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Sveica m 
80 gadu jubilejā 

Ādolfu Ločmeli!
Novēlam stipru veselību, daudz spēka, 

enerģijas un iedvesmas!
A.Orlovs, A. Bogdāns, J. Brils, M. Valters, 

Ē. Gabrusāne, A. Jevtušoks, S. Zakrevskis, 
L. Kavinska, O. Stavro, V. Frolovs, A. Harčenko.

 Biedrība “Stariņš” sveic visus 
savus biedrus Lieldienās!

Šajos svētkos vēlam jums un 
jūsu ģimenēm laimi, harmoniju, 
mieru un sapratni. Lai jūsu dvē-
seles kļūst tīras, mājas lai piepil-
dās ar Dieva svētību, sirdis - ar 
vēlmi darīt labus darbus, atdot 
sevi ticībai, ar vēlmi mīlēt un būt 
mīlētam! Lai Lieldienu skanošie 

zvani dziedina dvēseles un 
acis iemirdzas no Kris-

tus Augšāmcelšanās! 
Kristus augšāmcē-
lies! 

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

Sveicam dzimšanas dienā 
Zinaīdu Semjonovu 

un Guntu Brazeviču!
Biedrība “Stariņš” 

Lai viss, ko vēlies - PIEPILDĀS.
Lai viss, ko dari - IZDODĀS,
Lai viss, ko gribi ir SASNIEDZAMS.
Bet nekad lai nav tā, ka nav NEKĀ!

Apsveicam 80 gadu jubilejā
Ādolfu Ločmeli!

Novēlam palikt tikpat  možam un dzīvespriecīgam, 
nezaudēt humora dzirksti un vēl ilgi doties ar mums 
kopīgās mednieku gaitās.

MK “Skaistas mednieks”

SIA “IVI gāze” piedāvā propāna gāzi:
Pavasara atlaides!

50 l balons - 24 EUR,     27 l balons - 13 EUR.
Gāzes balonu piegāde un uzstādīšana Krāslavas, Dagdas 

un Aglonas novados - bezmaksas.
Pastāvīgajiem klientiem, pensionāriem un invalīdiem atlaides.
Autogāze - 0.525 EUR. Pastāvīgajiem klientiem atlaides!

Realizējam skābekli un ogļskābo gāzi!
Tālr. pasūtījumiem: 29575471, 65625222. Vasarnieku 9, Krāslava

I Unikālas vāzes un dekoratīvi trauki…

2017. gada 26. aprīlī plkst. 17.30 Krāslavas 
pamatskolā (Pils ielā 5) notiks 2010. gadā dzi-
mušo bērnu vecāku sapulce. Varēsiet tikties ar 
klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem.

Skolas administrācija

Veselību stipru, 
allaž gaitu ņipru,
Brīnišķīgu omu, 
tūkstoš labu domu.
Garlaicību nepazīt, 
visus darbus padarīt,
Izklaidēties arī prast, 
visur dzīvē prieku rast!

Sirsnīgi sveicam 
50 gadu jubilejā
Ivaru LIPIŅU! 

Andrejs, Raimonds, Gaļina, Anna, Iļja

Novadu ziņas• Krāslavas no-
vada dome turpi-
na pieņemt projektu 
pieteikumus tradicionālajam projektu konkursam “Iedzīvotāji 
veido savu vidi”. Novada iedzīvotāji – domubiedru grupas un 
biedrības – var pietikties līdz šī gada 21. aprīlim, saņemot līdz 
600 eiro lielu fi nansējumu savām idejām vides labiekārtošanai, 
piemēram, pagalmu apzaļumošanai, rotaļu un sporta laukumu 
atjaunošanai utt. Konkursa nolikums, projekta pieteikuma for-
ma un detalizēti ieteikumi tās aizpildīšanai pieejami pašvaldības 
mājas lapās www.kraslava.lv un www.kraslavasvestis.lv.

• Tuvojoties Ģimenes dienai, Dagdas novada pašvaldība izslu-
dina konkursu “Dagdas novada gada ģimene 2017”. Konkur-
sa dalībnieki ir ģimenes, kuras dzīvo Dagdas novada adminis-
tratīvajā teritorijā. Ģimenes konkursam var pieteikties pašas, 
tās var pieteikt cilvēki, kuri pazīst attiecīgo ģimeni, valsts iestā-
des, nevalstiskās organizācijas, pagasta pārvaldes, izglītības 
iestādes vai arī tās var izvirzīt konkursa rīkotāji. Nominanti var 
pieteikties vai viņus var pieteikt, iesniedzot pieteikuma anketu, 
līdz 2017. gada 28.aprīlim Dagdas novada pašvaldībā, Alejas 
iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, ar norādi Konkursam 
“Dagdas novada gada ģimene 2017” vai uz e-pasta adresi: 
dome@dagda.lv, mickevica.marija@inbox.lv. Nominanti tiks 
godināti 4. Starptautiskajā bērnu un jauniešu dziesmu, deju un 
modes teātra festivālā “Apskauj mani, māmuliņa!”, kas notiks 
2017.gada 20.maijā, Dagdā.

Radi 40  darbavietas un 
ieguldi 1 miljonu eiro

   2.,5. lpp

Jauna zvaigzne 
akordeonistu saimē

3.lpp

Krāslavas ģimnāzisti 
piedalās projektā 
“Garšīgie likumi”

3.lpp

Mūsu cilvēks Krāslavā 
un Dagdā

4.lpp

Kā  arī TV programma, slu-
dinājumi un daudz citas aktuālas 
un noderīgas informācijas.

• Vidējais patēriņa cenu līmenis 
šā gada martā, salīdzinot ar 
attiecīgu mēnesi pirms gada, 
palielinājās par 3,4%, liecina 
jaunākie Centrālās statistikas 
pārvaldes (CSP) dati. Precēm 
cenas pieauga par 3,5%, bet 
pakalpojumiem – par 3%.

• Izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis uzskata, ka 
Latvijā ir virkne vidusskolu, kuru 
pastāvēšana kvalitātes ziņā 
nav pieļaujama. Patlaban norit 
darbs pie jauna kompetenču 
pieejā balstīta mācību satura, 
līdz ar to nepieciešams kāpināt 
ne tikai pedagogu kvalifi kāciju, 
bet arī veidot mūsdienu prasī-
bām atbilstošu skolu tīklu. Ša-
durskis uzsvēra, ka vidusskolu 
tīkls ir ļoti tāls no optimālā, tur-
klāt tendence ir redzama ne ti-
kai laukos, bet arī pilsētās. 

• Valsts neizmantos pirmpirkuma 
tiesības uz Lielajiem kapiem un 
tajos esošajām memoriālajām 
celtnēm. Šādu lēmumu, to ar-
gumentējot ar apsvērumu, ka 
kapu uzturēšana ir pašvaldības, 
nevis valsts funkcija, otrdien 
pieņēma valdība.

• Valsts AS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” (LAU) ir nācis klajā 
ar paziņojumu, ka grants ceļi 
Latvijā ir savesti kārtībā. LAU 
valdes priekšsēdētājs Vladimirs 
Kononovs apgalvo, ka svara jeb 
masas ierobežojumi uz grants 
ceļiem arvien ir. Tad, kad sma-
gajiem auto ļaus pārvietoties 
pa grants ceļiem, tad situācija 
atkal varētu pasliktināties. Šo-
gad iedzīvotāji vairākās pašval-

dībās cēla trauksmi par slikto 
grants ceļu stāvokli. Satiksmes 
ministrs Uldis Augulis (Zaļo un 
zemnieku savienība) paziņo-
ja, ka grants un reģionālo ceļu 
sakārtošanai visā Latvijā ir ne-
pieciešami 130 miljoni eiro paš-
reizējo 15 miljonu vietā. Ministrs 
norādīja, ka viens no veidiem, 
kā situāciju varētu risināt, ir otrā 
un trešā līmeņa pensiju fondu 
naudas virzīšana ceļiem. 

• Madonas novadā aizvadītas 
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
mācības, kurās pretinieku un 
uzbrucēju lomās iejutās gan 
vietējie zemessargi, gan profe-
sionālā dienesta karavīri. Mā-
cībās uzlabota kaujas prasme 
apdzīvotā vietā, un šoreiz tās 
papildināja arī ASV Gaisa spēku 
helikopteri, kas Latvijā ieradās 
marta sākumā.      

• Rēzeknē kādas daudzdzīvokļu 
mājas pagalmā noticis BMW 
X5 markas automašīnas sprā-
dziens. Par laimi, sprādziena 
radītie bojājumi nebija lieli, un 
neviena persona tajā nav cietu-
si. Par notikušo policijā uzsākts 
kriminālprocess un tiek veikta 
izmeklēšana. Apsekojot notiku-
ma vietu, policisti konstatēja, ka 
automašīnas sprādziena viļņa 
radītie bojājumi nav pārāk lieli 
– vien bojāts transportlīdzek-
ļa bampers un tuvējā dzīvokļa 
loga stikli. 

• Kuldīgas novada Laidu pagasta 
zemeņu audzētavas “Migldār-
zi” siltumnīcā pašlaik jau zied 
zemenes, un pirmās pašmā-
ju ogas varētu ienākties jau 

pēc pāris nedēļām. Pats  “Migldārzu” 
saimnieks Ilmārs Gulbis tos dēvē par 
midzinātiem stādiem, jo tie vēlā rudenī 
ievākti, turēti speciālā temperatūrā un 
mitrumā, un vēlāk dēstīti no jauna.  

• Atkritumu apsaimniekošana gan lauku, 
gan pilsētu kapsētās joprojām ir aktu-
āls un tajā pašā laikā sarežģīts jautā-
jums Kārsavas pusē. Ir kapsētas, ku-
ras pieder pašvaldībām, un ir atdusas 
vietas, kas pieder baznīcu draudzēm. 
Tieši pēdējie atkritumu apsaimnieko-
šanai un kapu uzturēšanai vāc naudu 
un paši rūpējas par kārtību. Pašvaldī-
ba sākusi cīnīties ar stihiskām izgāztu-
vēm kapsētu tuvumā.

• Aprīļa beigās pirmo reizi seriāla 
“Skrien Latvija” viens no posmiem no-
tiks Daugavpilī. Tas būs jau trešais se-
riāla posms pēc Liepājas pusmaratona 
un Rēzeknes pusmaratona. Gatavojo-
ties, lielajām sacensībām Daugavpilī, 
pilsētnieki ir vienojušies akcijā “Skrien 
visa Daugavpils”. 
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Pasaulē

Abonē “Ezerzemi” 2017. gadam!

Periods Fiziskai 
personai

Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 3,10 3,66 2,75
3 mēn. 9,30 10,98 8,25
6 mēn. 18,10 21,96 16,50

12 mēn. 34,85 42,98 29,86

Par putnu dienu rīkošanas 
vietu Rāznas Nacionālajā 
parkā šoreiz tika izraudzīta 
Andrupenes lauku sēta. 

Diena bija apmākusies, 
taču tradicionālā pasākuma 
dalībnieku ieradās gana daudz 
– bērni, vecāki, skolotāji. Putnu 
būrīšu sagatavju pietika visiem, 
bet meistara lomā šoreiz bija 
Regīna Indriķe, nacionālā par-
ka vadītāja. Stundas laikā katrs 
paguva sameistarot strazdu 
būrīti, kāds pat divus. Tai skaitā 
arī meitenes, mammas. Turklāt 

visi uzzināja putnu būrīšu izga-
tavošanas noslēpumus, lai tie 
kalpotu ilgus gadus.

Pēc kopbildes visi devās 
uz spēļu zāli, kur izklaides for-
mā uzzināja daudz jauna par 
putnu, kas mīt zilo ezeru zemē, 
dzīvi. Piemiņai no kopīgā teorē-
tiski praktiskā pasākuma katrs 
saņēma atklātni. Man Regīna 
Indriķe iedeva krāsainas fotog-
rāfijas ar apodziņa un dzelte-
nās cielavas, pasludinātas par 
gada simbolu, attēlus. Aiz loga 
pavasaris, vai tu neesi aizmir-
sis uzbūvēt putnu būrīti?

Аleksejs GONČAROVS

Ezeru zeme – 
putnu paradīze

“Pats savam saimes galdam”
“Pats savam saimes galdam” 

ir programma, kuras ietvaros Bo-
risa un Ināras Teterevu fonds at-
balsta darbīgu bezpeļņas organi-
zāciju centienus iesaistīt grūtībās 
nonākušus, taču uzņēmīgus un 
rosīgus savas apkaimes iedzī-
votājus darbos, kas uzlabo viņu 
dzīves apstākļus. 

Programmas mērķis - dot ie-
spēju grūtībās nonākušiem cilvē-
kiem pašu rokām veikt zemkopī-
bas darbus pārtikas sagādāšanai 
savas saimes galdam. 

Pēc pieteikumu saņemšanas 
ir noskaidrojies, ka programmā 
piedalīsies vismaz 400 grūtībās 
nonākušas ģimenes visā Latvijā. 
Šajā darbā talkā nāks 15 bezpeļ-
ņas organizācijas, kuras šogad 
īstenos projektus, aptverot 1400 
labuma guvējus.

Jauno programmu īstenos 
trīs gadus, ik gadu sniedzot at-
balstu 35 000 eiro apmērā (kopā 
105 000 eiro). Organizācijas at-
balstīto projektu ietvaros sarūpēs 
sēklas, stādus un dārza kop-
šanas piederumus gan novada 
trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu 
ierīkošanai, gan biedrību pārziņā 
esošo dārzu apstādīšanai. Visas 
vasaras garumā būs arī iespēja 
saņemt konsultācijas par dārza 
kopšanu, savukārt rudenī – par 
ražas uzglabāšanu ziemai un 
konservēšanu. 4. aprīlī Bulduru 
Dārzkopības vidusskolā pulcējās 

Borisa un Ināras Teterevu fonda 
un programmā iesaistīto organi-
zāciju pārstāvji, lai parakstītu lī-
gumus un saņemtu pirmās sēklas 
pavasara dārza darbiem.

Latvijas Sarkanā Krusta 
nodaļa Dagdas novada Šķau-
nē aicinās apkārtējo novadu 
grūtībās nonākušās ģimenes pie-
teikties sēklu, stādu un dārza pie-
derumu dāvinājumam, lai varētu 
sekmīgi iekopt savus ģimenes 
dārzus un izaudzēt ražu. Projekta 
laikā tiks sniegta nepieciešamā 
apmācība par dārza kopšanu 
un ražas sagatavošanu ziemai, 
viesojoties arī pie saimniekiem 
veiksmīgās lauku sētās. Rudenī, 
ražas svētkos, dalībnieki tradicio-
nāli nelielu daļu no izaudzētā dā-
vās citiem trūkumcietējiem.

Krāslavas novada Izvaltā 
biedrība “Attīstībai” dārza dar-
bos iesaistīs 30 mājsaimniecības 
un papildus sēklu un stādu dāvi-
nājumam organizēs kopīgu darba 
dienu vietējā zemnieku saimnie-
cībā. Tajā varēs apgūt praktis-
kas iemaņas dārzu ierīkošanā 
un saņemt padomus par sava 
dārza kopšanu. Savukārt Indrā 
biedrība “Stāvēt aizliegts” pa-
pildus dārzu kopšanai organizēs 
ievārījumu vārīšanas meistarklasi 
12. augustā - ikgadējo ciema Ie-
vārījuma svētku laikā.

Informācija no 
portāla http://www.

teterevufonds.lv

Aprīļa valdzinājums

Meža norās, palazdītēs pie 
ceļiem uzliesmo zilgani ziedi ar 
violetu nokrāsu. Tautā tos dēvē 
par vizbulītēm, palazdītēm, bet 
zinātniski - hepatica nobilis.

Trauslo ziedu mūžs nav 
ilgs, tāpēc nenesiet mājās ilgi 
gaidītās vizbulītes, kuras neno-
dzīvos pat līdz rītam. Labāk 
tīksminieties par debesu pasa-
kaino atspulgu uz meža paklā-
ja. Un sakiet paldies dabai par 
pavasara atmodas skaistumu.

Аleksejs GONČAROVS

 Radi 40 darbavietas 
un ieguldi 1 miljonu eiro 

Par ceļu stāvokļa problēmu Indras pagastā
Iestājoties pavasarim, viena 
no zemnieku aktuālākajām 
problēmām ir grants ceļu 
stāvoklis un ierobežojuma 
zīmju izlikšana uz tiem. Ie-
priekšējos rakstos informē-
jām lasītājus, ka Latvijā no 
visiem ceļiem vairāk nekā 
puse ir grants ceļi, kuru stā-
voklis ir kritisks. Vēl sliktāks 
stāvoklis ir uz pašvaldību 
grants ceļiem, kuru remont-
darbiem trūkst līdzekļu kopš 
90-tajiem gadiem.

Lai mazinātu ceļu bojāeju, paš-
valdības ik pavasari uzstāda brau-
camo transportlīdzekļu masas 
ierobežojošās ceļa zīmes, kuras 
tiek noņemtas oktobrī, līdz ar to 
šajā aizlieguma periodā, negatīvi 
ietekmējot vietējo lauksaimnieku, 
zemnieku un meža izstrādātā-
ju darbību, kas nes ievērojamus 
zaudējumus un rada virkni neēr-
tību.

Jau iepriekšējā rakstā minē-
jām, ka slikto valsts un pašvaldību 
ceļu dēļ valsts tautsaimniecībai 
ik gadu tiek radīti zaudējumi, kas 
lēšami 880 miljonu eiro apmērā. 
Ierobežojošās ceļa zīmes rada 
vietējiem zemniekiem neērtības 
un, ja zemnieki oficiāli iesniedz 
iesniegumus pašvaldībās par 
konkrētā ceļa posma izmantoša-
nu šajā aizlieguma periodā, tiem 
likuma kārtā ir jāatbild par ceļa 
kvalitāti. Tas nozīmē, ka nepiecie-
šamības gadījumā būs jāveic ceļa 
remonts par saviem līdzekļiem. 
Tāda nu ir tā Latvijas valsts poli-
tika uzņēmējdarbības atbalstam 
un attīstībai. Uzņēmējs maksā 
nodokļus, cenšas nodarbināt vie-
tējos iedzīvotājus un, ja vēlas būt 
aktīvs saimnieks, pats remontē 
pašvaldības un valsts ceļus, lai 
no tā neciestu un neapstātos viņa 
saimnieciskā darbība. 

Krāslavas novada Z/S “Vai-
cuļevas” un Z/S “Alas” īpašnieki 
Francis Zalbovičs un Dmitrijs Zal-

bovičs ar ierobežojošo ceļu zīmju 
problēmu saskārušies vairākkārt. 
Arī šodien uztraukums ir pamatots, 
jo, saimniecībai attīstoties, jāuzsāk 
jaunas būves būvniecība, kurā plā-
nots investēt aptuveni 400 000 eiro 
ES projekta līdzekļu un izveidot 
vairākas darbavietas. Tā kā būv-
darbi varētu sākties tikai rudens 
pusē, kad masas ierobežojuma zī-
mes būs vēl spēkā, iespējams, jau 
pašos būvniecības darbu pama-
tos, piemēram, šķembu atvešanā, 
var rasties problēmas. 

Arī šobrīd, kad no kaltes tiek iz-
vesti graudi, darbs ir apgrūtināts. 
Z/S īpašnieki vērsās Krāslavas 
novada domē, taču uz 2016. gada 
decembra iesniegumu atbilde tika 
saņemta tikai marta beigās.

Ar masas ierobežojošo ceļa 
zīmju esamību saimnieki saskā-
rās arī 2015. gadā, kad tika uz-
sākta kaltes būvniecība. Zīmes uz 
ceļa uzstādītas, bet būve, ievēro-
jot projektu prasības, jāsāk būvēt. 
Šķembu pievešana šādos aps-
tākļos praktiski ir neiespējama, jo 
krava pārsniedz iespējami atļauto 
masu, kas norādīta uz zīmes.  

Z/S īpašnieki iespējamās prob-
lēmas apjauta jau sen, tāpēc lai-
cīgi, jau 2015. gadā, rakstveidā 
Krāslavas novada domei izteica 
priekšlikumu 630 ceļa posma “In-
dra – Patarnieki” nepieciešamo 
remontdarbu uzsākšanai. 

Sakarā ar to, ka šis ceļa posms 
ir piederīgs Valsts ceļiem, šajā 
pašvaldību ceļu remontdarbu 
programmā to iekļaut nevarēja.

Zinot citu pašvaldību pieredzi, 
kad pašvaldība ir ieinteresēta 
valsts ceļu pārņemšanā un ceļu 
uzlabošanā, kas ved uz uzņēmu-
miem, Z/S “Vaicuļevas” īpašnieki 
aicināja Krāslavas pašvaldību šo 
ceļa posmu pārņemt savā rīcībā. 
Tādējādi nodrošinot šī ceļa pos-
ma dalību šajā pašvaldības grants 
ceļu uzlabošanas programmā.

Turpinājums 5. lpp.  

Krievija uzliek veto ANO 
rezolūcijai

Krievija trešdien uzlika veto 
ANO Drošības padomes rezo-
lūcijai, kurā Sīrijas valdībai pie-
prasīts sadarboties izmeklēšanā 
par neseno ķīmisko ieroču iz-
mantošanu, kurā Rietumi vaino 
prezidenta Bašara al Asada re-
žīmu. Šī ir jau astotā reize, kad 
Krievija izmantojusi savas veto 
tiesības, lai bloķētu ANO rezolū-
ciju, kas vērsta pret Damaskas 
režīmu, kuru Krievija uzskata par 
savu sabiedroto. 4.aprīlī ķīmiskās 
gāzes nemiernieku kontrolētajā 
Hān Šeihūnā laupīja dzīvību vis-
maz 87 civiliedzīvotājiem, tostarp 
31 bērnam. Nemiernieki, ASV un 
Turcija apgalvo, ka tas bijis Sīri-
jas valdības kara aviācijas uzbru-
kums ar ķīmiskajiem ieročiem, 
tomēr Damaska un Maskava šīs 
apsūdzības noraida.

Aiztur “Islāma valsts” 
Eiropas koordinatoru

Vācijas federālā prokuratūra 
trešdien aizturējusi 31 gadu vecu 
Sīrijas pilsonis Zohers Dž., kas 
tiek uzskatīts par teroristiskā gru-
pējuma “Islāma valsts” teroraktu 
koordinatoru Eiropā. Policija viņa 
dzīvoklī veica arī kratīšanu. Pro-
kuratūra apgalvo, ka aizturētais ir 
darbojies gan grupējumā “Jabhat 
al-Nusra”, gan “Islāma valstī”. Sa-
skaņā ar prokuratūras sniegto in-
formāciju ap 2015. gada augustu 
viņš ieradies Vācijā, no kurienes 
viņš vairākkārt devies uz Grieķiju, 
lai nelegālo imigrantu nometnēs 
vervētu jaunus locekļus teroris-
tu šūniņām. Vienlaikus Zoheram 
Dž. uzticēta Eiropā jau izveidoto 
teroristu šūniņu koordinēšana.

Ārkārtas stāvoklis 
Ēģiptē

Ēģiptes parlaments otrdien 
vienbalsīgi apstiprinājis ārkārtas 
stāvokļa noteikšanu uz trim mē-
nešiem, kuru izsludināja Ēģiptes 
prezidents Abdelfatāhs al Sisi 
pēc sprādzieniem kristiešu koptu 
baznīcās. Svētdien notikušos uz-
brukumus koptu baznīcām Ēģip-
tē nosodījusi ANO Drošības pa-
dome, paziņojumā tos nodēvējot 
par gļēvulīgiem.
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Krāslavas ģimnāzisti piedalās projektā “Garšīgie likumi”
“Garšīgie likumi” ir Eiropas Parla-

menta (EP) Informācijas biroja projekts. 
Tā ir iespēja skolotājiem un skolēniem 
mācīties garšīgi, izzinot tēmas - alergēni, 
ģenētiski modifi cēti organismi un jaunā 
pārtika. Pārtikas drošums ir viena no tām 
jomām, kurā pēdējo gadu laikā ir daudz 
jaunas likumdošanas. 

Projektā vispārizglītojošo skolu vecāko 
klašu skolēni un vidusskolēni tiek mudināti 
izprast Eiropas Parlamenta darbu un pārti-
kas drošuma jautājumus. Ēdiens ir svarīgs 
mums visiem, un šajā kontekstā saprota-
māks kļūst arī Eiropas Parlamenta kā likum-
devēja darbs un nozīme. 

Skolām, kas piedalās projektā “Garšīgie 
likumi”, tiek piedāvāti mācību materiāli par trim 
tēmām: alergēni, ģenētiski modifi cēti organis-
mi un jaunā pārtika. Materiāli ir veidoti sadar-
bībā ar uzturzinātnes ekspertiem, pedagogiem 
un saskaņoti ar Zemkopības ministrijas Veteri-
nārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas 
un kvalitātes nodaļu un Pārtikas uzraudzības 
departamentu. Pētot piedāvātos materiālus, 
jaunieši noskaidro, kas ir ģenētiski modifi cēta 
pārtika un jaunā pārtika, vai tā ir sastopama 
Latvijā; gūst priekšstatu par to, kā EP lēmumi 
uzlabo alerģisku cilvēku dzīves kvalitāti; gūs 
izpratni par Eiropas lēmējinstitūciju, valsts, 
pašvaldību un ēdināšanas nozares speciālistu 
lomu rūpēs par drošu pārtiku Latvijas un citu 
Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem.

Arī viena no Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
10. klasēm skolotājas Ivetas Balules vadībā 
piedalījās šajā projektā. 

Ģimnāzijā rīkotajā pasākumā piedalījās 
ne tikai paši projekta dalībnieki - skolēni, bet 
arī Jolanta Bogustova, Eiropas Parlamenta 
Informācijas biroja (EPIB) Latvijā pārstāve 
un Diāna Pastare, Pārtikas un Ve-
terinārā dienesta Dienvidlatgales 
pārvaldes vadītāja vietniece. 
Eiropas Parlamenta darbs 

pārtikas drošības jomā
Eiropas Parlamenta būtība ir 

aizstāvēt Eiropas Savienības iedzī-
votāju intereses, strādāt Eiropas 
Savienības telpā. 

Likumprojekta mērķis ir aizsar-
gāt patērētāja veselību, un šie pro-
dukti, par ko tiek runāts “Garšīga-
jos likumos”, izraisa diskusijas, jo 
nav līdz galam skaidrs, nav pagājis 
pietiekoši ilgs laiks, lai pateiktu – 
tas ir veselīgi vai nav, bet par to ir 
bažas, tāpēc ir jaunā pārtika, kas jāpēta. 

Eiropas pārtikas nekaitīguma politikai ir 
divi mērķi: aizsargāt cilvēku veselību un pa-
tērētāju intereses un veicināt vienotā Eiropas 
tirgus vienmērīgu darbību. Tādējādi Eiropas 
Savienība nodrošina, ka tiek izveidoti un 
ievēroti kontroles standarti tādās jomās kā 
pārtikas un barības produktu higiēna, dzīv-
nieku un augu veselība un ārējas izcelsmes 
vielu radītā pārtikas piesārņojuma novērša-
na. Savienība reglamentē arī šo pārtikas un 
barības produktu marķēšanu.

Pārtikas drošumu Eiropas Savienībā re-
gulē ES likumi. Jautājumiem par pārtikas 
drošību un patērētāju aizsardzību ir ļoti no-
zīmīga vieta EP dienaskārtībā:

Saistībā ar ģenētiski modifi cētu pār-
tiku: no 2015. gada sākuma EP atbalstīja 
tiesību aktu, kas ļauj ES dalībvalstīm, t.sk., 
Latvijai, ierobežot vai aizliegt ģenētiski modi-
fi cētu augu kultivēšanu savās teritorijās, pat 
ja to būs atļāvusi ES.

Saistībā ar jauno pārtiku: ES likumde-
vēji EP un ES Padome ir vienojušies papil-
dināt jaunās pārtikas regulu, lai nodrošinātu 
gan pārtikas drošību, gan mazinātu admi-
nistratīvo slogu uzņēmējiem, gan sekmētu 
inovācijas. Piemēram, tiks samazināts reģis-
trācijas procesa ilgums līdz aptuveni 7 mē-
nešiem, vienkāršota reģistrācijas procedūra, 
vienkāršota un paātrināta trešo valstu jaunās 
pārtikas reģistrācija, noteikta tiesiskā skaidrī-
ba patērētājiem un uzņēmējiem u.c.

Saskaņā ar abu ES likumdevēju – Eiro-
pas Parlamenta un ES Padomes -  pieņemto 
lēmumu jaunās pārtikas regula stāsies spē-
kā no 2018. gada.

Saistībā ar alergēniem: 2014. gadā stājās 
spēkā EP un ES Padomes regula, kas uzliek 
par pienākumu visiem ES pārtikas ražotājiem 
obligāti norādīt alergēnus produktu marķēju-
mā. Jaunie noteikumi tāpat paredz, ka infor-
mācija par alergēniem jānorāda nefasētiem 
produktiem, piemēram, pārtikai, ko piedāvā 
restorānos vai ēdnīcās.

Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde 
sveic pētījumus par ģenētiski modifi cētiem 
organismiem. ES likumus Latvijā pieņem 
Zemkopības ministrija, iedzīvina – Pārtikas 
Veterinārais dienests (PVD).

Diāna Pastare īsumā sniedza informāci-
ju par to, kas ir PVD: “Eiropas Parlaments 
nosaka, ka katrai dalībvalstij uz vietas ir jā-
nodrošina pārtikas nekaitīgums. Likumdo-
šana nosaka, ka Latvijā to veic Pārtikas un 
veterinārais dienests. PVD sastāv no cen-

trālā aparāta un 11 teritoriālajām struktūr-
vienībām. PVD kontrolē pārtiku, veterināros 
uzņēmumus un dzīvniekus, kā arī veic ro-
bežkontroli. Runājot par pārtiku, PVD ir Pār-
tikas produktu reģistrācijas daļa, kas reģistrē 
uztura bagātinātājus, diētisko pārtiku, jauno 
pārtiku un tā veic šīs pārtikas kvalitātes shē-
mu reģistrēšanu.”

Projekta “Garšīgie likumi” mērķis bija iz-
stāstīt par to, kas ir Eiropas Parlaments, un 
to, ko tas dara pārtikas drošības jomā. Pro-
jekts bija veids, kā šo mācību procesu pa-
darīt interesantāku. Krāslavas Valsts ģimnā-
zijas desmitās klases meitenes apstiprināja, 
ka mācības šajā projektā atšķīrās ar to, ka 
teoriju varēja pielietot praksē, gatavojot pro-

jekta noslēgumā ēdienus, izmantojot, pie-
mēram, jauno pārtiku. 

Jolanta Bogustova, runā-
jot par pārtikas drošumu, uz-
sāka sarunu ar piemēru par 
bioloģiskajām saimniecībām: 
“Pirms gadiem desmit biolo-
ģiskā produkcija bija nišas pro-
dukts, tas bija kaut kas smalks, 
ne visiem pieejams. Šobrīd par 
bioloģisko produkciju var runāt 
kā par plaša patēriņa produk-
ciju. Ir ļoti svarīgi, kā likum-
projekts par šādu produkciju 
tiks realizēts Eiropas Savienī-
bā. Tiek plānots, ka kontroles 
būs stingrākas, jo tirgū ienāk 
daudz ražotāju, kuri nebiolo-
ģisku produkciju pasniedz kā 
bioloģisku, tādējādi maldinot 
patērētāju.”

Jolanta: “Šobrīd principā ir tā, ka 80 % lē-
mumu, kas tiek pieņemti EP, veido arī Latvi-
jas likumdošanu. Tāpēc ir svarīgi zināt, kādi 
ir tie lēmumi, kas mūs ikdienā ietekmē. Un 
tas, ko jūs mācījāties par ĢMO, jauno pārti-
ku ir tas, kas jūs ikdienā ietekmē. Tikai ir jau-
tājums, vai jūs par to zināt. EP uzdevums ir 
aizstāvēt jūs kā iedzīvotāju, nodrošināt jūsu 
tiesību ievērošanu. Jūs nevar citādāk aizsar-
gāt, kā vien informējot. Un patērētāja vienī-
gais spēks ir zināt nevis tikai domāt.”

Jaunā pārtika
“Jaunā pārtika” – produkti, kas pirms 

1997. gada nav ievērojamā daudzumā patē-
rēti cilvēku uzturā.

Pašreiz spēkā esošā jaunās pārtikas 
regula tika pieņemta 1997. gadā un kopš tā 
laika esam piedzīvojuši ievērojamu zinātnis-
ko un tehnoloģisko attīstību pārtikas nozarē. 

Ir izstrādāts plašs jaunu pārtikas 
produktu un pārtikas sastāvdaļu 
klāsts, tostarp pārtika, kas sastāv 
no mikroorganismiem, sēnītēm 
un aļģēm vai satur tos, kā arī pār-
tika ar apzināti modifi cētu primāro 
molekulāro struktūru. Tāpēc eso-
šo jauno pārtikas produktu defi nī-
ciju nepieciešams pielāgot šāda 
veida pārtikai un sastāvdaļām. Arī 
tradicionālie ēdieni no trešajām 
valstīm, piemēram, insekti, Eiropā 
tiek uzskatīti par jauno pārtiku.

Jaunā pārtika nav tikai tas, 
kas ir eksistējis, piemēram, Andu 

kalnos vai kaut kur citur pasaulē, bet arī ar 
tehnoloģijām veidoti produkti, piemēram, 
rapšu eļļas proteīns, ko var iegūt tikai ar 
īpašām tehnoloģijām. Tā ir arī nano pārtika. 

Pasākuma dalībnieku vidū bija daudz 
sportisku jauniešu, tāpēc Jolanta Bogus-
tova jautāja, vai viņi zina, no kā ražo pro-
teīnus, ko reizēm mēdz lietot sportisti. Tas 
ir jaunās pārtikas piemērs. To apstiprināja 
arī PVD pārstāve: “Pasaulē olbaltumvielu 
pulverus jeb proteīnus un dažādus uztura 
bagātinātājus ražo no sliekām un dažādiem 
kukaiņiem. Tos iegūst ar tehnoloģiju pa-
līdzību. Latvijā, par laimi, šie produkti tiek 
ražoti no piena olbaltumiem, taču, kad pa-
lasa zinātniskos nosaukumus, kas maziem 

burtiem uzrakstīti uz produktu iepakojuma, 
var secināt, ka tā ir jaunā pārtika.”

Latvijā par jauno pārtiku 
var uzskatīt, piemēram, čia 
sēklas vai kvinoju, kas citās 
Eiropas Savienības valstīs ir 
ierasti produkti. Savukārt tādu 
augu kā zemes tauki, ko Lat-
vijā iedzīvotāji pazīst kā vēr-
tīgu ārstniecisku augu, Itālijā 
noteikti uzskatītu par jauno 
pārtiku.

Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas meitenes, kas mācījās par 
šo tēmu, klātesošos uzcienā-
ja ar jauno pārtiku – čia sēk-
lām, godži ogām un kvinoju. 

Diāna Pastare pastāstīja, 
ka 2016. gada 18. oktobrī arī 
Latvija ir reģistrējusi jaunās 
pārtikas produktu – čia sēklas. 

Ģenētiski modifi cēti 
organismi (ĢMO)

ĢMO ir organisms, izņemot cilvēku, kurā 
ģenētiskais materiāls izmainīts tādā veidā, 
kas nav dabiskā kopulācija un/vai dabiskā 
krustmija.

“Ja viena auga gēnu mākslīgi pārstāda 
otrā gēnā, tad tā ir ģenētiskā modifi kācija, 
bet, ja sakrusto apputeksnēšanās veidā vai 
kā citādi, tad tā nav ģenētiskā modifi kācija,” 
saka Diāna Pastare, PVD pārstāve.

Zinātnieki joprojām strīdas, vai šie orga-
nismi ir kaitīgi vai nav. 

Projekta “Garšīgie likumi” dalībnieces 
no Krāslavas Valsts ģimnāzijas savā pre-
zentācijā nosauca iemeslus, kāpēc tiek iz-
mantoti ĢMO: lai optimizētu audzēšanas 
un pārstrādes procesu; palielinātu augu 
izturību pret kukaiņiem un kaitēkļiem; palie-
linātu izturību pret sausumu un karstumu; 
paaugstinātu ražīgumu un padarītu augus 
vieglāk pārstrādājamus, kā arī lai uzlabotu 
organisma kvalitatīvās īpašības, piemēram, 
uzturvielu sastāvu, garšas īpašības, krāsu, 
formu, smaržu utt. 

Visbiežāk izplatītie modifi cētie kultūraugi 
ir soja, kokvilna, kukurūza un rapsis. 

Kopš 2015. gada EP deputāti atbalstīja 
ES dalībvalstu brīvu izvēli ĢMO jautājumos, 
kas ļauj dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt ģe-
nētiski modifi cētu augu kultivēšanu. Eiropas 
Savienībā pārtikā un barībā atļaut izmantot 
58 ĢMO.  Pastāv virkne nosacījumu un notei-
kumu, kas regulē ĢMO lietošanu ES. 

Meitenes konstatēja, ka veikalā ģenētis-
ki modifi cēta pārtika no dabiskas atšķiras ar 
to, ka tā ir ārēji skaistāka, spīdīgāka, bez 
bojājumiem, tās cena ir zemāka un iepako-
jums košāks. Taču PVD pārstāve oponēja, 
sakot, ka ne vienmēr skaisti āboli ir ģenētis-
ki modifi cēti, jo arī Latvijā var panākt kvali-
tatīvu augļu uzglabāšanu, izmantojot gāzu 
kameras, kas ir nekaitīgas. 

Veicot pētījumu Krāslavas veikalos, pro-
jekta dalībnieces neatrada produktus, kas 
varētu saturēt ĢMO. 

Turpinājums sekos 
Inga PUDNIKA

Rakstā izmantota informācija
no mājaslapas www.europarl.europa.eu

Jauna zvaigzne akordeonistu saimē

Aprīļa sākumā izskanēja XV 
starptautiskais akordeonistu - so-
listu konkurss “Naujene – 2017”. 
Ar Krāslavas novada akordeonistu 
zvaigznēm “Ezerzemes” lasītāji jau 
ir iepazinušies, taču šogad akor-
deonistu saimei pievienojās vēl vie-
na zvaigzne - Artūrs Trepša no Da-
gdas mūzikas un mākslas skolas.

Artūrs ir Dagdas vidusskolas 
9. klases skolēns. Ikdienā apmek-
lē jaunsargu pulciņu, aizraujas 
ar fl orbolu, spēlē ģitāru, bet pati 
aizraujošākā Artūra nodarbe ir ar 
metāla detektoru meklēt senās 
monētas viņa mājas apkārtnē, 
caur ko viņš iepazīst vēsturi. Par 
šo interesanto nodarbi kādā citā 
rakstā, jo zemes dzīlēs atrasts ne 
mazums interesantu lietu, taču 
šoreiz par mūziku. 

Dagdas mūzikas un mākslas 
skolas vēsturē šī ir pirmā zvaig-
zne, kura tik liela mēroga sacensī-

bās iekļuva pirmajā trijnie-
kā, iegūstot 3. vietu.  

Kā atzīst Artūrs, cīņa 
bija ļoti sīva. “Manā grupā 
(5 kl. audzēkņi) bija vairāk 
nekā 30 dalībnieki. Pirmo 
vietu ieguva meitene no 
Baltkrievijas. Viņas akor-
deonspēles meistarība 
bija augstāka par manējo. 
Taču mūs šķīra ļoti neliela 
punktu starpība. Tie bija 
daži punkti. Cīņa bija sīva. 

Kad žūrija sauca uzvarētājus un es 
biju to skaitā, man bija šoks. Es ilgi 
nevarēju tam noticēt, bet tad pado-
māju, kāpēc ne?” 

Lai arī šāda veida festivālu 
Naujenes Mūzikas un mākslas 
skola sadarbībā ar Daugavpils 
novada Kultūras pārvaldi rīko ne 
pirmo gadu, Artūrs Trepša šajā 
konkursā piedalījās pirmo reizi. 
Pirmā piedalīšanās un 3. vietas 
iegūšana. Pēc sarunas ar Artūru 
nopratu, ka jaunietim liels ganda-
rījums ir par to, ka akordeonistu 
spēles prasmes vērtēja žūrijas lo-
cekļi ne tikai no Latvijas, bet arī no 
Bosnijas Hercogovinas, Austrāli-
jas, Krievijas un Polijas.  

Šī starptautiskā konkursa 
mērķis ir veicināt jauno mūziķu 
profesionālās meistarības izaugs-
mi un atklāt jaunus, talantīgus iz-
pildītājus, kā arī popularizēt akor-
deona spēli. Konkurss norisinājās 

dažādās kategorijās. Sākot ar 
mūzikas skolas audzēkņu spēli, 
beidzot ar konservatoriju studen-
tiem. Šogad konkursā piedalījās 
13 valstu pārstāvji, kopā  - 300.

Konkurss norisinājās vairā-
kas dienas, tāpēc Artūram bija 
iespēja dzirdēt, kā spēlē citi akor-
deonisti. Artūrs sajūsmā stāsta par 
akordeonistu no Itālijas: “Visspilg-
tāk man palika atmiņā koncerts, 
kas notika nākamajā dienā pēc 
manas uzstāšanās. Spēlēja divi 
itāļu mūziķi. Viens akordeonu, bet 
otrs klavieres. Viņiem bija tāds lī-
menis... bija prieks klausīties tādu 
mūziku. Es gribētu kādreiz sas-
niegt tādu līmeni.”

Ir saprotams, ka starptautiska 
mēroga konkursā arī 3. vieta norā-
da uz augstu līmeni. Vai Artūram 
bija viegli līdz tam nonākt? Par sa-
vām mūzikas skolas gaitām Artūrs 
stāsta smejoties un ik pa laikam 
atgādina, ka bez vecāku un māsu 
atbalsta laikam sen jau būtu tām 
atmetis ar roku. “Man bija 9 gadi. 
Kā šodien atceros, braucām ar 
tēti (Leonards Trepša) mašīnā un 
viņš saka, aiziesim uz mūzikas 
skolu. Es padomāju, kāpēc gan 
nepamēģināt? Protams, stipri jau 
negribējās, bet pirmajā gadā es ļoti 
“ievilkos” un pat sāka patikt. Bet 
pēc tam kaut kas notika. Veselu 
gadu neapmeklēju mūzikas skolu, 
lai turpinātu tālāk, man bija jāpa-

liek uz otru gadu. Tā lūk. Sākumā 
akordeonistiem vajadzēja mācīties 
četrus gadus, bet tas ir pārāk īss 
laika posms, lai labi apgūtu pras-
mes. Mūzikas skolā nolēma, ka 
jāmācās 6 gadi. Palikšana uz otro 
gadu man nebija plānota, tāpēc es 
ļoti centos, lai vienā gadā varētu 
apgūt divu gadu vielu un atgūt vie-
tu tajā klasē, kurā uzsāku mācīties. 
Es centos un man tas izdevās.”

Artūrs ar lepnumu atzīst, 
ka viņa panākumos liela loma ir 
skolotājai Tamārai Starovoitovai. 
“Man ir ļoti labs pedagogs. Viņa ir 
ļoti labs cilvēks. Ja ne viņas atbal-
sta, rūpju, cilvēciskās attieksmes, 
es laikam tik augstu godalgu neie-
gūtu. Viņa mani uzmundrināja un 
lika pašam sev noticēt. Es redzēju 
viņas rūpes un uztraukumu par 
mani. Es zinu, ka pirms konkursa 
viņa pat negulēja, pārdzīvoja. Kad 
mēs uzzinājām, ka iegūta 3. vieta, 
viņa tā priecājās... Man bija liels 
gandarījums un prieks, ka viņas 
rūpes nebija veltīgas. Tāpēc sa-
vai skolotājai varu teikt vislielāko 
paldies.”

Lai iegūtu augstus rezultātus, 
ir jāiegulda smags darbs treniņos 
un jābūt arī kaut mazliet talantī-
gam. Taču arī talants ir jāizkopj, 
citādi uz lieliem panākumiem cerēt 
nevar. Sarunas laikā noskaidro-
jām, ka jaunietis ir ļoti mērķtiecīgs, 
viņam ir ļoti labs pedagogs, taču 

savu lomu šajā mūzikas pasau-
les uzvaras spēlē ieņem arī Artūra 
radu saime, kas ar mūziku ir uz Tu. 
“Man liekas, ka man šīs prasmes 
nāca no vectēva. Viņš bija pazīs-
tams akordeonists, kurš spēlēja 
pēc dzirdes, jo notis viņš nepazi-
na. Spēlēja kāzās, viesībās, visur, 
kur viņu aicināja. Manas mam-
mas, Annas Trepšas, radinieks arī 
ir muzikants. Starp citu, arī spēlē 
akordeonu. Mana māsa ir mūzikas 
skolotāja, spēlē klavieres un māca 
klavierspēli. Mūzikas pasaule 
manā radu saimē nav sveša.”

Lai arī Artūram mūzikas sko-
lā jāmācās vēl viens gads, viņš 
plāno brīvprātīgi palikt “uz otro 
gadu”, lai vēl vairāk attīstītu un 
pilnveidotu savas prasmes akor-
deonspēlē. “Es turpināšu mācīties 
un piedalīšos citos konkursos. Šis 
nebija mans pēdējais konkurss un 
pēdējā cīņa par uzvarām.”

Krievu komponists un mū-
zikas funkcionārs Dmitrijs Ka-
baļevskis reiz teicis, ka mūzika 
dzimst trīs reizes: pirmoreiz kom-
ponistā, otrreiz - atskaņotājā, tre-
šo reizi - klausītāju sirdīs. Novēlē-
sim Artūram arī turpmāk pilnveidot 
prasmes atdzīvināt komponistu 
mūziku un dot iespēju ikvienam 
klausītājam to atdzīvināt sirdīs. 

Lai veicas arī turpmākajos 
konkursos!

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE
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Mūsu cilvēks Krāslavā un Dagdā

Dzīvi nodzīvot – nav lauku pāriet… 
Viņa dzīvē bija daudz lauku, ceļu, vēl vai-
rāk lopkopības fermu. Un visur viņš pama-
nījās atstāt spilgtas pēdas uz zemes un 
cilvēku atmiņās. Šodien Ādolfs Ločmelis 
saņem apsveikumus astoņdesmit gadu 
jubilejā. Ass prāts, jautra daba, cienījams 
politiķis, aizrautīgs skatītājs un līdzjutējs 
– tas viss ir par viņu. Kad Krāslavas ielās 
es satieku cienījamo Ločmeļu pāri, pro-
tams, es smaidu – savi ļaudis. Kaut gan 
nodzīvojis mūsu pilsētā pusotra desmita 
gadu, visu atpazīstamais cilvēks spītīgi 
turpina uzskatīt sevi par dagdānieti. Tie-
ši tur pagāja ražīgākie un smagākie gadi. 
Tur viņš vairāk nekā veiksmīgi vadīja ar 
ordeni apbalvoto kolhozu “Brīvība”, tur 
iepazina rūgto “Breša zemnieka” maizi.

Uzzinājis no medniekiem par gai-
dāmo jubileju, uzprasījos ciemos pie 
Ločmeļa ar pārliecību, ka neatteiks. Bija 
gadījums, kad demokrātisko pārmaiņu 
sākumā neatkarīgā 
“Ezerzeme” stip-
ri palīdzēja nelielā 
kolhoza “Brīvība” 
p r i e k š s ē d ē t ā j a m 
“vinnēt” PSRS Aug-
stākās Padomes 
deputāta mandātu 
no rajona komitejas 
pirmā sekretāra. Šis 
saldais “brīvības” 
vārds… Nedzirdē-
ta pārdrošība, un 
ieilgušajā sarunā ar 
agrārās saimniecī-
bas tīrradni es pēk-
šņi atklāju senajā 
paziņā jaunu iezīmi 
– veselīgu avantū-
rismu.

Ak, laiks, lai-
ciņš… Gandrīz seši 
gadu desmiti aizritē-
juši kopš tās dienas, 
kad students Ādolfs 
ar draugu Laimoni atbrauca uz Latgali 
svinēt Līgo svētkus meiteņu sabiedrībā. 
Tur, Mariampolē, strādāja viņa “studi-
ju laiku mīlestība vārdā Veneranda”, un 
viņas draudzene. Kā jau pienākas, Jāņu 
dienā dzēra alu, uzkoda ķimeņu sieru, 
kad pēkšņi Ādolfs teica: “Vai mēs varam 

rīt sarakstīties?!” Sākumā ilgi smējušies, 
bet pēc tam pie tā arī palika… Kad no rīta 
atnāca uz ciema padomi, draugs Laimo-
nis deva atpakaļgaitu, ar ko stipri sarūg-
tināja draudzeni Agitu. Bet Ādolfs kā īsts 
džentlmenis vārdu turēja, un, kad pēkšņi 
noskaidrojās, ka nav ciema padomes 
priekšsēdētāja, līgavainis pierunāja sek-
retāri veikt ceremoniju. Zīmogs taču bija, 
tā arī tā nospiedums parādījās pasē. Bez 
ciemiņiem, bez lieciniekiem, taču savie-
nība iznāca stiprāka par stiprāku! Vakarā 
četratā devās makšķerēt, un draugs ne 
vienreiz vien atkārtoja: “Tā tik ir drosme, 
bet es to uztvēru kā izjokošanu”.

Pa dzīvi ar humoru un smaidu – Loč-
meļa nemainīgs kredo. Mednieku stāstiņi, 
dažādos gados kā ārštata korespondenta 
publicēti “Ezerzemes” lappusēs – avīzes 
labākā rota. Daudzi no aizrautīgās nodar-
bes kolēģiem sapņo kļūt par viņa ieski-
cējumu varoņiem, bet viņš vienmēr jautri 
atbild: “Vispirms interesants atgadījums 
medībās, un tad viss notiksies”. Kas gan 
par to būtu šaubījies, jo Ādolfs Ločmelis ir 
populārās grāmatas “Tā gadās medībās” 
autors. Starp citu, tā uzrakstīta Rīgā no 
deputāta pienākumiem brīvajā laikā.

Nodzīvot mūžu, sūri grūti strādājot, 
bez vaļasprieka – viņam tas šķiet neie-
domājami. “Katrām medībām gatavojos 
kā līgavainis kāzām. Kaut arī pats appre-
cējos bez sagatavošanās (atkal skaļi un 
aizrautīgi iesmejas). Kā bērns ar mīļāko 
rotaļlietu darbojos ar bisi, pār-
baudu munīciju, rūpīgi izvēlos 
apģērbu. Pats galvenais – līdzi 
paņemtais ēdiens. Pusdienas 
– svēta lieta. Tur pļavā vai med-
nieku namiņā ir dzirdami jau 
simts reizes stāstīti atgadījumi, 
tur dzimst jaunas teikas. Savās 
fantāzijās medniekus un mak-
šķerniekus var pārspēt tikai poli-
tiķi priekšvēlēšanu kampaņās”, 
jautri atzīst nepārspējamais 
stāstnieks, piebilzdams: “Medī-
bās ne trofejas ir galvenais, bet 
gan draudzīga kopdarbošanās”.

T i e , 
kas medīja 
L o č m e ļ a 
kompānijā, 
a t m i n a s , 
cik ļoti viņam nepa-
veicās ar pirmo bisi. 
No masta uz viņu 
izgāja vilks, it kā 
neaizšāva garām, 
taču aizgāja ievai-
nots. Otrajā mastā 
aplenca uzreiz pie-
cus pelēčus, nevie-
nu neizlaida. Mūsu 
iesācējam paveicās. 
Pirmā trofeja dzīvē – 
vilks! Tādu kolektīvo 
veiksmi nosvinēja tik 
stipri, ka tikai no rīta 
Ādolfs pamanīja ko 
bēdīgu: tajā ātrumā 
krēslā savas jau-
nās bises vietā bija 
paķēris kāda veco 

bisi. Kā vēlāk noskaidrojās – laimīgais 
divstobrenes īpašnieks atgriezās mājās 
ar laivu un apgāzās. Skaidra lieta, ka brī-
nums nenotika, metāla bise neuzpeldēja. 
Liela bēda tajos smagajos gados, toties 
radies stāstiņš, par ko smejas ne viena 
vien mednieku paaudze.

Un bija vēl gadījums… Veneran-
das dzimtenē, Stružānu purvos, brašais 
mednieks Ādolfs palielījās radiem, ka 
pats sagādās mežacūku. Un notika tā, 
kā notiek vienreiz simts gados: liels meža 
kuilis nezināmu iemeslu dēļ pats sāka 
tuvoties medniekam. Mednieks pielaida 
dzīvnieku trīsdesmit soļu attālumā, roka 
nenodrebēja – pietika viena šāviena. Kad, 
atgriezies mājās, lika radiem jūgt zirgu, 
visi to uztvēra kā izjokošanu, 
jo nebija pat stunda pagājusi, 
kopš lielībnieks devās medī-
bās. Stāstnieks viņš ir vienkār-
ši lielisks, pēddziņa pieredze 
– vairāk nekā pusgadsimta. 
Lieliskā šāvēja kontā – vai-
rāk par piecdesmit meža 
cūkām, trīs duči aļņu un tikai 
divi vilki. Saskarsme ar dabu 
Ločmelim ir sportiskās formas 
un garīgā līdzsvara uzturēša-
na. Visu dzīvi viņam bija atbil-
dīgi amati, nekad nav paticis 
“papīru darbs” un pēc iespē-
jas biežāk viņš izvēlējās darbu 
ar cilvēkiem. Nekad nedzirdē-
ju, kā vadītājs dusmojas, kaut 
gan saskarsmes dzīves laikā bija pietie-
kami.

Oratora spējas viņam neatņemt. 
Ne velti tauta viņu ievēlēja par Saeimas 
deputātu – labākais īstās autoritātes 
apstiprinājums: lielisks lauksaimniecības 

speciālists, Dieva dots vadītāja talants, 
kopumā īsts darbarūķis, otrs tāds jāpa-
meklē. Acīmredzot, vēlēdamies pierādīt 
sev un citiem uzticību lauku saknēm un 
zemei, kļuva par “Breša zemnieku”. Neno-
bijās kredīta, par kuru iegādājās traktoru 
un nopirka cūku fermu. Visu darīja pats: 
ara, sēja, novāca ražu, audzēja bekonu. 
Un pirmajos gados veiksme smaidīja 
ģimenes biznesam, bet pēc tam sākās 
problēmas ar iepirkuma 
cenām un gaļas noietu… 
Rezultātā pats uz savas 
ādas izjuta tautas gudrī-
bas patiesumu: “Strādā-
dams uz zemes, nekļūsi 
bagāts, drīzāk līks”. Bet 
šodien mūsu jubilārs 
neko nenožēlo. Kopumā 
dzīve nodzīvota tā, ka 
pārmetumus nenākas 
dzirdēt. Kaut gan ļaunās 
mēles dara savu. Kā bez 
tām…

Ilgajā, sirsnīgajā 
sarunā atklājās vēl vie-
na interesantu notikumu īpatnību ķēde. 

Ločmelis sāka strādāt Dagdas 
rajonā – sekoja teritoriālā refor-
ma, tieši tāpat notika ar pārcel-
šanu uz Zilupes rajonu, kuru 
pievienoja Ludzai. Tika ievēlēts 
par PSRS Augstākās padomes 
deputātu – fināls zināms. Pēc 
tā sapnis par neatkarīgu Latviju 
kļuva par realitāti.

Zirgi – otra Ločmeļa kaislī-
ba, ne vienas zirgu skriešanās 
sacīkstes mūsu novadā neno-
tiek bez kolorītā līdzjutēja. Viņš 
vienmēr ir sporta noslēpumu 
zinātāju lokā. Tālajā septiņdes-

mitajā gadā kā rajona pārstāvis devās 
uz Maskavas hipodromu palīdzēt nopirkt 
kolhozam “Brīvība” sugas ērzeli. Izraudzī-
jās sugas rikšotāju vārdā Duets. Desmit 
tūkstoši rubļu – tajos laikos nopietna sum-
ma. Otrajā reizē veiksmīgi nopirka bēro 
Kontūru, un kopš tā laika “Brīvība” uzsāka 
sporta uzvaru skaitīšanu. Bet pats Ločme-
lis sasirga ar zirgu skriešanās sacīkstēm 
uz visu mūžu. Un tagad patiesi priecājas 

par Robežnieku renesanses braucējiem. 
Turklāt patiesi saka, ka mūsdienu spor-
ta zirgu audzēšana ir ļoti dārgs prieks. 
Atšķirībā no lietuviešiem,  latviešu galve-
nā problēma ir naudas trūkums. Par prie-
ku ir jāmaksā, bet nav ar ko.

Politiķis līdz pat kaulam, 
viņš uzmanīgi seko notiku-
miem pasaulē, Latvijā, kai-
miņu Krievijā. Uzskata, ka 
cilvēki, uzstādot valdībām 
paaugstinātas prasības, 
negrib saprast galveno: 
mūsu valstij nav paveicies 
ar dabas resursiem, bet 
mežsaimniecībai un lauk-
saimniecībai ir grūti konku-
rēt ar Eiropas Savienības 
bagātajām valstīm. Darba-
spēka migrācija – objektīvs 
process. Vieni atrod laimi 
ārzemēs, citi tur iegūst vēr-
tīgu dzīves pieredzi, trešie, 
neizturot otrās šķiras cilvē-
ka izjūtas, spiesti atgriezties 
mājās. Latviešu dzīves līme-

ņa paaugstināšana – ļoti sarežģīts uzde-
vums. Un tas jārisina tiem, kuri tiecas pie 
varas. Bet vēlētāju pienākums ir izvirzīt 
tos cilvēkus, kuriem var uzticēt savu lik-
teni, uzskata mans gudrais sarunu biedrs.

Ar lielu interesi uzzināju, ka Leonti-
ja Kavinska, visslavenākais zootehniķis 
bijušajā Krāslavas rajonā, bija Ādolfa 
Ločmeļa klasesbiedrene un kursabied-
rene Lauksaimniecības akadēmijā. Kļūst 

nedaudz skumji, kad saproti, ka aiziet 
neatgriezeniskajā pagātnē vadītāju – tīr-
radņu, lielisku lauksaimniecības organiza-
toru, darba gadi, atstādami spožas pēdas 
Latvijas agrārajā vēsturē.

Mokošajos stāsta nobeiguma meklēju-
mos piezvanīju cienījamajai kolēģei Geno-
vefai Kalvišai ar negaidītu lūgumu – nosaukt 
trīs mūsu rajona Atmodas simbolus. Sekoja 
atbilde saskaņā ar manām domām: “Redak-
tors Konstantīns Makņa, tautas deputāts 
Ādolfs Ločmelis un Latviešu biedrības 
iedvesmotājs Edmunds Gekišs”.

Daudz laimes dzimšanas dienā, mūsu 
dārgais cilvēk!

Аleksejs GONČAROVS            

Medību stāstu autoram daudz jaunu 
ieceru.

Neaizmirstamie studiju gadi.

Rikšotāju sacīkstes - jubilāra kaislība.

Par ko strīds? Protams, par zirgiem.

Daba - neatņemam jubilāra dzīves sastāvdaļa.

Visdzimtākais – Dagdas ezers.
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Māksliniece Inese Brants – 
atzīta porcelāna apgleznoša-
nas meistare, kuras vārds ir 
pazīstams tālu ārpus Latvijas 
robežām. 

Izmantojot tradicionālās un 
novatoriskās apgleznošanas 
metodes, viņa 
ir panākusi 
pārsteidzošus 
rezultātus, kas 
izraisa skais-
tuma cienītāju 
sajūsmu. Par 
to varēja pār-
liecināties arī 
k r ā s l a v i e š i , 
ekspoz īc i j as 
“ M i r d z u m s ” , 
kas izvērsu-
sies Krāslavas 
Vēstures un 
mākslas mu-
zejā, dalībnie-
ki. Starp eks-
ponātiem ir 
izstādes darbi, 
kas pavisam 
nesen tika iz-
stādīti Rīgas 
P o r c e l ā n a 
muzejā. Krā-
su harmonija, 
fantāzijas lido-
jums, stilu sin-
tēze – Ineses 
Brants, kura 
sniegusi ne-
novēr tē jamu 
dāvanu mūsu 
pilsētai, unikā-
lais radošums.

Ste idz ie t 

apmeklēt ekspozīciju, kas mu-
zejā skatāma līdz 12. jūnijam. 
Pirmo reizi skatītāji ieraudzīs 
jaunos, izgaismotos statņus, 
kuros izvietoti galvaspilsētas 
mākslinieces unikālie darbi. 
Prezentācijas laikā sirsnīgus 
apbrīnas un pateicības vārdus 
izteica domes pārstāvis Vik-

tors Moisejs, muzeja direktors 
Valdemārs Gekišs, gleznotājs 
Andrejs Gorgocs. Un neparastu 
pavadījumu radīja ievērojamais 
mūziķis Aleksandrs Maijers. 

Aleksejs GONČAROVS

II Unikālas vāzes un dekoratīvi trauki…

Mācīties “Varavīksnē” ir lieliski

Mūsdienu sabiedrības dzīves 
dinamika liek pielietot jaunas pie-
ejas izglītības jomā. Izglītošanas 
un audzināšanas procesā par 
pedagogu prioritātēm kļūst bērna 
personības harmoniska un daudz- 
pusīga attīstība, veidot prasmi at-
rast savu vietu strauji mainīgajā 
pasaulē.  Krāslavas “Varavīksnes” 
vidusskola, cenšoties iet roku 
rokā ar laiku, bez pamatprogram-
mas saviem audzēkņiem piedāvā 
arī dažādas jaunas izglītības for-
mas un metodiku. Programmas 
“Pamatizglītības matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena 
mazākumtautību programmas” ie-
tvaros bez obligāti apgūstamajiem 
mācību priekšmetiem mūsu pirm-
klasnieki reizi nedēļā apmeklē 
fakultatīvu “Matemātiskā loģika”. 
Tas paredzēts visiem bērniem, ne 
tikai tiem, kas apdāvināti ar ma-
temātiskām spējām. Lai bērnus 
maksimāli ieinteresētu, nodar-
bībās tiek pielietoti neparasti un 
saistoši uzdevumi. Ar rotaļu palī-
dzību skolēni jau prot:
•	 orientēties telpā;
•	 salīdzināt un apvienot grupās 

priekšmetus pēc noteiktām pa-
zīmē;

•	 atrast atšķirības rindā vai 
priekšmetu grupā;

•	 izslēgt liekos priekšmetus pēc 
noteiktām pazīmēm.

Tāpat nodarbībās liela uzma-
nība tiek pievērsta loģisko ķēdīšu 
veidošanas prasmju formēšanai 
un attīstībai, tās palīdz uzdevumu 
risināšanā. Skolēni daudz strā-
dā ar interaktīvo tāfeli, kas attēlo 
vizuālus attēlus, dod bērniem ie-
spēju atrisināt pat vissarežģītākos 
loģikas uzdevumus. Fakultatīvā 
pirmklasnieki attīsta loģisko do-
māšanu, uzmanību, iztēli, atmiņu. 
Tas ne tikai atvieglo matemātikas 
prasmju apgūšanu, bet arī jebkura 
cita mācību priekšmeta apgūša-

nu. Bērni mācās patstāvīgi domāt, 
nebaidīties pieņemt lēmumu. Tas, 
bez šaubām, ļaus viņiem vieglāk 
atrisināt problēmas, kas var ras-
ties dzīves ceļā.

Matemātiskās loģikas nodar-
bības, ko vada pedagoģe Rita 
Kamola, mijās ar pedagoga Ēri-
ka Zaikovska vadītajām šaha un 
dambretes nodarbībām. 

Ir izveidota teātra grupa “Leļ-
ļu teātris”. Tās vadītāja ir Iveta Pu-
tāne. Skaista latviešu valoda un 
atbrīvotas kustības uz skatuves 
ir tas, kas izceļ mūsu pirmklasnie-
kus. 

Otrajā klasē līdz ar obligāta-
jiem mācību priekšmetiem sko-
lēnus sagaida robotikas nodarbī-
bas, kuras vada Jānis Stepiņš, un 
datorikas stundas Ilonas Kolodnic-
kas vadībā, kā arī izzinoši dabas-
zinātņu eksperimenti (pedagogi 
Rita Kamola un Ēriks Zaikovskis), 
mēģinājumi un uzstāšanās bērnu 
teātrī (pedagoģe Iveta Putāne).

Gribas atzīmēt arī pirmos 
sasniegumus: šī gada novada 
matemātikas olimpiādē 1. klasēm 
mūsu audzēkņi ieguva 1. un 3. 
vietu.

Ņemot vērā gūtos pozitī-
vos rezultātus, Krāslavas “Vara-
vīksnes” vidusskola plāno turpināt 
programmas “Pamatizglītības ma-
temātikas, dabaszinību un teh-
nikas virziena mazākumtautību 
programma” realizēšanu arī nāka-
majā mācību gadā. 

Jauno klasi programmā “Pa-
matizglītības matemātikas, da-
baszinību un tehnikas virziena 
mazākumtautību programma” 
komplektē pedagoģe Ludmila Ko-
nopļa. 

Kontakttālruni: 65681468 
(skolas sekretāre)

Ilona KOZAČUKA, direktora 
vietniece mācību darbā

Krimināls, notikumi
Aizdomās par gāzes balonu zādzību 
Dagdas novadā aiztur divus vīriešus
2016. gada beigās un šī gada pirmajā ceturksnī Valsts polici-
jas Latgales reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā kopā bija 
reģistrētas deviņas gāzes balonu zādzību epizodes. Ļaundari 
lielākoties zaguši gāzes balonus, kas glabājās pie veikaliem 
stāvošajās balonu novietnēs.

28. martā Kriminālpolicijas biroja Sevišķi smagu un sērijveida no-
ziegumu apkarošanas nodaļas darbinieki, veicot operatīvās un izmek-
lēšanas darbības, par gāzes balonu zādzībām Dagdas novadā, pa 
karstām pēdām aizturēja iespējamos noziedzīgās grupas dalībniekus 
- 1973. un 1986. gadā dzimušus vīriešus. Pēc policijas rīcībā esošās 
informācijas, vīrieši, pārkniebjot durvju piekaramo slēdzeni, iekļuvuši 
gāzes balonu glabātuvē Dagdas novada Andzeļu pagastā, kur no-
zaguši sešus kādam uzņēmumam piederošus 50 litru tilpuma gāzes 
balonus, nodarot materiālos zaudējumus apmēram 450 eiro apmērā. 
Nozagtos gāzes balonus vīrieši, visdrīzāk, pēc tam plānojuši realizēt. 
Jāpiebilst, ka minētās personas agrāk jau nonākušas policijas redzes-
lokā un ir bijušas tiesātas par citu zādzību izdarīšanu. Pašlaik abiem 
aizturētajiem ir piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums.  

Likumsargi turpina izmeklēšanu un veic nepieciešamos pasāku-
mus, lai iegūtu un pārbaudītu informāciju par šo personu saistību ar 
līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti Ludzas, Rēzek-
nes, Krāslavas un Preiļu iecirkņu apkalpojamā teritorijā. 

Pēc Krimināllikuma 175.panta 3.daļas, par zādzību, ja tā izdarīta, 
iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas, ietai-
ses, kas savieno glabātavas, vai transportlīdzekļa, — soda ar brīvī-
bas atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības 
atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot 
mantu vai bez mantas konfiskācijas. 

Turpinājums. Sākums 2. lpp.  
Krāslavas novada dome atbil-

dēja, ka “ņemot vērā nepietieka-
mo finansējumu pašvaldības ceļu 
uzturēšanai un esošo pašvaldī-
bas ceļu tīklu, Krāslavas novada 
domei šobrīd nav nodomu brīv-
prātīgi pārņemt valsts ceļu 630 
vai kādu no valsts ceļiem, nere-
dzot tam iespēju piesaistīt ES fi-
nansējumu.”

Tā kā uz Z/S ved divi ceļi - 
viens valsts ceļš “Indra - Patar-
nieka”, ko programmā iekļaut 
nevarēja, bet otrs pašvaldības 
ceļš “Vaicuļevas - A6”, Z/S īpaš-
nieki 2016. gada decembrī vēr-
sās Krāslavas novada domē ar 
iesniegumu, kurā lūdza izskatīt 
iespēju veikt pašvaldības ceļa 
“Vaicuļeva - A6” remontdarbus. 
Pēc vairākiem paralēliem iesnie-
gumiem par vienu un to pašu te-
matu, beidzot, šī gada 23. martā, 
Krāslavas novada pašvaldība 
Z/S īpašniekiem sniedza atbildi, 
kurā tika informēti, ka 28. mar-
tā Krāslavas novada dome rīko 
sanāksmi Indrā. Par sanāksmes 
gala rezultātu esat jau informēti 
no iepriekšējiem rakstiem. Sa-
nāksme ar diviem mērķiem - no 
pašvaldības puses rūpes par āt-
rāku projekta realizāciju, no iedzī-
votāju puses – raizes par projekta 
lietderību, kvalitāti un ilgtspējību.  

Kā jau iepriekš minējām, sa-
pulces laikā tika apjausts, ka ceļa 
posmam “Vaicuļeva - A6” līdzek-
ļu nebūs, jo 260 000 eiro knapi 
pietiks ceļam “Vaivodi - Rusako-
va - Indra”, kaut gan sākumā tika 
plānots no atlikušajiem līdzekļiem 
veikt arī ceļa “Vaicuļeva – A6” re-
montdarbus.

Tātad Indras pagasta vienā 
galā notiks grants ceļa remont-
darbi, bet otrā pagasta pusē re-

montdarbi nenotiks, ne uz paš-
valdības ceļa, ne uz valsts ceļa. 

Ko Krāslavas novada dome pie-
dāvāja šiem zemniekiem un uzņē-
mējiem, lai uzlabotu situāciju?

Krāslavas novada dome zem-
niekiem piedāvā izskatīt iespēju 
piedalīties citā ES projektā, kur 
noteikumi ir daudz stingrāki un 
grūtāk izpildāmi. Krāslavas no-
vada dome uzrunāja zemniekus: 
“Gadījumā, ja Z/S “Vaicuļevas” 
un/vai kāds cits Indras pagasta 
uzņēmējs ir gatavs saskaņā ar 
minētās programmas nosacīju-
miem radīt jaunas darba vietas 
(aptuveni 41 000 EUR par katru 
jaunradītu darbavietu), sakārtot 
degradētās teritorijas un iegul-
dīt privātās investīcijas (1 EUR 
privātās investīcijas = piesaistītā 
ES finansējuma), proporcionāli 
viņu ieguldījumam var tikt risināts 
jautājums pašvaldības ceļu, kas 
ir konkrētu ražošanas uzņēmu-
mu funkcionālie savienojumi (ne 
garāki par 2 km) asfaltēšanu. (In-
teresanti - kas ir izdomājis šādus 
noteikumus? Eiropas vai Latvijas 
ierēdņi ierēdņi? Kāpēc tieši 41 
000, nevis 45 000 vai 40 000? - 
aut. piezīme) Ja Indrā būtu uzņē-
mēji, kas izrādītu gatavību iesais-
tīties un projekts tiktu iesniegts 
šogad, kā projekta indikatorus 
uzskaitīt būtu iespējams arī 2016. 
gada jaunradītās darbvietas un 
veiktās investīcijas, kā arī šogad 
un turpmākajos 3 gados radītās. 
Ceļam jārobežojas ar konkrētu 
ražošanas vai pakalpojuma ob-
jektu, (pārstrādes uzņēmumi, 
vai, piemēram, kaltes), savukārt 
lauksaimniecības zemes projek-
ta ietvaros netiek uzskatītas par 
degradētu teritoriju.”

Tātad vienā variantā iedzīvo-

tājiem un uzņēmējiem ceļš “Vai-
vodi - Rusakova - Indra” tiks la-
bots vienkārši projekta ietvaros, 
citā variantā - uzņēmējiem ceļš 
“Vaicuļevas – A6” tiks remontēts 
tikai pie grūti izpildāmiem papil-
dus nosacījumiem - uzņēmējiem 
jāpierāda, jārada darba vietas, 
jāiegulda savi līdzekļi, ceļš obli-
gāti jānoasfaltē. Cik tas ir godīgi 
pret novada zemniekiem un uz-
ņēmējiem kopumā? Kādā veidā 
pašvaldībā tiek ievērots labas 
pārvaldības princips - ievērot visu 
novada iedzīvotāju intereses? 
Cik tad uzņēmējam būs jāiegul-
da savu līdzekļu, ja zināms, ka 
1 km asfaltēšana izmaksā sākot 
no 800 000 eiro līdz vienam mil-
jonam? 2 km - vairāk nekā 1,5 - 2 
miljoni eiro. Cik tad darba vietu 
uzņēmējam jārada šajos 2 as-
faltētos km? Ja viena jaunradītā 
darba vieta projekta ietvaros pie-
saista 41 000 eiro finansējumu, 
tad, lai noasfaltētu vienu km ceļa, 
pēc projekta prasībām jārada 
vismaz 20 oficiālas jaunas darba 
vietas. Divi km - 40 jaunas dar-
ba vietas. Pie apstākļiem, ka uz 
1 eiro ES jāliek pretim arī savs 1 
eiro. Tātad, lai uzņēmēja un ie-
dzīvotāju transports baudītu 2 km 
asfalta, jārada 40 darba vietas un 
jāiegulda aptuveni 1 miljons savu 
līdzekļu. Tāda izskatās Latvijas 
valsts politika uzņēmējdarbības 
veicināšanai un attīstībai? Pēc 
tik lieliem ieguldījumiem uzņēmē-
jam vajadzētu, tāpat kā Jūrmalā, 
uzlikt iebraukšanas maksu. Tas 
būtu tikai godīgi pret uzņēmēju.  

Turpinājums — nākamajā laik-
raksta numurā. 

40 P.S. Mums nevajag nevie-
na ienaidnieka, valsts pati rada 
apstākļus naida kurināšanai.

Elizabete Viļuma- Gražule

 Radi 40 darbavietas 
un ieguldi 1 miljonu eiro 

Par ceļu stāvokļa problēmu Indras pagastā
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Televīzijas programmaOTRDIENA,  18. aprīlis
LTV1

12.35 Sāras mūzika. 
13.00, 14.50 Top-Shop piedāvā
13.15 Province
13.50 Džungļu grāmata 
14.20 Uzmanību, gatavību, 
kosmosā!
15.05 Jaunie ārsti. 
16.05 Plosītās sirdis
17.00 Mīlas viesulis 
18.00, 23.10 Ziņas
18.53, 5.00 Ceturtā studija
19.17 ERASMUS + 30. Cilvēk-
stāsti  19.18 Skola, kas zina kā
19.30 Personība. 100 g kultūras
20.30 Panorāma
21.15 1.1. Aktuālā intervija
22.05 Izvēle - Marina Lepena
23.25 Lielais vilinājums. Ko-
mēdija
1.30 V.I.P.
5.30 Es - savai zemītei

LTV7
11.55 Ballīšu zvēri.
12.55, 5.00 Aktualitātes.
13.25 Hokejs. Zviedrija - Latvija
15.35, 1.40 Vienmēr formā!
16.05, 21.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
18.05 Muhtars atgriežas 
19.00 Ziņas
19.35 Bezbailīgie. Gadsimta 
izaicinājums. 

20.05 Āfrika no putna lidojuma.
21.55 Tēvs Brauns 
22.50 Lielais Gregs
23.50 Fortitūda. 
0.45 Anekdošu šovs 
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 

LNT
11.25 Lieliskais gadsimts
13.45 TV veikals
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Martas Stjuartes pavār-
skola
14.55 Nepiegādātās vēstules
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslēpumi 
19.00, 0.30 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.55 Degpunktā 
21.10 Kāzu plānotāja Roza
23.10 Šķiršanās padomi drau-
dzenēm  0.10 Dzīvīte
2.10 Sveika, mamma!
3.15 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”

TV3
12.05 Atriebība
13.05 Multfilmas
14.30, 2.30 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
16.55 Kobra
18.00 Divarpus vīri
19.00, 3.55 TV3 Ziņas

19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
22.00 Zibsnis
23.00 Bulta
0.00 Ekstrasensu cīņas
1.35 Anželika

TV3+
12.25 TV shop
12.40 Mf. Ķertais profesors
14.25 Juvelieru klans
15.35 Māja 2
16.35 Meičas
17.40 Ērglis un cipars
18.50 Interni
21.00 Ekstrasensu cīņas
22.45 Mf. Viltus seja
00.50 Dārgā, mēs nogalinām, 
bērnus

NTV Mir
12.00 Zvērināto tiesa
13.00, 19.00 Šodien
13.25, 18.35 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.05 Satikšanās vieta
16.30 Sasisto lukturu ielas
19.50 Kuba
21.35 Operācija “Leļļu turētājs”
23.40 Dienas kopsavilkums
0.05 Pārmaiņas. Asinis ar pienu
4.05 Dzīvokļu jautājums
5.00 Ekspresis uz citu pasauli

PBK
11.35 Tas arī bija jāpierāda
13.50 Vienatnē ar visiem
14.55, 16.25, 2.35 Ziņas
15.20Moderns spriedums
16.45 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.00 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Izmeklēšanas noslēpumi
22.15 Tas arī bija jāpierāda
23.25 Vilka saule
0.30 Vakara Urgants
1.15 Maskava
2.05, 5.55 EuroNews
2.50 Mf. Uguns savaldītāji
5.30 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.55 Sklifosovskis
14.00, 17.00, 20.00 Vēstis
14.40, 17.20, 20.45 Vēstis-М
14.55 Personīga lieta
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Anna Kareņina
23.00 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
1.30 Sanktpēterburgas ziņas

2.00 Profilakse

RenTV Baltic
12.00, 16.00, 19.00 Informatī-
vā programma  12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Ziņas
13.00 Saviesīgas vakariņas
14.00 Mf. Lidojuma ilūzija
17.00, 3.40 Čapmanes noslē-
pumi
18.00, 1.40 Visšokējošākās 
hipotēzes
20.00 Mf. Spoku autobraucējs
21.50 Vadīt krievu stilā
23.25 Mf. Slikta kompānija
2.40 Slepenās teritorijas
4.40 Maldu teritorija ar Igoru 
Prokopenko

ОNТ
12.10 Vienatnē ar visiem
13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.35 
Ziņas
13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
Sporta ziņas
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs!
16.55 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Sūbējums
22.35 Vakara Urgants

23.35 Maskava

Baltkrievija 1
12.00, 15.00, 19.00, 0.20 Ziņas
12.10 Prakse
13.00, 16.00 90 sekundes
13.05 Diena lielpilsētā 
14.00, 16.30 Ģimenes melodrā-
mas 
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Ģimenes pavards
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 23.45 Interešu sfēra
19.40, 23.25 Zona Х
21.00 Panorāma
21.45 Df. Dzīvības lieta
22.05 Pēdas
0.35 Sporta diena
0.50 Snaiperi. Mīlestība tēm-
kelī.

Baltkrievija 2
12.10, 19.55 Tētis sprukās
13.50 Jaunkundze-zemniece
14.55 Divi rubļi
15.20, 23.45 PIN kods
16.05 Mf. Te kāds ir…
17.00 Anželika
18.00 Mīlestība un citas muļķī-
bas  21.25 TV barometrs
21.30 Sportloto 6 no 49, KENO
21.40 Futbols

18. aprīlī Ir iemesls!

Atdzimšanas laikmets… Tautas 
masu apziņā šis laiks saistīts ar lieliskā-
ko mākslas darbu radīšanu, apvērsumu 
arhitektūrā, kardinālām izmaiņām cilvēku 
pasaules uztverē, humānisma un kultūras 
uzplaukumu... Tas viss, protams, ir tiesa. 
Bet… Tas bija neparasts laiks, ak, cik ne-
parasts… Bez literātiem, māksliniekiem, 
izgudrotājiem un filozofiem šajā laikā “ra-
dīja” arī hercogi, grāfi, karaļi un kardināli. 
Jaunā ideoloģija, kas pasludināja cilvēku 
par pasaules uzskatu kalngalu, noveda pie 
neredzēta izvirtības uzplaukuma… Par to 
nerakstīja ne Bokačo, ne Mirandola. Par 
to skaļi arī nerunāja, visvairāk čukstus, 
izpušķojot un pārspīlējot. Taču nav dūmu 
bez uguns…

Bordžu dzimta savu mērķu sasnieg-
šanā nekautrējās izmantot jebkādas me-
todes. Pēc izcelsmes būdami spāņi, viņi 
vienmēr bija “svešinieki” Itālijā, kur tradi-
cionāli lepojās ar senām dzimtām un Se-
nās Romas senatoru senčiem. Bordžus 
tas nemulsināja… Par šīs neparastās 
dzimtas priekšrocībām var uzskatīt viņu 
solidaritāti un vienprātību. Īpaši attiecībā 
uz bagātības vairošanos un ietekmi uz re-
ģiona politiku.

Tajos tālajos laikos par sievietēm 
skaisti rakstīja tikai dzejnieki, viņas glezno-
ja mākslinieki. Bet ģimene pret tām visbie-
žāk izturējās kā pret politiskās virzīšanas 
instrumentu. Tieši tā notika arī ar Lukrēciju 
Bordžu, kardināla Rodrigo Bordžu, drīzu-
mā iecelta par Romas pāvestu, ārlaulības 
meitu…

Par Lukrēcijas māti kļuva kardināla 
mīļākā vārdā Vanoza de Kataneja. XV-XVI 

gadsimtā bīskapu, arhibīskapu, kardinālu 
un pāvestu mīļākās bija ierasta lieta, šo fe-
nomenu sabiedrība uztvēra kā sava veida 
palaidnību un īpaši nenosodīja, tenkoja, 
protams, ar prieku, baudot detaļas, kuras 
paši izdomāja. 

Pēc dzimšanas Lukrēciju nosūtīja 
audzināšanā pie otrās pakāpes tantes, 
hercoga Orsīni atraitnes. Meiteni audzi-
nāja stingrībā, nodarbībās ar labākajiem 
skolotājiem viņa pavadīja augas dienas. 
12 gadu vecumā Lukrēcija labi izprata filo-
zofiju un literatūru, lieliski dejoja, pārvaldīja 
vairākas valodas un apguva izsmalcinātas 
manieres. 12 gadi – saderināšanās laiks. 
Divas reizes pāvesta meitu sludināja par 
neapoliešu ietekmīgo ģimeņu līgavaiņu lī-
gavu, divas reizes līdz kāzām tā arī neno-
nāca. Mainījās Bordžu dzimtas politiskās 
prioritātes, līdz ar tām arī līgavaiņi. Beidzot 
bija izraudzīts Milānas pārvaldnieka ārlau-
lības dēls. Iegūdams līgavaini no Sforcu 
dzimtas, pāvests cerēja gūt stipru atbalstu 
Itālijas ziemeļu muižniecības vidū. Līgavai-
nis bija divreiz vecāks par līgavu, bet tādi 
sīkumi nevienu neinteresēja. Pūrs – 30 
tūkstoši dukātu – diezgan pieklājīgs, tur-
klāt līgavainis ieguva labu amatu pāvesta 
armijā. Kāzas notika bez īpašas pompozi-
tātes.

Pēc četriem gadiem situācija mainī-
jās. Sforci vairs pāvestam nebija noderīgi, 
tātad Lukrēcijai bija jāmeklē jauns vīrs. Kur 
tad likt “veco”? Izeja tika atrasta: pāvests 
piedāvāja savas meitas (oficiāli viņa skaitī-
jās krustmeita) vīra ģimenei šķiršanos vie-
nīgā attaisnojošā iemesla dēļ – Sforca dzi-
mumnespēja. Ģimene nevarēja atteikt… 

Lukrēcijas pazemotais vīrs parakstīja vie-
nošanos, atzīdams savu vīrišķo nespēju. 
Vienīgais, kas viņam palika – dusmīgas 
tenkas, kuras viņš izplatīja līdz pat mūža 
galam. Tieši Sforcs palaida baumas par 
pāvesta un viņa dēla pretdabisko sakaru 
ar Lukrēciju. Pierādījumus tam neviens 
nekad neatrada, bet baumas saglabājās 
gadsimtiem ilgi.

Otro līgavaini atrada starp Neapoles 
karaļa ārlaulības bērniem – savienība, kas 
bija vajadzīga pāvestam. Tieši šī laulība 
Lukrēcijai bija vislaimīgākā, viņa sirsnīgi 
mīlēja hercogu Bišeljē, savu otro vīru. Lai-
me nebija ilgstoša, pāvests sastrīdējās ar 
Neapoli. Problēmu ar hercogu, kurš vairs 
nebija vajadzīgs, atrisināja vienkārši – at-
sūtīja algotus slepkavas. Uzbrukums bija 
neveiksmīgs, ievainotais hercogs izdzīvo-
ja, bet Lukrēcija tik ļoti aprūpēja vīru, ka 
viņa veselība sāka uzlaboties. Izveseļoties 
viņam tomēr neļāva. Hercogu vienkārši 
nožņaudza gultā. Lukrēcija atkal kļuva par 
atraitni, taču ne uz ilgu laiku…

Par Bordžu dzimtas pāvesta meitas 
trešo vīru kļuva hercoga Feraras šoreiz li-
kumīgais mantinieks. Pūru palielināja līdz 
simts tūkstošiem dukātu, tikai ar tādiem 
noteikumiem senā d’Este dzimta piekrita 
saradoties ar Bordžu. Lukrēcijas dzīvē šī 
bija pēdējā laulība, visilgākā un visnelai-
mīgākā. Hercogs savu sievu nemīlēja, bija 
ļoti greizsirdīgs. Viņa nelaimīgā sieva ne-
varēja iziet ārpus pils, dienas pavadīja sa-
vos apartamentos vai pastaigās pa iekšpa-
galmu. Jāpiezīmē, ka pēc pāvesta Bordža 
nāves d’Este ne tikai neizšķīrās no sievas 
(tāda iespēja viņam bija), bet saglabāja ar 
viņu labas attiecības. Arī trešo vīru Lukrē-
cija pārdzīvoja…

Visas savas neilgās dzīves laikā 

Lukrēcijai bija atvēlēti tikai 39 gadi, Rod-
rigo Bordža (kardināla, vēlāk arī pāvesta) 
meita bija laimīga tikai divus gadus. Sava 
tēva un brāļa Čezāres darbībās viņa ne-
bija iesaistīta. Viņu vienkārši izmantoja kā 
politisku instrumentu cīņā par varu, par 
ietekmi. Pati Lukrēcija bija ārkārtīgi izglī-
tota sieviete, kura visiem spēkiem centās 
atbalstīt talantīgus māksliniekus, pastāvīgi 
ziedoja lielas naudas summas nabagiem, 
klosteru labiekārtošanai un baznīcu cel-
šanai. Saviem vīriem sieviete dzemdēja 
astoņus bērnus, no tiem gan izdzīvoja ti-
kai pieci. Neskatoties uz dievbijību un dās-
najiem ziedojumiem, Lukrēcija nemīlēja 
savus bērnus. Neilgi pirms nāves Bordža 
meita kļuva par mūķeni. Nomira klosterī, 
bet pirms nāves visvairāk uztraucās par 
savu puķu dobi, kurā auga amaranti. Katra 
puķīte bija veltīta kādam vīrietim no viņas 
dzīves. Amaranti tika uzskatīti par nemir-
stības simbolu.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Lukrēcijas Bordžas dzimšanas diena

TREŠDIENA,  19. aprīlis

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Malaizija
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā studija
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g 
kultūras
12.00 Personība. 100 g kultūras
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Jaunie ārsti. 
18.00, 23.05 Ziņas
19.17 ERASMUS + 30. Cilvēkstāsti
19.18 Skola, kas zina kā
19.30 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Adreses

23.20 Izsauciet vecmāti 
1.20 Izvēle - Marina Lepena

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 Personīgā lieta
8.05 Province
8.35 Kūku kari
9.35 Aculiecinieks
9.55 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas 
11.55 “Balss pavēlnieks”
13.35 Izglītība un karjera. 
14.05 Aktualitātes.
14.35 Automoto raidījums nr.2
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.50 Eiropa fokusā
16.05, 21.30 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Globālie jautājumi. Putins 
un Tramps. Vai jauna ēra? BBC 
diskusija

22.20 Ekstrēmie kadri. 
23.20 Senie festivāli.
0.20 Bezbailīgie. Gadsimta 
izaicinājums. 
0.50 Personība. 100 g kultūras
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00, 10.30 Karamba!
5.30 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40, 0.40 Dzīvīte
9.10, 2.10 Sveika, mamma!
10.10, 13.45 TV skatlogs
11.05 Lieliskais gadsimts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Nepiegādātās vēstules
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslēpumi
19.00, 1.25 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.50 Degpunktā 
22.10 Varas spēles
1.00 Košākai dzīvei 

TV3
5.00, 0.10 Reiz sensenos laikos
5.40, 12.05 Atriebība
6.45, 13.05 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
8.35, 16.55 Kobra
9.40 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
10.45 TV skatlogs
11.00, 2.00 Anželika
14.30, 2.30 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.30 Gatava pārvērtībām
23.15 Ģēnijs uzvalkā

TV3+
5.25, 15.35 Māja-2
6.10 Taksis
7.05 Multfilmas
8.00 Mf. Anželika
8.35 Ekstrasensu cīņas
9.50 Tētis sprukās
13.35 TV shop
13.55, 18.50 Interni
14.25 Juvelieru klans
16.35 Meičas

17.40 Ērglis un cipars
21.00 Iemāci sievu stūrēt
22.05 Mf. Gribu kā tu 
0.20 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20, 16.35 Sasisto lukturu 
ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.35 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.05 Satikšanās vieta
19.50 Kuba
21.35 Operācija “Leļļu turētājs”
23.40 Dienas kopsavilkums
0.05 Māmiņ, es mīlu killeri
4.15 Vasarnīcu lietas
5.00 Tiesu detektīvs

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 15.05, 16.30, 
2.45 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!

9.55 Dzīvo vesels
11.35, 22.30 Tas arī bija jāpie-
rāda 
14.05 Vienatnē ar visiem
15.25, 4.25 Moderns sprie-
dums
16.50 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Aiz kadra
21.40 Izmeklēšanas noslēpums
0.50 Vakara Urgants
1.20 Maskava
5.15 Smieklīgi videoklipi
5.55 EuroNews

RTR Planēta (Baltija)
Profilakse
10.00 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis-М
11.55 Sklifosovskis
14.55 Privāta lieta
17.40, 3.15 Tiešais ēters
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Malaizija
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Latvijas sirdsdziesma
12.10 1.1. Aktuālā intervija
13.15 Aculiecinieks
13.35 Sāras mūzika. 
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Jaunie ārsti. 
18.00, 23.25 Ziņas
19.17 ERASMUS + 30. Cilvēk-
stāsti
19.18 Mans maratons
19.30 Cytaidi latviskais piedā-
vā. Trešā zvaigzne. Sākotne. 
Personība
20.00 Izgudrotāji
20.30 Panorāma
21.15 Karaliste
21.45 Latvijas Kods. Vectēva tēvs
22.15 Tilts 3
23.40 Personība. 100 g 
kultūras
0.35 1.1. Aktuālā intervija
1.25 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Ekspedīcija Su-
matrā. 
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija

7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
9.05 Kopā ar savvaļu. 
9.35 Mūsu atbildība. 
9.55 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars atgrie-
žas 
11.55 Tieša runa
13.05 Aktualitātes.
13.35 Automoto raidījums 
nr.2
14.05 Nedēļas apskats.
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
15.05 Skats rītdienā.
15.35, 1.25 Projekts Nākotne
16.05, 21.05 Maklauda 
meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.55 Personība. 100 g 
kultūras
22.55 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
23.40 Daži stāsti no tūksto-
šiem.
0.25 Zaļās metropoles. 

LNT
5.00 Karamba!
5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes pavār-
skola
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.10, 2.05 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Kāzu plānotāja Roza
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Nepiegādātās vēstules

15.20 Nemelo man!
16.25 Trīs Annas
17.25, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
19.00, 1.20 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.45 Degpunktā 
21.10 Maini vai zaudē 
22.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus! 
0.05 Čikāgas sardzē 
4.50 Bernards 

TV3
5.00, 1.15 Reiz sensenos 
laikos
5.40, 12.05 Elementāri, 
Vatson!
6.45, 13.05 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
8.35, 16.55 Kobra
9.40 Iebraucēji
10.45 TV skatlogs
11.00 Anželika
14.30, 2.10 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 3.10 Uguns-
Grēks
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Tumšais bruņinieks 
atgriežas

TV3+
5.25, 15.35 Māja-2
6.10 Taksis
7.05 Multfilmas
8.00 Anželika
8.35 Ekstrasensu cīņas
9.40, 17.40 Ērglis un cipars
10.50, 16.35 Meičas
11.55 TV Shop
12.10, 18.50 Interni 
14.25 Juvelieru klans
21.00 Mf. Spoks
23.20 Krāpšanas

NTV Mir

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta 
7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20, 16.35 Sasisto lukturu 
ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.30 Ārkārtas gadī-
jums
14.00, 2.05 Satikšanās vieta
19.50 Kuba
21.35 Operācija “Leļļu turē-
tājs”
23.40 Dienas kopsavilkums 
0.05 Māmiņ, es mīlu killeri
4.05 Mūsu uzraugs

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.55, 
16.20, 2.30 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 22.20 Tas arī bija 
jāpierāda
13.50 Vienatnē ar visiem
15.20 Moderns spriedums
16.45 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Izmeklēšanas noslē-
pumi
0.40 Vakara Urgants
1.10 Maskava
2.55, 5.55 EuroNews
3.25 Mf. Pie Melnās jūras 
4.35 Smieklīgi videoklipi

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

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Sklifosovskis
14.55 Privāta lieta
17.40, 3.15 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Anna Kareņina
23.00 Divkauja
1.00 Sanktpēterburgas ziņas
1.15 Mežos un kalnos

RenTV Baltic
5.00, 4.20 Maldu teritorija
6.00, 9.00 Dokumentāls 
projekts
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Ziņas
12.00, 16.00, 19.00 Informatī-
vais raidījums 112
13.00 Saviesīgas vakariņas
14.00 Mf. Vikingi pret iebru-
cējiem
17.00, 3.20 Čapmanes noslē-
pumi
18.00, 1.20 Visšokējošākās 
hipotēzes
20.00 Mf. Titānu naids
21.50 Skatīties visiem
23.25 Mf. Nav ko zaudēt
2.20 Slepenās teritorijas

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.20 
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums

18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Tas arī bija jāpierāda
22.50 Vakara Urgants
23.25 Maskava

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, 19.40, 23.25 Zona 
Х
9.10, 21.45 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 se-
kundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Seši āri 
zemes
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Ģimenes pavards
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.05 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Df. Dzīvības lieta
22.05 Pēdas
0.50 Mf. Snaiperi. Mīlestība 
tēmeklī

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.40 TV barometrs
9.05, 18.00 Mīlestība un citas 
muļķības
11.00, 17.00 Anželika
12.05, 19.55 Tētis sprukās
14.00, 21.40, 22.10 
Jaunkundze - zemniece
15.20, 23.50 PIN kods
16.05, 22.55 Te kāds bija…
22.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO

CETURTDIENA,  20. aprīlis

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00 TV veikals
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Mia un es
14.10 Lupatiņi 
15.05 Jaunie ārsti
18.00, 23.00 Ziņas
18.55, 5.20 100 grami 
kultūras
19.04 ERASMUS + 30. 
Cilvēkstāsti
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Benks
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Tilts
2.05 Izsauciet vecmāti 
4.00 Latvijas kino zelta 
dziesmas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 Ekspedīcija uz Sumatru
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Citāds ordenis. 
8.05 Sāras mūzika 
8.25 Zem klajas debess
8.55 Ciemiņš virtuvē
9.55 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars 
atgriežas

11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
14.30, 4.00 LTV - 60
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00, 19.00 Dzīve šodien
19.15 Hokejs. 
20.00 Ziņas
22.10 Personīga lieta
22.40 Mf. Zaudējot Čezu 
0.25 Eiropa koncertos
1.15 Positivus 2013
2.10 Misija Londonā
3.10 Ekstremāli kadri

LNT
5.00 Karamba!
5.30 Kristīgā programma 
6.00 Galileo 
6.30, 3.15 LNT “900 
sekundes”
8.40, 1.45 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Mf. Jūlija un oficieris
14.00, 17.50, 20.00 LNT Ziņas 
14.20 Marta cep
14.55 Zudušās vēstules
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves 
noslēpumi
19.00, 2.05 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.50 Degpunktā 
21.10 Bitīt matos!
21.50 Mf. Ezera sonāte
23.40 Greizais spogulis

TV3

5.00, 1.15 Reiz pasakā
5.40, 12.05 Elementāri
6.45, 13.05 Multfilmas
8.05 Divarpus vīri
8.35, 16.55 Kobra
9.40 Kauli  10.45 Top Shop
11.00 Univers
14.30, 2.35 Sievietes melo labāk
15.40, 20.20, 3.25 
UgunsGrēks
18.00 Zvaigznes ceļo
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Mf. Bridžitas Džonsas 
dienasgrāmata
23.00 Mf. Mīlestības formula
01.05 Tumšais bruņinieks
2.10 No kuģa

TV3+
5.25, 15.35 Māja-2
6.10 Taksis
7.05 Multfilmas
8.00 Anželika
8.35 Ekstrasensu cīņa
9.40, 17.40 Ērglis un cipars
10.50, 16.35 Meičas
11.55 TV Shop
12.10 Interni
14.25 Juvelieru klans
18.50 Tētuki
20.00 Mf. Vācies prom!
21.40 Mf. Argo
00.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20, 16.30 Sasisto lukturu 

ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 1.30 Satikšanās vieta
18.30 Kriminālizmeklēšana
19.50 Kuba
23.30 Df. Pasaules aizulises 
0.30 Mēs un zinātne. Zinātne 
un mēs
3.30 Likme dzīvei

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 17.10 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Tas arī bija jānoskaidro
14.00 Vienatnē ar visiem
15.00 Moderns spriedums
16.00 Gaidi mani
17.50 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.15 Balss. Bērni.
0.00 Vakara Urgants
0.40 Mf. Elastiko
2.10, 5.50 EuroNews
2.40 Mf. Mehāniķa Gavrilova 
mīļā sieviete
4.10 Mf. Kas tur klauvē 
durvīs…
5.30 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Ziņas
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Sklifosovskis
14.55 Privāta lieta 
17.40 Tiešais ēters

18.50 60 minūtes
21.00 Humora raidījums
23.20 Mf. Vienkārša meitene
1.30 Mežos un kalnos
3.00 Mf. Muita

RenTV Baltic
5.00 Maldu teritorija
6.00, 9.00 Dokumentāls 
projekts
7.00 Labrīt!
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Ziņas
12.00, 15.55, 19.00 
Informatīvā programma 112”
13.00 Saviesīgas vakariņas
14.00 Mf. Titānu naids
17.00 Čapmanes noslēpumi
18.00, 3.50 Visšokējošākās 
hipotēzes
20.00 Ārijas. Balto dievu 
pēdas.
21.50 Skatīties visiem
23.00 Mf. Matrica

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.40 
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels! 
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.20 Mf. Pa galveno ielu ar 
orķestri
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Brīnumu lauks

20.00 Laiks
21.05 Mf. Rubīns tumsā
22.50 Kas? Kur? Kad?
0.00 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.05 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
8.50 Metropolīta uzruna
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Seši āri 
zemes
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 17.40 Ģimenes 
melodrāmas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 16.30 Ģimenes pavards
21.00 Panorāma
21.45 Es zinu par taviem 
noslēpumiem
1.20 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 0.00 TV barometrs
9.05, 18.00 Mīlestība un 
visādas muļķības
11.05, 17.00 Anželika
12.10, 19.55 Tētis sprukās
14.10 Jaunkundze - zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Te kāds ir bijis…
21.30, 22.10 Ekstrasensu cīņa 
22.05 Sportloto 5 no 36, 
KENO
0.00 Mf. Viļņu iekarotāji

PIEKTDIENA,  21. aprīlis

18.50 60 minūtes
21.00 Anna Kareņina
23.00 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
1.30 Sanktpēterburgas vēstis
1.45 Mežos un kalnos

RenTV Baltic
5.00, 4.30 Maldu teritorija ar 
Igoru Prokopenko
6.00 Dokumentāls projekts
7.00, 7.40 Labrīt!
8.30, 19.30, 23.00 Ziņas

9.00 Profilakse  17.00, 3.30 
Čapmanes noslēpumi
18.00, 1.30 Visšokējošākās 
hipotēzes
19.00 Informatīvais raidījums
20.00 Mf. Vikingi pret ienā-
cējiem
22.10 Katram pa kaķēnam
23.25 Mf. Beovulfs
2.30 Slepenās teritorijas

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30 0.35 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks

21.05 Tas arī bija jāpierāda
23.00 Vakara Urgants
23.35 Maskava

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Zona 
Х
9.10, 22.05 Pēdas

10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Prakse
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 16.30 Ģimenes drāmas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Ģimenes pavards
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.05 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Dzīvības lieta

Baltkrievija 2

7.00 Rīts
9.00, 21.25 TV barometrs
9.05, 18.00 Mīlestība un 
visādas citas muļķības…
11.00, 17.00 Anželika
12.05, 19.55 Tētis sprukās
13.45 Jaunkundze - zemniece
14.55 Divi rubļi
15.20, 0.15 PIN kods
16.05 Te kāds ir bijis
21.30 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.30, 21.40 Futbols
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Tulkotāja

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zir-
gus. Svari.  Samaksa 
tūlītēja.   T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paaugstinātas cenas.Skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu. 

Firmai VAJADZĪGI atkaulotāji un 
šoferis - lopu savācējs.

T. 65329997, 29996309, 
26447663, 29485520, 26393921 
vai pa e-pastu: re-nem@inbox.lv

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari. T. 20207132.

Kapu pieminekļu 
izgatavošana.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

IEPĒRK

PĀRDOD

Vismīļākais ir mātes vārds,
Kas atdus zemes klēpī vēsā.  

Izsakām visdziļāko līdzjūtību El-
māram un Natālijai Jermakiem, 
māmiņu un vīramāti aizsaulē 
aizvadot.

Šķaunes pamatskolas 
kolektīvs.

LAIKA ZIŅAS
19.04. 20.04. 21.04.

0 ... + 8  - 1  ...  + 6  - 3 ...+ 7 

A                         5 m/s   Z                       5 m/s ZR                   4 m/s

PLAS TI KĀ TA LO GI 
UN DUR VIS.

(6-kameru vācu profils 
Gealan)

Atlaides līdz 35 %
Metāla durvis.
Iekštelpu durvis.
Žalūzijas/ moskītu tīkli.
Veikals - salons atrodas 

Krāslavā, Lāčplēša ielā 
17-1 (iepretim laikrakstam 
“Ezerzeme”)

T. 27878088, 28675525

SIA “AIBI” iepērk 
liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Pērk arī gaļas šķirnes 

jaunlopus eksportam. La-
bas cenas. Samaksa tūlī-
tēja. Svari.  Tālr. 26142514, 
20238990.

PĒRK

Z/S pārdod dējējvistas, 
dažādu krāsu jaunputnus. 

Tālr. 29186065.

Reklāma un sludinājumi23 gadus kopā ar Jums!

Daudzināsim sauli 
un pavasari kopā ar 

LAFIKO.LV
Aizdevumi pensionāriem 

un strādājošajiem! 
Visu aprīli Lieldienu 

atlaides!
Krāslavā, Brīvības  ielā 24  

Dagdā, Daugavpils 
ielā 8 (piektdienās) Tālr. 

65622735, 28229290

SI A “TEK” no Pre iļiem pie-
dā vā 21. aprīlī Krāslavas 

tirgū no plkst. 8.00 līdz 13.00 
vil nas dzi ju, suņu vilnu, aus-
tos iz strā dā ju mus. Mazgātas 

vilnas ap mai ņa pret dzi ju 
un aus tiem iz strā dā ju miem.  
Pēdējo reizi šajā sezonā!  

Tālr. 29505937.

Izsakām vispatiesāko patei-
cību un atzinību radiem, drau-
giem, Krāslavas Valsts ģimnā-
zijas darbiniekiem, mājas un 
vasarnīcas kaimiņiem un visiem 
labas gribas cilvēkiem, kuri 
mums traģiskajā brīdī bija līdzās 
un izteica savu līdzjūtību sakarā 
ar mūsu mīļās māmiņas, vec-
māmiņas, vecvecmāmiņas zau-
dējumu. Lai Dievs dod stipru ve-
selību jums un jūsu ģimenēm. 

Ar cieņu, Kazimirovu ģimene 
un Svilpe

māju Kombuļu pagastā, 3000 €. 
Tālr. 29417548;
vasarnīcu “Meža norā”; GAZ 53 
lukturus (2 gab.); uzlādes ierīci. 
Tālr. 28669431;
“PEUGEOT Gold 406” - 2.0 dīze-
lis, tikko izieta TA, 2000., 1050 €. 
Tālr. 26467088;
“VOLVO S80” - 2.5 TDi, 2000., 
TA līdz 11.2017. automātiskā āt-
rumkārba. Tālr. 26865335;
“VW Golf”- 1.9 TDi, 1999., zilā 
krāsā, 85 Kw. Tālr. 27034527;
SIA STIVULS pārdod vasaras 
riepas: R 13 no 28 €, R 14 no 30 €, 
R 15 no 34 €, R 16 no 37 €, R 17 no 
44 €, R 18 no 47 €, R 19 no 49 €, 
R 20 no 52 €.  Krāslavā, Indras ielā 
32 b. Tālr. 29167019, 29147390;
viencilindra benzīna dzinēju “UD 
15” motoblokam MTZ - 05 (2 
gab.). Tālr. 65621421, 24915944;
satelītantenu. 30 €. Tr. 28390555;
sivēnus. Tālr. 26605733;

zemi, mežu. Augstas cenas. Ap-
maksa uzreiz. Tālr. 29129658.

teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409.

aitas. Tālr. 24900399;
bites ar stropiem. T. 26154720;
sēklas kartupeļus “Vineta”. T. 29186451;
miežus, kviešus, auzas, miltus. 
Piegāde. Tālr. 29134527;
vīķu sēklas, dīgtspēja - apt. 90 
%, 500 €/t. Tālr. 26321406;
malku. 75 €. Tālr. 29515786.

Krāslavas skolu volejbola komandas “Lāses kausā 2017”

Lāses kausa izcīņa šosezon notika 8. aprīlī, jau sešpadsmito reizi, un tas 
atrodas starp populārākajām jaunatnes sacensībām Latvijā, ko Latvijas Volej-
bola federācija rīko vispārizglītojošajām skolām. Finālsacensības tradicionāli 
tiek organizētas Rīgā, Olimpiskajā Skonto hallē, un ir kļuvušas par volejbola 
svētkiem, jo paralēli volejbola sacensībām, kas vienlaicīgi notiek 16 lauku-
mos, bērniem un jauniešiem ir iespēja pierādīt sevi arī dažādās atrakcijās, 
viktorīnās un citās aktivitātēs. Šogad tajās startējušas 76 pilsētu un novadu, 
6 Rīgas rajonu un priekšpilsētu 269 skolu 618 komandas, kurās kopā tika 
pieteikti 5430 dalībnieki. Sacensībām ir divi posmi - atlases sacensības četrās 
grupās – 8. - 9. klašu grupā zēniem un meitenēm un 10.-12. klašu jauniešiem. 
“Lāses kauss 2017” 1. posma atlases sacensības Krāslavas un Dagdas 
novadiem norisinājās 22. un 28. februārī Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolā. 
Sacensībās piedalījās 29 komandas no piecām Krāslavas un Dagdas 
novadu skolām ar dažādu komandu skaitu: KVĢ - 20 komandas, Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskola – 4 komandas, Dagdas - 2, Ezernieku vidusskolas 
- 2, Andrupenes pamatskola – 1 komanda. Tiesības startēt finālsacensībās 
Rīgā izcīnīja Krāslavas Valsts ģimnāzijas trīs komandas: 10.-12. klašu meiteņu 
un jauniešu, un 9. klašu meiteņu komanda, kā arī pirmo reizi finālsacensībās 
piedalījās Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas 9. klašu zēnu komanda. 

Krāslavas vispārizglītojošo skolo startus šogad var novērtēt par ļoti 
rezultatīviem. Starp 31 komandu katrā vecumā grupā 11. vietā ierindojās 
KVĢ jauniešu komanda, 15. vietu ieguva KVĢ jaunietes un Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas 8.- 9. klašu zēnu komanda, un 25. vietā KVĢ 9. 
klašu meiteņu komanda. Krāslavas Valsts ģimnāzija tika svinīgi godināta ar 
piemiņas kausu un vērtīgām balvām – volejbola bumbām, starp labākajām 
Latvijas skolām nominācijā “Trīs skolas, kuras startējušas ar lielāko komandu 
skaitu 1. posma sacensībās”, kā arī tika atzīmēta starp piecām skolām, kas 
startēja finālsacensībās ar lielāko komandu skaitu.

Paldies Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas administrācijai un sporta 
skolotājiem I. Lukšam un I. Bernātei par atbalstu organizējot “Lāses kausa 
2017” 1. posma sacensības, Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim 
Tukānam un skolas administrācijai, klašu audzinātājām, skolēniem un skolē-
nu vecākiem par sadarbību un atbalstu, Krāslavas novada domei par iespēju 
piedalīties sacensībās, nodrošinot ar transportu.  
Krāslavas novada sporta skolotāju metodiskās komisijas vadītāja N. Raudive

Z/S “Flaveri” 
pārdod jaunas vistiņas (4 

- 5 mēn.), labas dējējvistas, 
gaiļus un cāļus. 

Pasūtījumus pieņem pa 
tālr. 29142247, 27290172.

Veikalā “AMMIJA”
Rīgas ielā 77A, Krāslavā

begoniju gumu, sīpolpu-
ķu, mākslīgo ziedu un sve-
ču pievedums.

Laipni aicināti!
Tālr. 22837308.

Krāslavas apkaimē, 
Baltkrievijas virzienā, at-
rasts atslēgu saišķis. Tālr. 
26821516

***
12.aprīlī Studentu ielā at-

rasta atslēga ar koka pieka-
riņu. Tālr. 65681464

Sports

DAŽĀDI
VĒLOS ĪRĒT 1- istabas dzīvokli. 
Krāslavā. Tālr. 28949796. 

Aiz tevis dzīvība un gaisma 
paliek, 
Un atmiņas kā krāšņs zieds.

Izsakām dziļu līdzjūtību Va-
lentīnai Kazimirovai, no mātes 
uz mūžu atvadoties.

Kāpņutelpas kaimiņu
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