglītības 
un Kultūras vadītājas vietniece Snežana 
Petroviča; Krāslavas bērnu un jauniešu 
centra direktore Rita Vekšina; Krāslavas 
novada Pirmskolas MA vadītāja Jeļena Vo-
rošilova.

Krāslavas bērnu un jauniešu centra 
direktore Rita Vekšina pasniedza simpāti-
ju balvas Krāslavas pamatskolas skolnie-
cei Madarai Ērikai Daņiļevičai un Krāsla-
vas “Varavīksnes” vidusskolas skolniecei 
Ksenijai Kožemjačenko. Paldies žūrijai 
par paveikto darbu, par labiem vārdiem 

un vēlējumiem turp-
mākajam darbam.

Liels prieks un 
gandarījums par to, 
ka šajā darbā kopā 
ar bērniem iesaistās 
viņu vecāki. Kopā ar 
bērniem iet ārā, vēro 
dabu, veic ekspe-
rimentus. Ģimenes 
vienotībā un atbalstā 
ir vislielākā vērtība. 
Liels paldies vecā-
kiem par sadarbību 
un atbalstu. Aicinu 
turpināt iesaistīties 
šādos pasākumos.

Paldies skolē-
niem un viņu skolo-
tājiem par veikto dar-
bu. Paldies 2. klases 
ansamblim “Notiņas” 
par skanīgajām dzie-
smiņām, kas radīja 
jauko noskaņojumu, 
un ansambļa vadītājai Inārai Krutei. 

Aicinu visus būt tikpat aktīviem arī turpmāk!
Krāslavas novada sākumskolas 

MA vadītāja Inta BEIKULE
Alekseja GONČAROVA foto

Klusie varoņi mums līdzās…
Černobiļas 

atomelektrosta-
cijas ceturtais 
reaktors pēc 
neve i ksmīga 
e k s p e r i m e n -
ta eksplodēja 
plkst. 1.23 naktī 
uz 1986. gada 
26. aprīli, izme-
tot gaisā milzī-
gu radioaktīvā 
piesārņojuma 
mākoni. Radiā- 

cijas līmenis, kas atmosfērā nonāca pēc 
reaktora eksplozijas, 400 reizes pārsnie-
dza radioaktīvo vielu daudzumu Hirosimā 
pēc atombumbas sprādziena.

Mēģinot novērst avārijas sekas un 
apslēpt notikušo, padomju amatpersonas 
uz avārijas vietu nosūtīja tūkstošiem ne-
pietiekami aizsargātu glābšanas dienestu 
un tiesībsargājošo institūciju darbinieku un 
karavīru. Pēc spēcīgā apstarojuma glābēji 
izdzīvoja tikai dažas nedēļas, mirstot mo-
košā un ilgā nāvē.

Reaktora sprādzienā gāja bojā divi 
strādnieki, bet nākamo mēnešu laikā no 
radiācijas mira vēl 28 glābēji un stacijas 
darbinieki.

Avārijas seku likvidēšanas darbos 
kopskaitā piedalījās ap 800 000 cilvēku no 
Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Latvijas un citām valstīm. No 
Latvijas šajos darbos tika iesaistīti vairāk 
nekā 6000 iedzīvotāju. Radiācija ir ietek-
mējusi un pasliktinājusi šo cilvēku veselī-
bu - vairāk nekā 3374 no viņiem piešķirta 
invaliditāte, vairāk nekā 900 ir miruši, un 
daudzi zaudējuši darbaspējas.

“Černobiļas katastrofa ir postošākā 
kodolkatastrofa pasaulē un starptautiskā 
sabiedrība vienmēr atcerēsies Černobiļas 
pieredzi un atbalstīs Ukrainu”, savā uz-
runā Ukrainā notiekošajā starptautiskajā 
forumā “Černobiļas pieredze pasaules 
kodoldrošībai” uzsvēra bijušais Latvijas 
Valsts prezidents Valdis Zatlers, kurš pats 
piedalījās 1986. gadā Černobiļas avārijas 
seku likvidēšanā.

No LR Iekšlietu ministrijas mājasla-

pas: 
“Otrdien, 26. aprīlī plkst. 13.00 Iekš-

lietu ministrijā notiks svinīgais pasākums, 
kurā pieminot Černobiļas AES avārijas 30. 
gadadienu, avārijas seku likvidēšanas da-
lībniekiem tiks pasniegta īpaši izveidota 
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku piemiņas zīme.

Kopumā Latvijā trīs gadu laikā ar Čer-
nobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieka piemiņas zīmi paredzēts apbal-
vot ap 6 000 Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieku.

Pieteikties piemiņas zīmes saņem-
šanai iespējams, sazinoties ar Iekšlietu 
ministriju vai biedrību Latvijas savienība 
Černobiļa.” 

Sergejs Averjanovs bija Černobiļas 
avārijas seku likvidētājs 1987. gada noga-
lē un 1988. gada sākumā.  Kluss un pie-
klājīgs, lai arī dzīve nav viegla, ir saglabā-
jis humora izjūtu. Abi ar sievu Āriju dzīvo 
nelielā dzīvoklī un netālu no mājām nomā 
zemes pleķīti, kurā abi čakli rušinās no pa-
vasara līdz rudenim – pietiekot pašiem un 
arī radi un paziņas tiek pacienāti ar gar-
dumiem. Arī šobrīd uz palodzes lapiņas 
pret saulīti vērš tomātu stādiņi. Veselība 
abiem jāsaudzē – Ārijai nereti paaugsti-
nāts asinsspiediens, Sergejs par savām 
kaitēm nestāsta… Pirms 15 gadiem, sli-
mības saasinājuma periodā, ārsti ieteica 
mainīt dzīvesvietu, lai varētu vairāk 
atrasties svaigā gaisā. Tā no Rīgas 
abi pārcēlušies uz Krāslavas novada 
Skaistu.

“Devos uz Černobiļu brīvprātīgi. 
Neesmu no tiem, kuri slēpjas aiz citu 
mugurām. Strādāju Rīgas Taksomet-
ru parkā par taksistu. Dēls aizgāja 
armijā. Domāju – nedod Dievs, viņu 
uz Černobiļu aizsūtīs, es jau dzīvē 
kaut ko esmu redzējis, bet viņi, jau-
niņie, kuriem vēl ģimenes jādibina…” 
stāsta Sergejs. 

Vaicāju, vai viņš apzinājās, kurp 
dodas, kādas tam var būt sekas?

“Muļķis es taču neesmu, protams, ap-
zinājos, ka iznākums var būt letāls. Apzi-
nājos un sapratu, bet kādam taču tas bija 
jādara! Bija jācenšas likvidēt šīs briesmī-

gās avārijas sekas. Mēs visi taču elpojam 
un dzeram ūdeni, mūsu Daugava plūst 
cauri Baltkrievijai, kurai pāri gāja radioak-
tīvais lietus. Ja visi būtu atteikušies doties 
uz Černobiļu, kādas tad būtu sekas? No-
teikti daudz graujošākas.

Mūsu grupā no Latvijas bijām 32 cil-
vēki, kad 18 no viņiem Rīgā apglabājām, 
nolēmu paklausīt ārstiem un mainīt dzīves 
vietu. Dīvainākais šai slimībā ir tas, ka 
tā pirmos paņēma pirms tam “ziedošus” 
cilvēkus. Mans draugs, divmetrīgais spē-
kavīrs, arī taksists no Babītes, mira pēc 
diviem mēnešiem. Strādāju uz smagās 
mašīnas, izvedām no zonas blakus reak-
toram piesārņoto augsnes kārtu, atpakaļ 
vedām smiltis. Sirreāls skats – kā tuksne-
sī. Kāds iecavietis, kurš strādāja uz eks-
kavatora, bravurīgi nelika masku. Teicu 
viņam: “Ko āksties! Uzliec masku, tu taču 
pat neizbrauc no zonas, visu laiku elpo 
piesārņoto gaisu!” Neklausīja. Paglabājām 
četrus mēnešus pēc atgriešanās. Sieva 
un trīs bērni palika… Bravūrai tur nebija 
vietas. Vajadzēja sevi saudzēt, diemžēl 
ne visi to saprata. Radiāciju varēja sajust, 
iebraucot zonā, - mutē metāliska garša un 
pēc laiciņa galvā smaguma sajūta. Jūties 
kā rēgs. Tur visi kā rēgi staigāja – pames-
tie suņi, kaķi, cilvēki, kuri ilgāk uzturējās. 
Skats baiss – apsvilusi koki, beigti putni… 
Jautāju sanitārās daļas priekšniekam: “To-

ļik, tu esi ārsts. Kas ar mums notiks?” Atbil-
de bija: “Mēs visi saslimsim ar vēzi – kurš 
ātrāk, kurš vēlāk…” 

Vaicāju, vai Sergejs kā Černobiļas 

avārijas seku likvidētājs saņem kādu at-
balstu no valsts, no Latvijas savienības 
“Černobiļa”?

“Zālēm pietiek”... skumji pasmaida 
Sergejs: “Kad dzīvoju Rīgā, biju savienī-
bas “Černobiļa” biedrs. Visur ir milzīga bi-
rokrātija. Esmu noguris. Kopš pārcēlos uz 
dzīvi Latgalē, mani neviens no Černobiļas 
biedru savienības nav uzrunājis. Lai ir, kā 
ir, cik Dievs devis, tik arī dzīvošu. Uz gru-
pas dalībnieku bērēm arī vairs nebraucu. 
Pat nezinu, cik vēl dzīvi palikuši. Katrs no-
mirst vienatnē...” 

Tāds, lūk, kluss varonis mums bla-
kus... Paldies, Tev, Sergej, par uzņēmību 
un sevis nesaudzēšanu!

Kas notiek šobrīd Černobiļā?

Drīz pēc traģēdijas - 1986. gada maijā 
- tika sākta sarkofāga būve, lai bīstamās 
AES 4. korpusa drupas noslēgtu no ārpa-
saules. Savukārt nākamgad paredzams 
pabeigt jau otro drošības kārtu – milzīgu 
arku. Tomēr paredzams, ka abu drošības 
struktūru iekšienē esošais sakausējums 
būs bīstams cilvēkiem vēl vismaz  100 000 
gadu.

Tomēr, izrādās, ir cilvēki, kuri pama-
nās labi pelnīt uz citu traģēdijas rēķina. Uz 
Černobiļas bīstamo zonu tiek rīkotas eks-
kursijas. Interneta vietnes “Delfi” žurnālists 

tur viesojās šā gada marta beigās. 
Ir pieejams plašs apraksts par eks-
kursiju. 

Sameklēju arī tos, kas šādas 
ekskursijas piedāvā no Latvijas – 
ceļojumu aģentūra “Ceļo ar stilu”, 
ar kliedzošu aprakstu, izceltu sar-
kanā krāsā: “Dodies 2 dienu tūrē 
uz pasaulē slavenāko “slēgto” zonu 
- Černobiļu! Fascinējoša pieredze 
ikvienam piedzīvojumu kāram tū-
ristam un kaislīgam fotogrāfam!” 
– atliek tikai sacīt - Dievs, piedod 
viņiem, viņi nejēdz, ko dara!!!

Otrdien, 26. aprīlī plkst. 22:05 
LTV1 tiks demonstrēta dokumentālā filma 
“Černobiļa. Pēc 30 gadiem.” 

Iveta LEIKUMA
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Province 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā studija
11.15 100 g kultūras
12.00 Aizliegtais paņēmiens
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Garfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Režisors Alvis Hermanis. 
Pēdējais Eiropas romantiķis. 
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas loto 
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra
22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsommeras 
slepkavības
1.15 1:1

LTV7

6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes pa 
ledāju pēdām
6.30 Projekts nākotnei
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais
9.10, 0.15 100 g kultūras
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50, 20.00 Kalnu patruļa 
12.45 Automoto Nr.2. 
13.15 Brīvdienu ceļvedis
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Izglītība un karjera
15.15 Aculiecinieks
15.35 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Punkts uz i
20.55 Japānas atklāšana
21.30 Neredzēti brīnumi. Japāna. 
22.05 Melu laboratorija
23.05 Dzīvība un nāve
1.00 LTV - 60

LNT
5.00, 4.30 Karamba!
5.20, 10.05, 4.50 Bernards
5.35 Ticīgo uzvaras balss
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.45 LNT rīta ziņu 
raidījums 900 sekundes
8.40, 0.10 Dzīvīte
9.10, 2.05 Šaubu ēnā
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Ideāla diena mīlestībai
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mīļās meles
15.50 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Kaķene
18.55, 1.20 Juvelieru klans
20.35 Degpunktā
21.10 Mf. Zilās asinis
22.10 Mf. Nozieguma vieta
0.30 Nikita

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.45, 12.00 Rozenheimas detektīvi
6.40, 13.00 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri 5

9.00, 17.00 Kāsla metode
10.00 Smieklīgākie videokuriozi
11.00 Būt par papucīti
14.30, 2.35 Viņas melo labāk 
15.45, 20.20, 3.25 
UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Tētis sprukās
22.35 Mf. Greislenda
23.35 Fors mažor

TV3+
5.00,17.55, 1.45 Māja-2
6.00 Infomānija
6.25, 12.30 Tētuka meitiņas
7.25 Kulinārais raidījums
7.55 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī
8.55 Ekstrasensi detektīvi
10.00, 14.35 Comedy Club
11.05 TV shop
11.20, 16.50 Universitāte
13.35, 20.05 Mūsu Krievija
15.40 Comedy Batls
19.00, 2.35 Brīvdienas Meksikā
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus
23.05 Mf. Kanibāls

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Nodaļa 44
14.50,1.55 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.45 Mf. Jūras dēmoni 
21.35 Gultnē
23.30 Dienas kopsavilkums
23.55 Kurlais
3.05 Asinszāle
5.00 Dzīvokļu jautājums

RTR Planēta Baltija
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Vēstis
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Vēstis - М
11.55 Meklējot pierādījumus

15.00 Šļūdonis
18.15, 3.50 Tiešais ēters
21.00 Nauda
23.00 Speciālkorespondents
0.45 Apdegums
2.30 Steidzami uz numuru! 
3.15 Smieklu istaba

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.05, 1.20 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 18.55 Lai runā!
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50, 3.20 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
20.00 Laiks
21.25 Aiz kadra
21.50, 23.05 Margarita Nazarova
0.10 Vakara Urgants
0.50, 5.55 EuroNews
1.35 Mākslas filma
5.00 Smieklīgi videoklipi

26. aprīlī Ir iemesls!

Viņas slavenākā fotogrāfija ieguva lielu 
popularitāti visā pasaulē. Droši vien tikai ļoti 
netālredzīgi redaktori nebija publicējuši to savu 
izdevumu pirmajās lappusēs. Šajā fotogrāfijā 
Olga Čehova žilbinoši smaida, atmetot galvu, 
un skatās kaut kur augšā. Rodas iespaids, ka 
viņa skaļi smejas. Bet blakus viņai stāv cilvēks 
gaišā ķitelī, viņš izskatās ne tikai ļoti apmulsis, 
atrodoties kinodīvas tuvumā, bet arī nospiests, 
kautrīgs, kompleksains. Kad fotogrāfija parādī-
jās presē, šo kompleksaino cilvēku zināja jau 
visa Eiropa. Tas bija Hitlers. Olgas Čehovas ta-
lanta uzticamākais un neatlaidīgākais cienītājs. 

Skaisto uzvārdu Čehova, kas bija labi pa-
zīstams Krievijā, Olga ieguva no sava vīra, ģe-
niālā krievu aktiera un teātra teorētiķa Mihaila 
Čehova. Hitlera iemīļotākā kinozvaigzne un visa 
Trešā reiha slavenība ir dzimusi pārkrievojušās 
vācu inženiera Konstantīna Knippera ģimenē. 
Tā bija turīga un dižciltīga dzimta. Tēvs lepojās 
ar savām neformālajām un draudzīgajām attie-
cībām ar pašu imperatoru. Bērnībā Olga bieži 
rotaļājās ar lellēm kopā ar Lielajām kņazienēm 
Carskoje Selo pilī. Meitenes aktierprasmes iz-
paudās jau agrā bērnībā. Viņas tante un māsī-
cas tolaik jau uzstājās Maskavas Dailes teātrī, 
tāpēc vecāki nolēma sūtīt meitu uz teātra skolu.  

Mācības turpinājās tikai neilgu laiku. Pus-
otru gadu pēc iestāšanās skolā Olga satika Mi-
hailu Čehovu. Viņu simpātija bija savstarpēja un 
spēcīga. Neskatoties uz vecāku protestiem, pā-
ris salaulājās. Laulība nebija ilga, bet visu mūžu 
Olga un Mihails saglabāja draudzīgas attiecības 
un palīdzēja viens otram. 1921. gadā Olga Čeho-
va emigrēja no Krievijas. Kā oficiālais brauciena 
mērķis tika minēt ārstēšanās Vācijā, kā arī aktier-
prasmju pilnveidošana. Taču, braucot uz Vāciju, 
Olga jau zināja, ka neatgriezīsies. Pēc diviem ga-
diem arī Mihails Čehovs aizbrauca no Krievijas. 

Spēlēt teātrī un filmēties kino Olga Čehova 
sāka praktiski uzreiz pēc atbraukšanas uz Berlīni. 
Viņas kinodebija palika praktiski neievērota, bet 
jau otrā kinoloma palīdzēja Olgai kļūt ne tikai par 
zvaigzni, bet par kinoikonu. Piedāvājumi sekoja 
viens pēc otra. Čehova paspēja ne tikai filmē-
ties, bet arī pati uzņemt savas filmas, taču režijas 
jomā nekādus panākumus viņa nesasniedza. 

1930. gadā, kad Čehovas slava sasniedza 
savu apogeju, kinoindustrijas apvārsnī parādī-
jusies jauna zvaigzne – Marlēna Dītriha. Divas 
dāmas sāka konkurēt viena ar otru, taču pirmā 
padevās Marlēna, viņa pameta Vāciju un sāka fil-
mēties Holivudā. Olga turpināja “valdīt” Berlīnē.  

Pēc nacistu nākšanas pie varas 1933. gadā 
Čehovas dzīvē sākās pārmaiņas. Tagad viņa bija 
visu augstākā līmeņa oficiālo pasākumu dalīb-
niece. Olga draudzējās ar Gēringa sievu, bieži 
viesojās Gebelsa mājās, bet Hitlers dāvināja 
viņai par piemiņu savus portretus ar aizkustino-
šiem uzrakstiem. 1936. gadā Vācijas propagan-
das ministrs piešķīra Čehovai goda nosaukumu 
– Trešā reiha valsts aktrise. 

Kārtējās pieņemšanas laikā, 1941. gada 
rudenī, kad visa Vācijas vadība gatavojās ātri 
pabeigt karu ar Krieviju, Gebelss pajautāja Če-
hovai par to, ko viņa domā par Vācijas armijas 
uzvaru un Maskavas ieņemšanu. Aktrises atbil-
de bija pārdroša un tieša: “Ātras uzvara nebūs. 
Arī Napoleons nenovērtēja milzīgos Krievijas 
plašumus.” Hitleram paziņoja par šo nekaunī-
go aktrises rīcību. Bet fīrers tikai pasmējās un 

atbildēja, ka Gebelsam ir 
jāmācās no Olgas, piemē-
ram, teikt patiesību. Ar to 
viss arī beidzās. 

Čehova nekad tik 
daudz nefilmējās kā kara 
gados - 13 filmas 5 gadu 
laikā. Olgai arī bija viesiz-
rādes pa visu Vāciju, viņa 
uzstājās radiopārraidēs, 
piedalījās teātra izrādēs. Aktrise izpildīja dzies-
mas par mīlestību, tēloja avantūristes un likte-
nīgas sievietes. Kategoriski atteicās piedalīties 
patriotiskajās reklāmfilmās, filmās par karu, kā 
arī nekad nedziedāja nacistu dziesmas. Un viņa 
vienmēr tikusi cauri sveikā, jo Hitlers nevēlējās 
uzklausīt nekādas sūdzības par primadonnas 
kaprīzēm. Viņš tāpat kā miljoniem vāciešu bija 
savaldzināts ar Čehovas skaistumu un talantu. 

1945. gada priekšpavasarī vāciešu izlūk-
dienests paziņoja Himleram, ka Olga Čehova 
saņem dīvainas telegrammas, un radās nopiet-
nas aizdomas par to, ka viņa sadarbojas ar kaut 
kādiem izlūkiem. Šis paziņojums izraisīja furoru 
galvenajā SS resorā. Neskatoties uz Hitlera aiz-
bildniecību, Himlers nolēma arestēt aktrisi un 
nopratināt viņu. Nav zināms, kā Olga uzzināja 
par gaidāmo arestu un kā aktrisei izdevās pār-
celt aresta laiku no vakara uz rītu (visticamāk, 
viņai palīdzēja kāds uzticams pielūdzējs), taču 
vispārsteidzošākais bija kas cits. Kad no rīta 
Čehovas mājās ielauzās vesela SS vienība ar 
Himleru priekšgalā, viņi ieraudzīja idillisku ainu: 
pie kafijas galdiņa sēdēja Olga Čehova, bet vi-
ņai pretī... Hitlers! Fīrers paskatījās uz savu uz-
ticamo līdzgaitnieku un SS vadītāju, uzsmaidīja 
un teica Čehovai: “Droši vien man jānodrošina 
jums, Olga, aizstāvība. Citādi Hitlers paslēps jūs 
savos pagrabos. Iedomājos, kāds dosjē viņam ir 
par jums!” Un izplūda skaļos smieklos... 

1945. gada aprīļa beigās Čehovu arestēja 
padomju militārpersonas. Aktrisi ar kara lidma-
šīnu aizsūtīja uz Maskavu, bet pēc diviem mē-
nešiem atkal atveda uz Berlīni un atļāva apmes-
ties pilsētas amerikāņu sektorā. Visi šie brīnumi 
tika izskaidroti tikai pēc dažām desmitgadēm. 
Viss bija saistīts ar to, ka Olga Čehova jau 1920. 
gadā sāka strādāt izlūkdienestā. Taču oficiālo 
dokumentu, kas apstiprina šo faktu, neviens 
nav redzējis. Taču krievu izlūks Pāvels Sudopla-
tovs savā grāmatā dod skaidru mājienu par to, 
ka Olga Čehova sāka sadarboties ar krievu izlūk-
dienestu vēl 20. gadu sākumā un turpināja savu 
darbu arī pēc kara. Aktrise pārcēlās no Berlīnes 
uz Minheni, kur nodibināja nelielu firmu, kas 
ražoja kosmētiku, un turpināja filmēties kino. 
Pēdējo Centra uzdevumu šim “Štirlicam svār-
kos” izpildīt neizdevās. Olgai bija jāorganizē 
slepenas pārrunas ar Konrādu Adenaueru par 
vienotas vāciešu valsts izveidošanu ar “mūžīgās 
neitralitātes statusu”. Tas bija Berijas rīkojums. 
Bet tas bija 1953. gadā, kad Lavrentiju Beriju 
arestēja, un līdz ar to aktrises un superspiedzes 
karjera noslēdzās. 

Olga Čehova mira 1980. gada 26. aprīlī, 
nāves cēlonis - smadzeņu vēzis. Viņas meita 
un mazmeita gāja viņas pēdās. Bet, dzirdot uz-
vārdu Čehova, Vācijā jau sen uzskata, ka tam ir 
vācu izcelsme... 

Andrejs JAKUBOVSKIS

Olgas Čehovas piemiņas diena 

Draudzības turnīrs volejbolā 
Krāslavas un Dagdas novadu skolām

18. aprīlī Krāslavas “Varavīksnes” vidus-
skolā notika reģionālās sacensības telpu fut-
bolā vidusskolēniem. Sacensībās piedalījās 
jauniešu komandas no Viļānu vidusskolas, 
Preiļu Valsts ģimnāzijas, Dagdas vidusskolas, 
Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas, Rēzek-
nes 6. vidusskolas, Špoģu vidusskolas un Dau-
gavpils Valsts ģimnāzijas.

 Divas stiprākās komandas no katras 
apakšgrupas turpināja cīņu par medaļām. Par 
bronzas medaļām cīnījās Rēzeknes 6. vidus-
skolas un Viļānu vidusskolas komandas. Ar re-

zultātu 6:2 bronzas medaļas ieguva Rēzeknes 
6. vidusskola.

Lielu gandarījumu sagādāja Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas skolēni, kuri cīnījās 
finālā ar Daugavpils Valsts ģimnāziju. Spēle bija 
ļoti līdzīga un aizraujoša, bet veiksme šoreiz 
bija ciemiņu pusē un ar rezultātu 4:3 uzvaru 
svinēja daugavpilieši.

Apsveicam Krāslavas “Varavīksnes” vidus-
skolas komandu ar izcīnītajām sudraba medaļām!

Ilona VANAGA, Krāslavas Sporta 
skolas metodiķe  

Krāslavas pilsētas skolu interešu izglītības 
sporta pulciņu vadītāji 14. aprīlī organizēja drau-
dzības turnīru volejbolā 6.-7. klašu skolēniem 
Krāslavas Valts ģimnāzijas sporta zālē. Šis turnīrs 
tiek organizēts jau otro gadu. Šogad tika uzai-
cinātas arī kaimiņu novada komandas.  Turnīra 
spēlēs piedalījās septiņas komandas – četras 
meiteņu un trīs zēnu no “Varavīksnes” vidus-
skolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Ezernieku 
un Dagdas vidusskolām. Turnīra mērķis ir po-
pularizēt volejbolu, veselīgu dzīvesveidu, veidot 
sadarbību starp pilsētas un novadu skolām. Šīs 
vecuma grupas skolēni pirmo reizi satikās uz vo-
lejbola laukuma un ar interesi vēroja, kā spēlē 
viņu vienaudži no citām skolām, iepazinās ar 
spēles veidoto taktiku, spēles elementu tehni-
kas iemaņām un prasmēm, skolēni atbalstīja 
katru komandu, pārdzīvoja par neveiksmēm un 

priecājās par katru uzvarēto punktu.
Draudzības turnīra nobeigumā visi dalībnieki 

nofotografējās kopā, kā arī tika apbalvoti ar me-
daļām. Meiteņu konkurencē pirmo vietu ieguva 
Dagdas vidusskolas komanda, otro - “Varavīksnes” 
vidusskolas, trešo - KVĢ, ceturto - Ezernieku vi-
dusskolas komanda. Zēnu konkurencē KVĢ ko-
manda izcīnīja uzvaru, otrajā vietā ierindojās 
“Varavīksnes” vidusskolas komanda un Ezernieku 
vidusskola ieguva trešo godalgoto vietu. 

Paldies par tik jauku sporta pasākumu inte-
rešu izglītības sporta skolotājiem I. Lukšam, I. 
Bernatei, D. Duškinam, J. Vaišļam, H. Kavinskim, 
kā arī KVĢ administrācijai par viesmīlīgo uzņem-
šanu savā skolā.

N. RAUDIVE, Krāslavas sporta 
skolotāju MK vadītāja 

Sports

Latgales reģiona skolēnu sacensības telpu futbolā
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.02 Province 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija  11.15 Daudz laimes!
12.05 Latvijas šlāgeraptauja
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra
13.50 Garfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
19.25 Kurzemīte. Imants 
Ziedonis.  20.30 Panorāma
21.15 Būt latvietim
22.00 Mf. Cienījamā sieviete
23.20 100 g kultūras
0.20 Černobiļa. Pēc 30 gadiem. 
1.20 Tieša runa
5.20 Alternatīva izgāztuvei
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.03, 5.30 1000 jūdzes 
pa ledāju pēdām
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Tieša runa
9.40 Momentuzņēmums
10.00 Mājas, kur atgriezties

10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50 Kalnu patruļa 
12.40, 22.50 Japānas 
atklāšana
13.10, 23.25 Neredzēti 
brīnumi. Japāna
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Skats nākotnē
15.15 Aculiecinieks
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Bez apvainojumiem
19.10 Mf. Raja zina
20.05 Ūdens stāsts 
21.05 100 g kultūras
0.00 Sporta studija
0.45 Zebra  
1.00 Ekstremāli kadri 

LNT
5.00, 4.20 Karamba!
5.20, 10.05 Bernards
5.35 Ticīgo uzvaras balss
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.35 LNT rīta ziņu 
raidījums 900 sekundes
8.40, 0.45 Dzīvīte
9.10, 1.50 Šaubu ēnā
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Mamma - robots
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mīļās meles
15.50 Nemelo man!

16.50 Māksla piedot
18.00 Kaķene
18.55, 1.05 Juvelieru klans
20.35 Degpunktā
21.10 Maini vai zaudē!
22.00 Glābiet mūsu ģimeni
0.00 Čikāgas policija

TV3
5.00, 1.35 Tētuka meitiņas
5.45, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi 4
6.40, 13.00 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri 5
9.00, 17.00 Kāsla metode
10.00 Smieklīgākie videoklipi
11.00 Būt par papucīti
14.30, 2.35 Viņas melo labāk 2
15.45, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Kauli
22.00 Mf. Es esmu leģenda
0.00 Kinomānija
0.35 Overtime TV

TV3+
5.00,17.55, 3.35 Māja-2
6.00 Infomānija
6.30, 12.30 Тētuka meitiņas
7.30 Kulinārais raidījums
7.55 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
8.55, 14.35 Comedy Club
9.55, 15.40 Comedy Batl
11.00 TV shop
11.15, 16.50 Universitāte
13.35, 20.00 Mūsu Krievija
19.00, 2.15 Brīvdienas Meksikā
21.00 Interni

22.10 Mf. Ēterā blondīne
0.05 Mf. Noslēpumainais 
Alberts Nobs

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien  6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Nodaļa 44
14.50, 1.55 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.45 Mf. Jūras dēmoni 
21.35 Gultnē
23.30 Dienas kopsavilkums
23.55 Kurlais  3.05 Asinszāle
5.00 Vasarnīcu lietas

RTR Planēta Baltija
5.00 Krievijas rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Vēstis
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Vēstis - M
11.55 Izmeklētāja Nikitina lieta
18.15, 3.50 Tiešais ēters
21.00 Nauda  23.00 Divkauja
0.45 Otrais pasaules karš
2.30 Steidzami uz numuru! 
3.15 Smieklu istaba 

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.05, 1.45 Ziņas
6.35 Multfilmas

7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!  12.55 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50, 3.35 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
20.00 Laiks  21.15, 23.05 Mf. 
Margarita Nazarova
23.45 Vakara Urgants
0.30 Sazvērestības teritorija
1.15, 5.55 EuroNews  2.00 Mf. 
Liels troksnis bez iemesla
3.20, 5.15 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 1.00 Skatīties visiem!
6.10 Pazīsti mūsējos
6.30 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.40 Izmeklēšanas 
noslēpumi  13.05, 23.05 
Dokumentāls projekts
16.25 Fantastika zem grifa
20.50 Ekstrasensu cīņas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 0.05 Ziņas  6.05 Rīts
Profilakse
15.00 Laiks rādīs
16.15, 18.15, 21.00 Sporta 
ziņas  17.00 Precamies!

18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā  20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā
21.30 Margarita Nazarova
23.15 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona Х
Profilakse
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Māja ar lilijām
16.00 90 sekundes
16.35 Ģimenes melodrāmas
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.15 Interešu sfēra
20.00, 1.05 Mf. Klusais Dons
21.00 Panorāma
21.45 Mf. Zeme zaudētā, zeme 
iegūtā    22.15 Pēdas
0.55 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
Profilakse
15.00 Mats matā
15.30 PIN kods
16.15 Aizliegtā skola
17.25, 21.10 Rudie
17.55 Iznīcinātāji
19.05 Ekstrasensu cīņas
21.50 Sportloto 6 no 49, KENO
22.05 Futbols  0.05 Būt par cilvēku

CETURTDIENA,  28. aprīlis

PIEKTDIENA,  29. aprīlis
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 5.30 Province 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50 Ceturtā studija
11.10, 1.35 Izsauciet vecmāti!
12.15 VIP
13.15 Saknes debesīs
13.50 Garfīlda šovs
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks. 
20.30 Panorāma
21.05 Mf. Miglas krasts
23.25 Skutelis studijā
23.40 Latvijas šlāgeraptauja
0.35 Mf. Cienījamā sieviete
2.35 Midsommeras slepkavības
4.15 Imanta - Babīte pietur…
4.45 Sporta studija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Latīņamerikā
6.30 Euromax
7.00 Ceturtā studija
7.30 Latvijas novadu cīņas
8.25 Otrā pilsēta. Daugavpils.  
9.25 Anekdošu šovs
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas

11.50 1:1 
12.40, 2.55 100 g kultūras
14.25 Satikšanās
15.00 Saules izsauktie
15.35, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Personīga lieta
19.05 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna.
20.05 Aculiecinieks
20.20 Planēta, kas līdzīga Zemei
20.35 Hokejs
23.10 Eiropas koncerti
0.05 Mf. Viktorija: mīlas stāsts
2.00 Ūdens stāsti
3.40 Kultūras mantojums 3D 
3.50 Troksnis

LNT
5.00, 4.20 Karamba!
5.20, 10.05 Bernards
5.35 Ticīgo uzvaras balss
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.40 LNT rīta ziņu 
raidījums 900 sekundes
8.40, 0.55 Dzīvīte
9.10, 2.00 Šaubu ēnā
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Bākas gaisma
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mīļās meles
15.50 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Kaķene
18.55, 1.15 Juvelieru klans
20.35 Degpunktā
21.10 Dzintara dziesmas
22.10 Sirdsmīļā Monika

22.50 Greizais spogulis

TV3
5.00, 1.50 Tētuka meitiņas
5.45, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi 4
6.40, 13.00 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri 5
9.00, 16.25 Kāsla metode
10.00 Kauli
11.00 Būt par papucīti
14.35, 2.45 Viņas melo labāk 2
15.55, 3.35 Smieklīgākie videoklipi
17.25 Bitīt matos!
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Dzīves sīkumi
21.00 Mf. Aģents Džonijs Inglišs
23.05 Mf. Nakts bārā McCool 
1.00 Greislande

TV3+
5.00, 17.55, 2.25 Māja-2
6.00 Infomānija
6.25, 12.30 Тētuka meitiņas
7.20 Kulinārais raidījums
7.55 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī
8.50, 14.35 Comedy Club
10.00,15.40 Comedy Batl
11.05 TV shop
11.20, 16.50 Universitāte
13.35 Mūsu Krievija
20.00 Mf. Ķerras
22.10 Mf. Parastas grūtības
0.40 Mf. K-9: privātdetektīvi

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās

10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Nodaļa 44
14.50, 1.00 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.35 Jūras dēmoni
21.25 Pēdējās medības
23.10 Vairākums
0.30 Laimīgā biļete
2.15 Svētā Maskavas Matrona
3.15 Asinszāle
5.05 Laulātie

RTR Planēta Baltija
5.00 Krievijas rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Vēstis
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Vēstis - М
11.55, 15.00 Izmeklētāja 
Nikitina lieta
18.15, 3.50 Tiešais ēters
21.00 Humora raidījums
22.55 Filipa Kirkorova koncerts
0.55 Mf. 20 dienas bez kara
1.25 Mf. Nevaru pateikt ardievas
3.00 Krusts

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05 
Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu

17.50 Cilvēks un likums
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.30 Balss. Bērni 
0.30 Vakara Urgants
1.20, 4.15 Humora raidījums
2.10 EuroNews
2.40 1 in city
4.00 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 23.00, 0.50 Skatīties visiem!
6.30 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
10.55, 21.55 Dīvaina lieta
12.00 Izmeklēšanas noslēpumi
13.00 Ekstrasensu cīņa
15.20, 0.00 Dokumentāls 
projekts
16.25 Fantastika zem grifa
20.50 Čapmanes noslēpumi

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.25 Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.20 Mf. Strīpainais reiss
18.20 Gaidi mani
18.55 Brīnumu lauks

20.00 Laiks
21.05 Balss. Bērni
22.50 Leģendas Live
23.25 Mf. Zibens laupītāji
 

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
10.55, 15.25 Māja ar lilijām
12.10, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Izmeklēšanas noslēpumi
20.00 Mf. Diversants. Kara beigas.
21.00 Panorāma
21.45 Tuvplānā
22.10 Mf. Laimīgā iespēja
1.50 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.10, 16.10 Aizliegtā skola
10.15, 21.10 Ekstrasensu cīņas
12.05 Mītu grāvēji
13.15 Iznīcinātāji
14.30 Ērglis un cipars 
15.30, 0.10 PIN kods
17.20 Mf. Serafimas 
neparastais ceļojums
18.45 Mf. Zvaigžņu putekļi
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.15 Reportieris

RenTV Baltic
5.40, 0.50 Skatīties visiem!
6.05 Vadīt krievu stilā
6.30 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.35 Izmeklēšanas 
noslēpumi
13.05 Izmailova parks
15.20, 20.50, 23.50 
Dokumentāls projekts
16.25 Fantastika zem grifa
22.55 Pazīsti mūsējos

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.00 Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums

11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.10 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Margarita Nazarova
23.00 Mf. Ranijs

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
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, 23.55 Zona Х
9.10, 22.15 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
10.55, 15.25 Māja ar lilijām

12.10, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.15 Interešu sfēra
20.00, 1.05 Mf. Klusais Dons
21.00 Panorāma
21.45 Zeme zaudētā, zeme iegūta
0.50 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.10, 16.15 Aizliegtā skola
10.15, 19.05 Ekstrasensu cīņas
12.05 Mītu grāvēji
13.15, 17.55 Iznīcinātāji
14.30 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
17.20, 21.10 Rudie 
21.30 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Futbols
0.20 Būt par cilvēku

Pilsētas labiekārtošana

Par zaļu un ziedošu pilsētu.                                      Alekseja GONČAROVA foto
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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 .
Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

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

27068443, pati te@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

Krimināls, notikumi

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888.

LAIKA ZIŅAS
27.04. 28.04. 29.04.

+ 2... + 14  + 5 ... + 15 + 7 ... + 13

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

Reklāma un sludinājumi

 SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

mežu ar zemi, ieķīlātu mežu 
un bez dokumentiem.
Meža izstrādāšanas pakal-

pojumi.  Meža izvedēja, for-
vardera pakalpojumi. 

Pārdodam malku (3 m).
Tālr. 26677812, 20377801. 

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paagstinātas cenas.

Skaidra naudā vai ar pārskai-
tījumu. 

T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921.

iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlītē-
ja.     Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 
Svari.   T. 20207132.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus, cūkas. 
Samaksa uz vietas. Svari. 

 Tālr. 26563019

• Granīta un cementa - smelk-
nes pieminekļi, kapapmales, 
plāksnes, nožogojumi.

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzstādīšana un transporta 
pakalpojumi.

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, 

tālr. 28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Piektdien, 29. aprīlī Z/S “Flaveri” pārdos jaunas dažādu 
šķirņu (Dominante - zilganas, melnas, raibas utt., Legary - 
baltas un brūnas) vistiņas 4 - 6 mēn. (jau dēj); labas Thailand 

dējējvistas (10-12 mēn.) un gaiļus (iespējama maiņa). Pēc pasūtījuma 
- cāļi, pīlēni, broileri, zoslēni un pīles. Tālr. 29142247, šoferis 29158908.

Priežmale - 8.00, Jaunokra - 8.10, Mariampole - 8.20, Andrupene - 8.30, Andzeļi 
- 8.45, Ezernieki - 9.00, Dagda - 9.15, Asūne - 9.40, Robežnieki - 9.50, Skuki - 10.05, 
Indra - 10.20, Vaicuļeva - 10.30, Lupandi - 10.40, Piedruja - 10.50, Kalnieši - 11.05, 
st. Skaista - 11.20, Veterovka - 11.30, Skaista - 11.40, Krāslava (Ostas iela) - 12.00, 
Borovka - 12.25, Izvalta - 12.40, Kombuļi - 12.55, Grāveri - 13.10, Aglona - 13.25.

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo pus, 

aitas,  zir gus. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 

T. 26142514, 20238990.

māju Aglonas novadā, 2 ha ze-
mes, 7000 €. Tālr. 26870537;
māju ar saimniecības ēkām 
Andrupenes pag. T. 26578020; 
26602387;
“AUDI A6” - 2.5 D, 1997.,2100 €. 
Tālr. 26052625;
“FORD Mondeo” - 1.8, gāze/ 
benzīns, 1996. Tālr. 22444345;
MTZ 52 darba kārtībā, ar doku-
mentiem. Tālr. 28325156;
T-25 ar piegādi; “SPRINTER 
312” - 1996., līdz 3.5 t, ar kabīni, 
jauna TA. Tālr. 28841403;
kartupeļu vagotāju, ūdens mucu (3 
kubi), pļaujmašīnu J302 (Vācija), 
smagās ecēšas (2 gab.), minerāl-
mēslu mucu sēšanai, sienu ruļļos. 
T. 26266511;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Me-
tāla un alumīnija diskus. Velosi-
pēdus. Tālr. 29479733;
jaunu trimmeri “Erman”, 90 €. 
Tālr. 28704679; 
veļas automātu “BEKO” (150 €), 
ledusskapi “BEKO” (100 €). Lie-
toti. Tālr. 27018849;
televizoru “Samsung CS 29” 
(diag. -69 cm, plakans ekrāns, ie-
būvētas skaņas tumbas 2x15 W), 
labā stāvoklī, 30 €. T. 26264512;
televizoru “LG Flatron” (lietotu). 
T. 26332059;
sulu spiedi “Žuravinka SVPP30” 
(var rezerves daļām). T. 28761940; 
jaunus, krāsotus stropus pilnā 
komplektā. Tālr. 26149882;
govi (6. laktācija). T. 29321048;
2 grūsnas teles. Tālr. 29137709, 
26111649; 
bezšķirnes kucīti (3 mēn.). La-
bradora un Vācu aitu sugas jauk-
tenis. T. 28821950, 20242646;
kartupeļus, auzas. T. 28797057;
sēklas kartupeļus “Vineta”; skal-
dītu malku. Tālr. 26527904;
pārtikas, sēklas kartupeļus. Pie-
gāde. Tālr. 27131681;
miežus, kviešus, auzas, miltus. 
Piegāde. Tālr. 29134527;
miežus, auzas, miltus, amoliņu, 
facēliju. Tālr. 27827411;
sienu ruļļos (timotiņš). T. 24815852;
malku. Tālr. 29189194;
skaldītu malku. Tālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231;
mežus ar zemi, cirsmas. Sa-
maksa uzreiz. Tālr. 26346688;
traktoru T-16. Tālr. 20070825;
VAZ un rezerves daļas. Tālr. 
22350451. 

VĒLOS ĪRĒT 1 - istabas dzī-
vokli Krāslavā ar mēbelēm. Tālr. 
28274290.
Mazdārziņu apstrāde ar aug-
snes frēzi, vagošana. Zvanīt 
vai sūtīt sms pa tālr. 22038020.
Dārzu apstrāde ar mini - traktoru 
(ar frēzi). Tālr. 29824483.
Dzinēju galvu remonts. Tālr. 
27410544. 

Eksporta uzņēmums
SIA “Baltic Beef Sale”

IEPĒRK 
* liellopus kautuvei 
* jaunlopus nobarošanai

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20553533, 20135740, 

20135741.

Z/S “Riekstiņi”
Baltinavas novadā pārdod:
- vasaras kviešu “Taifun” sēk-

lu C2 kat.
- griķus “Anita Belarusskaja”, 

var izmantot pavasara sējai.
Tālr. 29124081, 26475154

22 gadus kopā ar Jums! 

Uzsākam pavasara darbus 
kopā ar LAFIKO.LV 

kredītiem! 
Aizdevumi pensionāriem 

un strādājošajiem!

Krāslavā, Brīvības  ielā 24.  
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

-piektdienās no 10:30-12:30
Tālr. 65622735, 28229290

Pār tevi smilšu klusums klāts,
vien paliek atmiņas
Un tava mūža stāsts.

Izsakām līdzjūtību klases 
audzinātājas Valentīnas Vi-
ļumes tuviniekiem, viņu kapu 
kalnā izvadot.

Dagdas vidusskolas 1976. 
gada 11. a klases absolventi  

SIA “RUMBACentrs” 
aicina darbā

 pārdevēju - kasieri 

CV sūtīt - merogs@inbox.lv
Tālr. 28237504

 IEPĒRK VĪNGLIEMEŽUS
Katru dienu: bijušajā mež-

niecībā “Baltiņi” no plkst. 9:00 
- 17.00, kā arī

Bancānos - 8.30, Izvaltā - 
9.00, Šahmanos - 9.30, Šķel-
tovā - 9.45, Slostovkā - 9.50, 
Ambeļos - 10.00, Borovijos 
- 10.30, Aglonā - 11.00, Kom-
buļos - 13.00, Skaistā - 15.00, 
Dagdā - 16.00, Andzeļos - 
16.30, Ezerniekos - 16.45.

Otrdienās, ceturtdienās, 
sestdienās: Indrā - 18.00, Kal-
niešos - 18.30, Kaplava - 19.00.

Izbrauc uz mājām!!!
Tālr. 26840027, 25286017

Esi sveicināts lasītāj vai la-
sītāja. Esmu pateicīga, par jūsu 
veltīto laiku un uzmanību. Patei-
cas vienmēr tas, kurš dot. 

Mani sauc Lidija. Esmu dzi-
musi Daugavpilī. Kādu laiku dzī-
voju un strādāju Ventspilī. Kad 
dzīve bija piespiedusi pie sienas, 
tad “gan locītavas sāpēja, gan 
aste krita nost”. Bija jāmeklē iz-
eja. Tradicionālā medicīna man 
nelīdzēja, uzzināju par Cigun - 
par to, kā palīdz pareiza elpoša-
na. Aizbraucu uz Rīgu pie netra-
dicionālās medicīnas ārsta Igora 
Kudrjavceva. Viņš man izstāstīja 
par ķīniešu elpošanas paņēmie-
nu Cigun, par to, kā tā ietekmē 
cilvēka organismu.  Pēc tam es 
braucu pie viņa, lai apgūtu Cigun. 
Sajutu, ka atdzimstu, ka spēki 
atgriežas. Sāka ar to katru dienu 
nodarboties mājās. Sākumā pa 
20 minūtēm, vēlāk - vairāk. Tagad 
Cigun ir mans dzīvesveids, jo jau 
trīs gadus esmu sertifi cēts ins-
truktors. Vadīju Kurzemē Cigun, 
paralēli strādāju Zviedrijas uzņē-
mumā Bucher Municipal, bet pēc 
tam ģimenes apstākļu dēļ bija jā-
atgriežas dzimtajā Latgalē. 

Tagad instruēju cilvēkus 
Daugavpilī, bieži esmu Krāslavā, 
jo te ir ļoti skaisti un no dabas nāk 
laba enerģija. 

Cigun - tās ir lēnas, plūstošas 
kustības, kas rada muskuļu atslā-
bināšanos un pareizu elpošanu. 
Cigun  mazina muguras sāpes, 
osteohondrozes un spondilozes 
radītās sāpes. Cigun no citām 
metodēm, piemēram, aerobikas 
vai fi tnesa, atšķiras ar to, ka tai 
piemīt maigums un noteikta kustī-

bu secība. Ar Cigun var nodarbo-
ties jebkurš cilvēks, neatkarīgi no 
viņa svara, dzimuma, statusa utt. 
Kas attiecas uz vecumu, tad es 
strādāju ar cilvēkiem no 16 gadu 
vecuma. Iesaku Cigun kā efektīvu 
notievēšanas paņēmienu. Dau-
dzas sievietes ir pārsteigtas par 
to, kā notiek svara zaudēšana: 
nodarbībās nesvīstam, “nekačā-
jamies”, krosu neskrienam, bet 
liekie kilogrami zūd. Cigun palīdz 
dāmām menopauzes vai pārejas 
periodā, uzlabojas organisma ter-
moregulācija, sieviete nenoveco, 
bet tieši otrādi piepildās ar jaunu 
enerģiju. Nodarbojoties ar Cigun, 
cilvēki zina, kā viegli atbrīvoties no 
depresijas, bezmiega. Atjaunojas 
nervu sistēma. Ķermenis ir viegls 
un brīvs.

Kad cilvēks pārkāpj pāri pus-
mūža slieksnim, viņš sāk saprast, 
ka daudz kas ir jāmaina. Tas jā-
dara, lai dzīvotu ar jēgu; lai mūs 
nebūtu jākopj, lai mēs līdz pat 
beigām būtu pie pilna prāta un 
paši spētu iet.

Apģērbs nodarbībām: plats 
T-krekls, brīvas bikses, zeķes.

Tagad Cigun arī Krāslavā!
Tālr. +371 26474805
Ar cieņu un vēlot Sauli 

jūsu mājās, Cigun instruktore 
Lidija 

Sertifi kāts Nr. 147, izdots 
Latvijas austrumu vingrošanas 
asociācijā.

Laika periodā no 15.04.2016. 
līdz 22.04.2016. Krāslavas iecir-
knī tika reģistrēts 41 notikums. 

Būtiskākais:
• 16.aprīlī, dienas laikā, Krā-

slavā, Rīgas ielā 56, uzlaužot 
durvis vienā no dzīvokļiem tika 
izdarīta juvelierizstrādājumu 
un naudas zādzība. Par doto 
faktu tika uzsākts kriminālpro-
cess, notiek vainīgo personu 
noskaidrošana.

• 17.aprīlī, apm. plkst. 03.00, 
kafejnīcā Todes, starp apmek-
lētājiem izcēlās strīds, kuras 
gaitā vienam jaunietim no ka-
batas izkrita mobilais telefons 
Samsung Galaxy S7 Edge, 

kuru paņēma kāds no kafejnī-
cas apmeklētājiem. Jā kādam 
ir informācija par doto gadīju-
mu, lūgums zvanīt pa telefo-
niem 65603414 vai 65603403.

• 18.aprīlī Kalniešu pagastā tika 
apstādināts autovadītājs M, 
dzim.1990.g., kurš, kā izrā-
dās, bija alkohola reibumā, pie 
tam būdams bez autovadītāja 
tiesībām. Par pārkāpuma ne-
fi ksēšanu piedāvājis policijas 
darbiniekiem kukuli 200 eiro 
apmērā. Sakarā ar augšmi-
nēto tika uzsākts kriminālpro-
cess atbilstoši Krimināllikuma 
323.p.1.d. (kukuļdošana).

Tāds dīvains klusums 
šodien priedēs,
Tur dzenis serdei laukā 
sāpi kaļ...
Bet brūci sirdī putnēns 
nesadziedēs,
Nav spēka dzīvību griezt 
atpakaļ.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu un sēru brīdī esam kopā 
ar zemessarga Dzintara Pat-
malnieka piederīgajiem. 

Zemessardzes 
35.Nodrošinājuma bataljona 

kolektīvs

Pārtrūka stīga, apklusa 
dziesma, 
Apdzisa zvaigznes, saira 
sapņi, 
Viss tas notika pēkšņi un 
strauji, 
Pielija sāpju un asaru 
trauks.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Dzintara Patmalnieka ģime-
nei un piederīgajiem, no viņa 
pāragri uz mūžu atvadoties. 

“Varavīksnes” vidusskolas 
kolektīvs

 Izsakām patiesu līdzjūtību 
Dzintara Patmalnieka sievai 
un piederīgajiem, no viņa uz 
mūžu atvadoties. Sērojam 
kopā ar Jums.

Klasesbiedri

Nav tādu vārdu, ar ko 
izsmelt bēdas 
No sirdīm, kas sāpēm 
pielijušas.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Dzintara Patmalnieka ģime-
nei un tuviniekiem sakarā ar 
viņa traģisko nāvi. 

Mednieku kolektīvs 
“Piedruja”

Dvēselei un ķermenim
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