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Latvijā 

Šodien numurā
Apvienosimies man-

tojuma dēļ
  2. lpp

“Apskauj Latviju” 
3. lpp

Kā latgaļu lielie pī-
lādzēni brauca Auci 

iepazīt...
3., 4.lpp

Baltā galdauta svētki 
Izvaltā

4. lpp

aglone.net saņem 
atzinību Starptautis-

kajā tūrisma festivālā 
“Tourfilm Riga-2017”

4.lpp

Kā arī TV programma, 
sludinājumi, reklāmas un daudz 
citas aktuālas un noderīgas 
informācijas.

Jūs  būsiet  mīļi gaidīti
4. Starptautiskajā bērnu un 

jauniešu dziesmu, deju un  modes 
teātra  festivālā 

 ’’APSKAUJ MANI, MĀMULIŅA’’, 
kas notiks 2017. gada 20. maijā 

Dagdā, Dagdas  parka estrādē. 
Pasākuma laikā notiks 

nomināciju “Gada  
ģimene-2017’’  piešķiršana.
13.40  -  Gājiens  uz  parku
14.00  -  Svētku  koncerts 

Dagdas  novada IKSN                      

Kapusvētki Piedrujas 
draudzes kapsētās

Lupandu kapi - 17. jūnijs,  plkst. 13.00,
Dvorčanu kapi - 18. jūnijs,  plkst. 15.00,
Piedrujas kapi - 24. jūnijs,  13.00,
Kiseļevcu kapi - 25. jūnijs, plkst. 15.00,
Fiļipovcu kapi - 8. jūlijs, plkst. 13.00,
Vaivodu kapi - 9. jūlijs, plkst. 12.00,
Tolojevcu kapi - 15. jūlijs, plkst. 13.00,
Krivoseļcu kapi - 16. jūlijs, plkst. 15.00,
Patarnieku kapi - 22. jūlijs, plkst. 13.00,
Ostrovnas kapi - 23. jūlijs,  plkst. 15.00.

Aglonas novada pašvaldība 
izsludina atklātu mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli 
Nekustamajam īpašumam “Līču lauki”, kadastra Nr.6094 004 

0026, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domes 

lietvedības un komunikācijas nodaļā, Somersetas ielā 34, Aglonā, 
Aglonas nov. un pašvaldības portālā www.aglona.lv. Īpašums ap-
skatāms darbdienās līdz 15.06.2017., iepriekš piezvanot pa tālruni 
65324573. Izsole notiks Aglonas novada domē, Somersetas ielā 
34, Aglonā, Aglonas novadā, 2017.gada 15. jūnijā, plkst.10.00.

Reģistrēšanās izsolei novada domes lietvedības un komuni-
kācijas nodaļā noteikta līdz 14.06.2017. plkst.17.00. 

Izsoles sākumcena - 30705,00 EUR, izsoles solis - 3000 EUR. 
Reģistrācijas maksa - 50,00 EUR, nodrošinājuma nauda - 3070,50 
EUR, kas jāieskaita Aglonas novada domes, nodokļu maksātāja 
Nr.90000065754, kontā LV47UNLA0026000130122.                            

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

Sirsnīgi sveicam jubilejā 
Viktoru 

DUBOVSKI!
Mednieku kolektīvs “Šķaune”

MĀJRAŽOTĀJU TIRDZIŅŠ
 Krāslavā, Baznīcas ielā 1 (Jāņupīte) 
PIEDĀVĀ: kūpinātu gaļu, zivis, piena produktus, kon-

ditorejas izstrādājumus, svaigu maizi, eļļas, adījumus, 
dekoratīvās sveces. 

Pieņem pasūtījumus.
Darba laiks: ceturtdienās 13:00 - 18:00, piektdienās 

9:00: 18:00, sestdienās 9:00 - 12:00.

Izglītība ir pats spēcīgākais ierocis, 
ko Tu vari izmantot, lai mainītu pasauli. 
(Nelsons Mandela)

Cienījamie 6. klases skolēna vecāki!
Šajā informācijas pārpilnajā laikā ir diezgan sarežģīti izvēlēties, 

kurā izglītības iestādē bērnam turpināt mācības. Tāpēc Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas kolektīvs aicina Jūs apmeklēt Atvērto 
durvju dienu, kas notiks šī gada 17. maijā plkst. 17.30. Jums un 
Jūsu bērnam būs iespēja:
•	 iepazīties ar skolu, mācību un ārpusstundu darbu
•	 saņemt Jums interesējošu informāciju
•	 tikties ar skolotājiem.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs 
Tālr. uzziņām: 65622095

IEPĒRK VĪNGLIEMEŽUS
katru dienu: 8.00 - Izvalta, 8.15 - Šahmani, 8.30 - Šķeltova, 
9.30 - Aglona, 10.30 - Kombuļi, 11.00 - Auleja, 11.30 - Kon-
stantinova, 12.00 - Andzeļi, 12.30 - Dagda, 13.00 - Skaista, 

13.30 - St. Skaista, 14.00 - Kalnieši, 14.30 - Piedruja, 15.00 - 
Indra, 15.30 - Kaplava, 18.00 - Borovka, 18.30 - Tartaks.

Tālr. 26840027

Ilgi gaidītais siltums un brīvdienas dabā

Aizvadītajā sestdienā piektklasnieks Artēmijs Kozačuks noķēra 
pirmo līdaku savā mūžā. Svētdien arī četrgadīgais Timūrs Mihailovskis 
priecājās par pirmo trofeju, ko noķēra Narūtas upē. Bet Dagdas ezera 

ūdeņos sacentās spiningošanas meistari. Īstu meistarklasi demonstrēja 
vietējie sportisti Zintis Azins un Maksims Meļņiks. Vairāk lasiet nākamajā 
numurā.                Alekseja GONČAROVA foto  

Atklāta jauna brīvdienu māja “Tūjas”
Tā ir vieta, kur var atpūsties no ikdienas steigas 

un patīkami pavadīt laiku draugu pulkā. Telpa ban-
ketiem (līdz 25 cilvēkiem), “melnā” pirts un lauku 
pirts. Apkurināms āra kubls ar gaisa masāžu. No-
jume svinībām (līdz 60 cilvēkiem). Naktsmītnes (8 
vietas). Iespēja makšķerēt blakus esošajā dīķī. Ir 
volejbola laukums, batuts. 

Brīvdienu māja atrodas 3 km no Krāslavas, Ūd-
rīšu pag. ciematā Augstkalne.

Tālr. 25454190.

•	 Saeimā noticis balsojums, ar kuru  
nolemts vairs nepubliskot amatper-
sonu atalgojumu kopā ar vārdu un 
uzvārdu. Tomēr parlamentā būšot 
mēģinājumi uz trešo lasījumu, lai šo 
lēmumu labotu. Deputāts Ints Dāl-
deris (“Vienotība) iesniedzis priekš-
likumu, ar kuru atklātību paredzēts 
atjaunot.

•	 Īsi pirms pašvaldību vēlēšanām - 
sestdien, 27. maijā - Rīgā tiks rīkots 
pazīstamās grupas “Bi-2” koncerts, 
kuru varēs apmeklēt bez maksas ik-
viens gribētājs. Koncerta izmaksas 
pārsniedz 203 000 eiro. Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroja 
(KNAB) Politisko organizāciju finan-
sēšanas kontroles nodaļas vadītāja 
Inga Jaunskunga atzina, ka birojs 
vērtēs šī koncerta rīkošanu.

•	 Latvijas Izglītības un zinātnes darbi-
nieku arodbiedrība (LIZDA) sabied-
rības iniciatīvu portālā “Manabalss.
lv” ir uzsākusi parakstu vākšanu, 
lai panāktu pirmsskolas izglītības 
pedagogu mēnešalgu samaksu ne-
vis no pašvaldību makiem, kā tas ir 
pašreiz, bet no valsts budžeta, lai 

pirmsskolas pedagogu algas 
būtu vienā līmenī ar vispārizglī-
tojošo iestāžu pedagogu algām. 

•	 Pavasarī, kad cilvēki sāk aktīvāk 
pārvietoties ar velosipēdiem, saro-
sās arī šo braucamrīku zagļi. Viens 
no veidiem, kā savu velosipēdu no 
garnadžiem pasargāt un zādzības 
gadījumā ātrāk atgūt, ir reģistrācija 
Ceļu satiksmes drošības direkcijā 
(CSDD). Lai reģistrētu velosipēdu, 
jānorāda tā marka, modelis, rāmja 
numurs un jāpievieno fotogrāfi-
ja – divriteņa kopplāns un rāmja 
numura attēls. Kā arī jānorāda, kā 
cilvēks vēlas saņemt reģistrācijas 
uzlīmi: pa pastu vai CSDD nodaļā. 
Reģistrējot velosipēdu elektroniski, 
jāmaksā nepilni trīs eiro, uz vietas 
kādā no CSDD nodaļām – nedaudz 
virs trīs eiro. Ja šī iespēja nav iz-
mantota, policija zagļiem atņemto 
divriteņu saimniekus meklē ar so-
ciālo tīklu palīdzību. Taču tas prasa 
papildus laiku un resursus. 

•	 Īstenot pirms gandrīz nedēļas noti-
kušajā Latgales Simtgades kongresā 
pieņemtajā rezolūcijā ietverto pra-

sību nodrošināt latgaliešu valodas 
saglabāšanu un attīstību, vistica-
māk, nebūs vienkārši. Patlaban 
nemaz nav īsti skaidrs, kas tieši un 
kam būtu jādara, lai nodrošinātu 
rezolūcijā iekļauto prasību iedzīvi-
nāšanu. Par vieglāk izpildāmo no 
rezolūcijā ietvertajām prasībām 
Juris Viļums, kurš pats bija viens no 
Latgales Simtgades kongresa dele-
gātiem, atzīst aicinājumu 27. aprīli, 
proti, dienu, kad pirms 100 gadiem 
notika pirmais Latgales latviešu 
kongress, oficiāli atzīt par Latgales 
dienu. Tuvākajā laikā viņš plānojot 
uzrunāt savus kolēģus Saeimā, lai 
sagatavotu attiecīgu likumprojek-
tu.

•	 Starptautiskajā medmāsu dienā, ko 
atzīmēja 10. maijā, Rīgas Austrumu 
slimnīca godināja visas profesijā 
strādājošās māsas. Bet piecām iz-
cilākajām pasniedza apbalvojumu 
“Dzīvības zvaigzne”.

23. maijā Krāslavas centra aptiekā (Brīvības ielā 8) 
būs medfirma “AURIS”. Aicinām visus, kam ir dzirdes 
traucējumi. Pārdošanā būs dzirdes aparāti, to rezerves 
daļas, pielaikošana un labošana. Meistara tālr. 26019076.
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Pasaulē Amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu

Aleksandrs JEVTUŠOKS, SIA 
“Krāslavas slimnīca” valdes 
loceklis

Citi amati:  Krāslavas no-
vada dome (priekšsēdētāja pir-
mais vietnieks), SIA “Krāslavas 
slimnīca”(valdes loceklis - galve-
nais ārsts). 

Deklarācijas iesniedzēja 
īpašumā (kopīpašumā), valdīju-
mā vai lietošanā esošie nekus-
tamie īpašumi: dzīvojamā māja, 
palīgēkas un zeme Krāslavā (kop- 
īpašumā). 

Deklarācijas iesniedzējam 
piederošās kapitāla daļas un 
akcijas: SIA “EKO Sistem Ser-
viss” - 160 kapitāldaļas/akcijas, to 
vērtība - 22766.00 EUR.

Deklarācijas iesniedzējam 
piederošie reģistrējamie trans-
portlīdzekļi: VOLGA GAZ24 
(1982. izlaides gads, 1985. reģis-
trācijas gads).

Deklarācijas iesniedzēja 
skaidrās un bezskaidrās nau-
das uzkrājumi: 26756.00 USD 
(“SEB Dzīvības apdrošināša-
na), 71494.00 (AS “SEB ban-
ka”, 71468.00 (“Swedbank” AS), 
13740.00 (“SEB Dzīvības apdro-
šināšana”), 14414.00 (AS “SEB 
banka”).

Deklarācijas iesniedzēja 
pārskata periodā gūtie ienāku-
mi: 
•	 AS “SEB banka” (procenti) - 

142.32 EUR;
•	 “SEB Dzīvības apdrošināšana” 

(apdrošināšanas atlīdzība) - 
13941.96 EUR;

•	 “SEB Dzīvības apdrošināšana” 
(citi ienākumi) - 1243.02 EUR;

•	 VSAA (BUDŽETA MAKSĀJU-
MI) (pabalsts) - 196.15 EUR;

•	 VSAA (BUDŽETA MAKSĀJU-
MI) (pensija) - 18800.43 EUR;

•	 Krāslavas novada dome (alga) 
- 5271.57 EUR;

•	 SIA “Krāslavas slimnīca” (alga) 
- 28680.86 EUR.

Deklarācijas iesniedzējam ir 
uzkrāti līdzekļi privātajos pensiju 
fondos vai dzīvības apdrošināša-
nā.

* * * * * * *
Viktors MOISEJS, Krāslavas 
novada domes deputāts un 

priekšsēdētāja vietnieks
Citi amati:
Administratīvo aktu strīdu 

komisijas loceklis (Krāslavas no-
vada dome), kapitāla daļu turētā-
ja pārstāvis SIA “Krāslavas nami” 
(Krāslavas novada dome), kapi-
tāla daļu turētāja pārstāvis SIA 
“Krāslavas ūdens” (Krāslavas no-
vada dome), kapitāla daļu turētāja 
pārstāvis SIA “Krāslavas slimnīca” 
(Krāslavas novada dome), Ka-
pitāla daļu turētāja pārstāvis SIA 
Robežnieki AP (Krāslavas novada 
dome).

Deklarācijas iesniedzēja 
īpašumā (kopīpašumā), valdīju-
mā vai lietošanā esošie nekus-
tamie īpašumi: zeme un māja 
Krāslavā, kā arī zeme Skaistas 
pagastā. 

Deklarācijas iesniedzējam 
piederošie reģistrējamie trans-
portlīdzekļi: Piekabe - transpor-
ta kravas kaste RB 1101 (2007. 
izlaides gads, 2007. reģistrācijas 
gads), ŠKODA OCTAVIA (2006. 
izlaides gads, 2006. reģistrācijas 
gads), TOYOTA RAV4 (2007. iz-
laides gads, 2016. reģistrācijas 
gads) (valdījumā).

Deklarācijas iesniedzēja 
skaidrās un bezskaidrās nau-
das uzkrājumi: 55739.53 (AS 
DNB banka), 14653.84 (AS “Pri-
vatBank”), 37075.63 (“Swedbank” 
AS), 27224.53 (AS “Meridian Tra-
de Bank”).

Visi deklarācijas iesniedzēja 
pārskata periodā gūtie ienākumi: 

“Swedbank” AS (procneti) - 
14.00 EUR,

AS “PrivatBank” (procenti) - 
101.84 EUR,

Lauku atbalsta dienests (citi 
ienākumi) - 126.00 EUR,

Krāslavas novada dome 
(alga) - 15320.84 EUR.

Deklarācijas iesniedzējam 
nav uzkrāti līdzekļi privātajos pen-
siju fondos vai dzīvības apdroši-
nāšanā.

Raitis AZINS, Dagda novada 
domes priekšsēdētājas 
vietnieks (2016. gadā, - 
redakcijas papildinājums)

Citi amati:

Domes deputāts (Dagdas no-
vada pašvaldība), Administratīvo 
aktu strīdu komisijas loceklis (Dag-
das novada pašvaldība), Dzīvokļu 
jautājumu komisijas loceklis (Dag-
das novada pašvaldība), medību 
koordinācijas komisijas vadītājs 
(Dagdas novada pašvaldība), 
Pašvaldības pārstāvis SIA Dag-
das komunālā saimniecība (Dag-
das novada pašvaldība), Domes 
priekšsēdētāja pienākumu izpil-
dītājs (Dagdas novada pašvaldī-
ba), sociāldemokrātiskās partijas 
“Saskaņa” biedrs, Pašvaldības 
pārstāvis Valsts probācijas die-
nesta Krāslavas teritoriālās struk-
tūrvienības Konsultatīvajā pado-
mē (Valsts probācijas dienests), 
Pašvaldības pārstāvis Nodarbi-
nātības valsts aģentūras Aktīvo 
nodarbinātības un atbalsta pasā-
kumu īstenotāju izvēles komitejā 
(Nodrošinājuma valsts aģentūra), 
Pašvaldības pārstāvis Latvijas 
Pašvaldību savienības Tehnisko 
problēmu komitejas Dzīvokļu jau-
tājumu apakškomitejā (Latvijas 
Pašvaldību savienība), Pašvaldī-
bas pārstāvis Latvijas Pašvaldību 
savienības Reģionālās attīstības 
un sadarbības komitejā (Latvijas 
Pašvaldību savienība), mednie-
ku kolektīva “Bērziņu mednieks” 
biedrs, mednieku kolektīva “An-
dzeļu mednieks” biedrs.

Deklarācijas iesniedzēja 
īpašumā (kopīpašumā), valdīju-
mā vai lietošanā esošie nekus-
tamie īpašumi: zeme un ēkas 
nekustamais īpašums Dagdā, 
dzīvoklis Dagdā.

Deklarācijas iesniedzējam 
piederošie reģistrējamie trans-
portlīdzekļi: AUDI 80 AVANT 
(1993. izlaides gads, 2014. reģis-
trācijas gads), VW GOLF (1991. 
izlaides gads, 2011. reģistrācijas 
gads), AUDI 80 (1992. izlaides 
gads, 2004. reģistrācijas gads).

Deklarācijas iesniedzēja 
skaidrās un bezskaidrās naudas 
uzkrājumi: skaidras naudas uz-
krājums - 8000.00 EUR.

Visi deklarācijas iesniedzēja 
pārskata periodā gūtie ienākumi: 

Dagdas novada pašvaldība 
(alga) - 15026.53 EUR,

Pārtikas un veterinārais die-
nests (Ienākums no īpašuma pār-
došanas) - 90.00 EUR,

SIA “CDI” (honorārs) - 116.33 
EUR,

SIA “ATITA” (citi ienākumi) - 
17.30 EUR.

Deklarācijas iesniedzējam 
nav uzkrāti līdzekļi privātajos pen-
siju fondos vai dzīvības apdroši-
nāšanā.

Osvalds ŠATILOVS, 
Aglonas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Citi amati: “1991. gada ba-
rikāžu dalībnieku Latgales bied-
rība” (valdes loceklis), “SAMBA” 
(valdes priekšsēdētājs). 

Deklarācijas iesniedzēja 
īpašumā (kopīpašumā), valdī-
jumā vai lietošanā esošie ne-
kustamie īpašumi: zeme (2 gab.) 
un ēku nekustamais īpašums (2 
gab.) Aglonas pag., dzīvoklis Ag-
lonas pag. 

Deklarācijas iesniedzējam 
piederošie reģistrējamie trans-
portlīdzekļi: MITSUBISHI PAJE-
RO (1987. izlaides gads, 2010. 
reģistrācijas gads), MITSUBISHI 
L200 (1997. izlaides gads, 2003. 
reģistrācijas gads), PEUGEOT 
206 (2004. izlaides gads, 2012. 
reģistrācijas gads), pašbūvēta airu 
laiva (1998. izlaides gads, 1999. 
reģistrācijas gads), traktori MTZ-
82-1 (1993. izlaides gads, 1999. 
reģistrācijas gads) un JUMZ 6KL 
(1987. izlaides gads, 2015. reģis-
trācijas gads).

Visi deklarācijas iesniedzē-
ja pārskata periodā gūtie ienā-
kumi:

Pārtikas un veterinārais die-
nests (Ienākums no īpašuma pār-
došanas) - 1100. EUR,

Aglonas novada dome (alga) 
- 4360.99 EUR,

Lauku atbalsta dienests (citi 
ienākumi) - 1314.43 EUR,

VSAA (BUDŽETA MAKSĀ-
JUMI) (pensija) - 8017.62 EUR.

Deklarācijas iesniedzējam 
nav uzkrāti līdzekļi privātajos pen-
siju fondos vai dzīvības apdroši-
nāšanā.

Avots: www.vid.gov.lv

Krāslavas, Aglonas un Dagdas novadu priekšsēdētāju vietnieki

Apvienosimies mantojuma dēļ!

XXI gadsimts ir atnesis daudz jaunu 
pārbaudījumu, problēmu, traģēdiju… Te 
mēs dzirdam, ka Tuvajos Austrumos tiek sa-
grauti pasaules nozīmes kultūras pieminek-
ļi… Diemžēl daudziem mūsdienās kultūras 
mantojums ir vien tukša skaņa; visa vērtība, 
kas mums palikusi no senčiem (pieminekļi, 
mākslas darbi, arhitektūras šedevri) neizrai-
sa ne īpašas emocijas, ne piederības sajūtu. 
Tāpēc reti kuru sāpināja ziņa par Bamijānas 
Budas statuju uzspridzināšanu Afganistānā, 
Palmiras kompleksu Sīrijā, seno šumeru pil-
sētu Irākā… Viss notiekošais šķiet kas tāls 
un nesvarīgs. Cilvēce zaudē pašu vērtīgā-
ko, kas tai ir – senču kultūras mantojumu. 
Vēl Hemingvejs rakstīja: “Nejautā, kam skan 
zvans. Tas zvana arī par tevi!” Visi planētas 
iedzīvotāji ir saistīti neredzamām saitēm, 

kas kopumā veido lielu, sarežģītu, neizturī-
gu, bet visiem ļoti nepieciešamu tīklu, kuru 
mēs saucam par kultūru, lai gan ne vienmēr 
saprotam, par ko ir runa.

Satraukta par kultūras pieminekļu iz-
nīcināšanu, UNESCO izsludināja akciju ar 
lozungu “Apvienosimies mantojuma dēļ!” 
(Unite for heritage), kuras mērķis ir labas gri-
bas cilvēku spēku apvienošana kultūras vēr-
tību saglabāšanai, morālā atbalsta sniegša-
na tiem, kuri cīnās par spēku apvienošanu 
pasaules nozīmes šedevru saglabāšanai.

Latvijas Nacionālā komisija 12. aprīlī 
uzsāka akciju “Mantojuma stāsts – mans 
stāsts, tavs stāsts”. Akcijas galvenais mēr-
ķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par 
kultūras mantojuma izpēti, kā arī nodroši-
nāt atbalstu skolotājiem, kuri integrē kul-
tūras mantojuma izpētes un aizsardzības 
jautājumus mācību plānos. Par šī nopietnā 
pasākuma dalībniekiem var kļūt skolēni, 
profesionālo mācību iestā-
žu audzēkņi, arī skolotāji. 
Akcija ietver radošo darbu 
konkursu, kur fotokolāžas 
veidā atspoguļo kādu kul-
tūras mantojuma objektu 
(pieminekli, artefaktu, tra-
dīciju utt.), kā arī autora 
klātbūtni. Darbs nedrīkst 
būt mehānisks divu foto-
grāfiju savienojums, tam 
jāveido kompozīcija ar vie-
notu ideju.

Akcijas ietvaros Rīgā 
12. maijā norisinājās se-
minārs – fotoekskursija 
pa Vecrīgu. Starp dalīb-

niekiem bija trīs “Varavīksnes” vi-
dusskolas vecāko klašu audzēkņi 
(Deniss Seļezņovs, Olita Geiba, 
Jevgēnijs Antipovs), kā arī jūsu pa-
devīgais kalps.

Pusstundu pirms pusdienlaika 
semināra dalībniekus pie Rolanda 
pieminekļa Rātslaukumā sagaidīja 
UNESCO Latvijas Nacionālās ko-
misijas kultūras sektora vadītāja 
Ieva Švarca, kā arī profesionāls 
fotogrāfs Roberts Vidzitskis. Ieva izstāstīja 
klātesošajiem akcijas mērķus un uzdevu-
mus, iepazīstināja ar fotogrāfu un pastāstīja 
par ekskursijas gaitu. Pēc tam dalībnieku 
grupai pievienojās gids Pēteris Stumburs. 
Ceļojums sākās.

Gids izrādījās ļoti zinošs un radošs. 
Viņa stāsts par Vecrīgas dievnamiem, mā-
jām, ielām un pieminekļiem bija interesants 
un neparasts. Fotogrāfs Roberts vērsa da-

lībnieku uzmanību uz inte-
resantām detaļām, kuras 
varētu noderēt kolāžas 
veidošanā, piedāvāja nes-
tandarta risinājumus. Pēc 
pusotras stundas (tieši tik 
ilga mūsu fotoekskursija) 
jau paši ceļojuma dalībnie-
ki piedāvāja savas idejas 
mūsu fotogrāfam.

Melngalvju nams, Pē-
tera baznīca, Jāņa baznī-
ca, pilsētas birža, “atraitņu 
nams”, Doma laukums… 
Vietas pazīstamas, bet cik 
daudz detaļu līdz šim aiz-
slīdējis gar mūsu acīm, cik 

daudz interesantu un skaistu fragmentu… 
Pusotra stunda aizritēja tik ātri kā starpbrīdis 
skolā. Fotoaparāti bija pilni ar uzņēmumiem, 
galvas – ar idejām. Tagad atlicis galvenais 
– radīt savu unikālo kolāžu. Akcija turpinās 
līdz 2017. gada 29. septembrim. Radošos 
darbus nepieciešams iesniegt vietnē dari-
ni.lv. Labākie no iesūtītajiem darbiem tiks 
iekļauti ceļojošās izstādes ekspozīcijā, bet 
paši izcilākie tiks publicēti speciālā fotoka-
lendārā 2018. gadam.

Akcijai “Mantojuma stāsts – mans 
stāsts, tavs stāsts” var pievienoties jebkuras 
skolas audzēknis. Fotokolāžā nav obligāti 
jābūt ietvertam galvaspilsētas kultūras ob-
jektam. Mūsu pilsētas kultūras mantojums 
ir pietiekami bagāts un daudzveidīgs, un 
radošu cilvēku mums nekad nav trūcis. In-
teresentiem paziņoju, ka akcijas nolikums, 
konkursa noteikumi un radošo darbu parau-
gi ir skatāmi vietnē darini.lv. Kas zina, varbūt 
akcijas kalendārā būs uzreiz vairāki Krāsla-
vas, Dagdas un Aglonas novada skolēnu 
fotostāsti.

Apvienosimies mantojuma dēļ!
Andrejs JAKUBOVSKIS

Autora foto

Makrons stājies 
Francijas prezidenta 

amatā
Ar vērienīgu inaugurācijas 

ceremoniju par jauno Elizejas pils 
saimnieku kļuvis 39 gadus vecais 
Emanuels Makrons. Pirms nedē-
ļas viņš uzvarēja Francijas prezi-
denta vēlēšanās, iegūstot 66,1% 
balsu un teidzot sāncensi – eiro-
skeptisko Marinu Lepēnu. Savā 
svinīgajā uzrunā jaunais prezi-
dents norādīja, ka vēlas redzēt re-
formas Eiropas Savienībā. Pirms 
inaugurācijas Makrons tikās ar 
līdzšinējo valsts vadītāju Fran-
suā Olandu, kurš viņam nodeva 
Francijas kodolieroču palaišanas 
kodus. Lai gan Olands atstāj ama-
tu ar rekordzemu tautas atbalstu, 
viņš apgalvoja, ka valsts tagad ir 
labākā stāvoklī, nekā tā bija, pirms 
viņš kļuva par prezidentu.

Maskavā nevēlas 
nojaukt “hruščovkas”

Tūkstošiem cilvēku svētdien 
pulcējās mītiņā Maskavas cen-
trā, lai protestētu pret Krievijas 
galvaspilsētas pašvaldības ieceri 
nojaukt padomju laikā celtās dzī-
vojamās ēkas, kas iedēvētas par 
“hruščovkām”, lai to vietā būvē-
tu mūsdienīgus mājokļus. Šāds 
plāns izpelnījies daudzu pilsētas 
iedzīvotāju sašutumu. Viņi uzska-
ta, ka šī plāna īstenošana būs ne-
izdevīga tiem, kuriem pieder dzī-
vokļi nojaukšanai paredzētajās 
mājās, savukārt iedzīvosies tie 
būvuzņēmumi, kuri saņems pa-
sūtījumus. Pēc policijas sniegta-
jiem datiem, mītiņā piedalījušies 
apmēram 8000 cilvēku, savukārt 
organizatori paziņoja par 30 000 
dalībnieku. 

Svelme Grieķijā
Sestdien, 13. maijā, gaisa 

temperatūra Grieķijā pakāpās 
līdz pat +40,6 grādiem, liecina 
dati no meteoroloģisko novē-
rojumu stacijām. Galvaspilsētā 
Atēnās gaiss sasila līdz +36 grā-
diem, nedaudz vēsāk bija jūras 
tuvumā. Tā ir līdz šim augstākā 
gaisa temperatūra, kas šogad re-
ģistrēta Eiropā.
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Kā latgaļu lielie 
pīlādzēni brauca 
Auci iepazīt…

28. aprīļa agrā rītā Krāslavas novada 
PII “Pīlādzītis” 7 skolotājas devās tālā ceļā 
uz Auci, kur notika Vislatvijas 4. pirmsskolas 
izglītības iestāžu “Pīlādzītis’’ salidojums. Rīts 
bija drēgns, dabas skati aiz mikroautobusa 
loga mainījās, - Latgales paugurus nomai-
nīja Zemgales plašie līdzenumi, kas mums 
likās neparasti tālu pārskatāmi, plaši. Ceļā 
piedzīvojām fantastisku saullēktu, kā arī 
momentu, kad pēkšņi uz ceļa izgāja mežu 
valdnieks - varens alnis, kurš līdz pēdējam 
brīdim stāvēja uz ceļa un, acīmredzot, pār-
domāja, - laist mūsu busiņu garām vai nē…;)

Galapunktā ieradāmies vieni no pirma-
jiem. Uzreiz pamanījām pie Auces novada 
PII “Pīlādzītis” tā simbolu – pīlādžkoku, kas 
bija “apģērbts” – sākot no krāsainām kur-
pēm, apģērbu gabaliem, beidzot ar šlipsi, 
mugursomu, lietussargu. Iestādes vadītāja 
Aija Gintere-Mikne mūs laipni sagaidīja Au-
ces Kultūras centrā, aicinot reģistrēties un 
baudīt kafiju. Smalkmaizītes, cepumiņi, sā-
ļās uzkodas, augļi un kafija, tēja smaržoja 
un arī garšoja lieliski! 

Salidojumu atklāja Auces novada do-
mes priekšsēdētājs Gints Kaminskis, kurš 
apbrīnoja pīlādzēnu kuplo skaitu un novē-
lēja raženu, iespaidiem bagātu dienu Aucē. 
Iespaidīgs bija Auces novada PII “Pīlādzī-
tis” audzēkņu sveiciens – koncerts, īpaši 
mūs priecēja deju pulciņa priekšnesumi, 
kuros bērni uzstājās oriģinālos, gaumīgos 
tērpos. Uzjautrināja dzejoļu izteiksmīgums 
Kevina sniegumā… 

Sekoja iepazīšanās ar Auces novada 
PII “Pīlādzīti’’, kas atrodas blakus Auces 
Kultūras centram. Vadītāja pastāstīja, ka 
agrāk tā bija aizsargu māja, vēlāk telpas 
pielāgoja bērnudārza vajadzībām. Tāpēc 
telpas pašauras. Iestādē ir 60 bērni, pavi-
sam 3 grupas. Toties plašs ir pastaigu pa-
galms. Bērni spēlējas kopā, nav atsevišķu 
nojumju. Nodalītas tikai rotaļu un sporta 
zonas. 

Vēlāk salidojuma dalībnieki prezentēja 
savas iestādes darbu un apdāvināja saim-
nieci-Auces bērnudārza vadītāju un citu ies-
tāžu pīlādzēnus.

Turpinājums 4. lpp.

“Apskauj Latviju!”

Tā ir Iekšlietu ministrijas iniciatīva, kas 
vērsta uz Latvijas tautas saliedētību un piede-
rības sajūtas spēcināšanu, iestādot visapkārt 
Latvijai ozolus. Akciju “Apskauj Latviju” rīko 
Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Kultūras minis-
trijas Latvijas valsts simtgades biroju, organi-
zācijām - Latvijas mazpulki un Jaunsardze, un 
Latvijas pašvaldībām.

Ozols tiek uzskatīts par spēka simbolu. 
Tāpēc ozolu sardzes izveide visapkārt Latvijai 
ir simboliska. Tie ne vien sniegs spēka enerģi-
ju, bet arī būs kā garīguma sardze.

Simtgades ozoli tika iestādīti 43 Latvijas 
robežpilsētās, pagastos vai pierobežas terito-
rijās. Krāslavas novadā spēcīgie koki saknes 
dzīs un kuplos Piedrujā, Daugavas krastā. 

Šogad pa-
vasaris mūs 
nelolo ar siltiem 
un saulainiem 
laikapstākļiem, 
taču svētku die-
nā Daba dāvāja 
patiesi mīlīgu pa-
vasara dienu. 

Pasākuma 
goda viesis bija 
Latvijas kultūras 
ministre Dace 
Melbārde. Uzru-
nājot klātesošos, 
viņa teica: 

“Akcija “Ap-
skauj Latviju” ir 
aicinājums pret 
savu zemi iztu-

rēties ar lielu mīlestību. 
un šo mīlestību paust ik-
dienā katram darot savu 
darbu, savā vietā. Šo mī-
lestību paust vienam pret 
otru, izturoties saudzīgi, 
atbalstoši, neatkarīgi no 
tā, no kura ciema, pa-
gasta mēs esam nākuši. 
Mēs visi esam šīs valsts 
iedzīvotāji. Šī valsts mūs 
visus vieno. 

Ozoli, kurus mēs 
stādām apkārt Latvijai, 
ir mūsu simboliskā ap-
ņemšanās strādāt sa-
vas valsts labā. “

Patriotisma pilnus vārdus un veltījumus 
Latvijai teica arī Iekšlietu ministrijas valsts sek-
retāra vietnieks Dmitrijs Trofimovs, Krāslavas 
novada domes deputāts Jāzeps Dobkevičs 
un Piedrujas pagasta pārvaldes vadītāja Ērika 
Gabrusāne.

Piedrujā sapulcējušos ar skanīgām 
dziesmām priecēja folkloras kopas “Mozī 
latgalīši”, “Aulejas sievas”, “Rudzutaka”, an-
samblis “Viktorija”. 

Īpaša loma akcijā “Apskauj Latviju” ir 
tiem, kam tika uzticēta ozolu stādīšana. Trīs 
simboliskos spēka kokus zemē dēstīja Krāsla-
vas mazpulcēni, jaunsargi un robežsardzes 
pārstāvji. 

Kopā ar mūsu folkloristiem dziesmā vie-
nojās muzikālā apvienība “Stiprās sievas”. 
Vienotības sajūtu papildināja brīvdabā uzklā-
tais Baltais galds, pie kura ikvienu pasākuma 
dalībnieku un apmeklētāju aicināja pagasta 
vadītāja Ē. Gabrusāne.

Piedruja ir vieta, kur Dvina pārtop Dau-
gavā, kur sākas mūsu Latvija. Todien Latvijas 
likteņupes rāmajā tecējumā cauri visai Latvijai 
aizplūda himnā izdziedātā lūgsna. Dievs, svētī 
Latviju! 

Inga PUDNIKA

Latvijas simtgade - nozīmīgs un 
skaists notikums valsts pastāvēša-
nas stāstā. Latvijas valsts simtgades 
svinību atklāšana notika 2017. gada 4. 
maijā, Latvijas otrajā dzimšanas die-
nā. Todien Latgalē valdīja īsta svētku 
atmosfēra, jo Rēzeknē plaši atzīmēja 
pirmā Latgales latviešu kongresa simt-
gadi. Taču citviet Latvijā noritēja tautas 
akcija “Apskauj Latviju”. 

“Varavīksnes” gardēži
Konkursa Rimi Gardēžu klase ietvaros 
no 20. aprīļa līdz 12. maijam ikviena no 
10 klasēm - finālistēm - aizvada vienu 
meistarklasi kopā ar uztura speciālistu 
un šefpavāru, apgūstot veselīgu maltī-
šu gatavošanas prasmes, kā arī plašā-
kas zināšanas par veselīgu uzturu. 

8. maijā viena 
no meistarklasēm 
norisinājās Krāsla-
vas “Varavīksnes” 
vidusskolā, kurā 5.b 
klase kopā ar šef-
pavāru Normundu 
Baranovski gatavoja 
lasi ar kuskusu un 
salātiem ar rozīnēm 
kopā ar tomātu mix, 
turku zirņiem un tzat-
dziki, savukārt de-
sertā galdā tika celti 
vaniļas sīrupā cepti 
banāni ar jogurtu un 
ogām. Tāpat bērni 
apguva jaunas zinā-
šanas par veselīgu 
uzturu uzturspeciālistes Olgas Ļubinas 
pavadībā, gan veicot dažādus interaktīvus 
uzdevumus, gan klausoties interesantu 
lekciju.

Noslēgumā trīs entuziastiskākās un 
meistarīgākās klases, kurām visveiksmī-

gāk būs izdevies apliecināt savas zināša-
nas par veselīgu uzturu un mīlestību pret 
pašu gatavotu ēdienu, saņems Rimi dāva-
nu karti 150 eiro vērtībā.

Līva BLAŽEVICA

Pa celiņu, lasot laikrakstu “Ezerzeme”
Pagājušajā nedēļā bija tā laime būt 

Ezerkalna pusē. Braucot pa lielceļu, manu 
uzmanību pievērsa kādas sievietes tēls. 
Sieviete pa lauku celiņu lēnītēm devās mā-
jas virzienā, bet, pasperot dažus soļus, pie-
stāja. Mazliet pastāvēja un atkal turpināja 
ceļu. Dažus soļus paspēra, atkal apstājās. 

Sākotnēji nodomāju, laikam pirmie saules 
stari dod par sevi zināt, tāpēc tik lēna gai-
ta, nodomāju - vai tik nav jāsteidzas palīgā, 
taču, piebraucot tuvāk, pamanīju, ka sievie-
tes rokās ir laikraksta “Ezerzeme” jaunais 
numurs, ko sieviete, dodoties no pastkas-
tītes mājas virzienā, pāršķirsta. 

Piestāju, lai aprunātos. Izrādās, ka 
Marija Saksone ir viena no tām lasītājām, 
kura laikrakstu “Ezerzeme” pazīsts un lasa 
kopš tiem neatminamajiem laikiem, kad 
laikraksts saucās “Komunisma Ausma”. No 
tiem neatminamajiem laikiem šis laikraksts 
ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa viņas 
ģimenē. Katru gadu laikraksts tiek izrakstīts 
un divas reizes nedēļā ir atkalredzēšanās 
prieks. Savos 78 gados Marija avīzi spēj la-
sīt arī bez brillēm. 

Jautāju, kas tad tiek lasīts? Marija 
pasmej “Līdz mājām ejot, nosaukumi, bet 
mājās gan - no pirmās rindiņas līdz pēdējai. 

Viss tiek izlasīts, nekas netiek izlaists.”
Jautāju, vai tiek lasīti arī tie nepatīka-

mie raksti par politiķu izdarībām? “Protams! 
Izlasu visus rakstus. Interesanti uzzināt, 
kas apkārt notiek.”

Ar Marijas tanti varētu tērzēt par daudz 
ko. Domāju, viņai būtu daudz stāstāmā 
gan par izlasīto pa šiem gadiem laikrakstā 
“Ezerzeme”, gan par dzīvi Krāslavas pusē. 
Dzīves laikā izaudzināti divi dēli, kas ir īsti 
Krāslavas novada patrioti. Daudz piedzī-
vots, strādājot dažādos amatos. Bet pāri 
atmiņām un stāstiem - liels optimisms un 
dzīvotgriba, kas nesen palīdzēja izķepuro-
ties no slimības.

Novēlam Marijai Saksonei arī turpmāk 
būt optimistei! Možu garu un labu veselību! 

Domāju, ka līdz laikraksta 70 gadu ju-
bilejai, kas tiks svinēta šogad - vēl tiksimies! 

 Laikraksts iznākt kopš 1947. gada 1. 
decembra. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE
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Baltā galdauta svētki Izvaltā

Kopā būšanas prieks, piederības sajū-
ta. Balti krekli, balti galdauti un mastā Latvi-
jas valsts karogs. 

Par godu Latvijas Republikas Neatka-
rības atjaunošanas dienai 4. maijā mūsu 
brīvdabas estrādē bija klāts balts galds, svi-
nīgajā mirklī piedalījās novada domes de-
putāts Jānis Tukāns, pašdarbnieku saime, 

izvaltieši, mūsu viesi, kā arī grupa 
“Dvinskas muzikanti”.

Baltā galdauta svētki ir jaunas 
tradīcijas pieteikums 4. maijam – 
Latvijas Republikas Neatkarības at-
jaunošanas dienai, kad 1990. gadā 
Latvijas PSR Augstākā Padome 
pieņēma deklarāciju par Latvijas Re-
publikas neatkarības atjaunošanu. 
Baltā galdauta svētki ir arī godinā-
jums Latvijas simtgadei, ko atzīmē-
sim 2018. gadā.

Pasākumu ar uzrunu atklāja 
Irēna Tarvide, kam se-
koja kopīgi dziedāta Lat-
vijas himna. Pasākuma 
koncertā dziedāja bērnu 
folkloras kopa “Mozī lat-
galīši” un tika godināta 
viņu vadītāja Silvija Stiv-
riņa. Pasākuma tēmu 
padarīja emocionālāku 
Izvaltas pamatskolas 
daiļlasītāji, pulciņa “Brī-

numbērni” dalībnieki. Dejoja 
jauniešu deju kopa “Rudņa”, Iz-
valtas pamatskolas 5.- 9. klašu 
dejotāji, senioru deju kopa “Šalt-
upe”, dziedāja un iesaistīja lat-
viešu rotaļdejās folkloras kopa 
“Izvoltīši”, dziedāja sieviešu an-

samblis “Blāzma” un 
vīriešu trio “Ozoli”. 
Baltā galdauta svēt-
ku našķus sagatavo-
ja - sieru meistares 
V.Japiņa un V.Leiku-
ma, z/s “Juri”, V.Rim-
šāne, sia “Krāslava 
D”.  Tika suminātas 
izvaltietes, kurām 
dzimšanas diena ir 
tieši 4. maijs – Lauma 
un Baiba. Pasākuma 

noslēgumā - 
“Dvinskas muzi-
kantu” koncerts, 
kas ar dziesmu 
“Hej, bruoļ lat-
galīt” katram da-

lībniekam skāra dziļākās dvēseles stīgas – 
visi dalībnieki iesaistījās, dziedot vai dejojot. 

Pie balti klāta saimes galda kopā sanā-
ca radi, draugi, paziņas, godinot un atcero-
ties notikumus un radot prieku – līksmojot, 
dziedot un sadancojoties. 

Latgalieši prot uzņemt 
ciemiņus, draugus un svēt-
kus. Latgalieši prot svinēt. Ir 
notikuši pirmie kopīgie Baltā 
galdauta svētki. Būs nākamie 
– bet pirmie vienmēr paliks 
pirmie un neatkārtojamie. Ar 
pirmo svētku elpu, garšu un 
noskaņu. Ar rūpēm, raizēm 
un satraukumu. Un ar prieku 
un gandarījumu. Laiks iet, 
bet sajūsma par šo notikumu 
nemazinās. Tā iespaids pa-
liek, saglabājas, tā atstātās 
pēdas nepazudīs, bet veidos 
mūs tālāk. 

Inga LEIKUMA
Alekseja GONČAROVA foto

aglona.net saņem atzinību Starptautiskajā tūrisma festivālā “Tourfilm Riga - 2017”
Jau desmito gadu pēc kārtas Rīgas dome 
kopā ar Starptautiskā tūrisma filmu festivāla 
komiteju (CIFFT) organizē tūrisma filmu festi-
vālu “Tourfilm Riga”. Festivāla mērķis: audio-
vizuālo produktu - tūrisma filmu vērtēšana un 
demonstrēšana; Rīgas popularizēšana.

Jau trešo gadu savas filmas šim Starptautiskajam 
festivālam piedāvā arī biedrība aglona.net (valdes 
priekšsēdētājs Arturs Gražulis, valdes locekle Eliza-
bete Viļuma - Gražule), tādējādi popularizējot Aglo-
nu, Latgali un Latviju.

Tie lasītāji, kuri regulāri seko jaunumiem laik-
rakstā “Ezerzeme”, ir informēti, ka triju gadu laikā 
festivālam tika piedāvātas filmas ne tikai par Aglonas 
novadu, bet arī par Krāslavas un Dagdas novada tū-
risma objektiem. Šogad finālam tika apstiprināta arī 
aglona.net veidotā filma par ļoti interesantu Lietuvas 
tūrisma objektu - Lietuvas Etnokosmoloģijas muze-
ju. Pirmajā piedalīšanās gadā viena no iesniegtajām 
filmām iekļuva labāko filmu trīsdesmitniekā, kas ļoti 
pārsteidza un priecēja. 2017. gada festivālā tika ie-
gūta Atzinība par filmu “Blessed Virgin Mary celebra-
tion in Aglona” (Svētās Jaunavas Marijas svinības 
Aglonā).

Šis gads festivālam bija īpašs, jo tika svinēta 
pirmā desmitgades jubileja. Pusfinālam tika iesūtītas 
vairāk nekā 600 filmas no 49 pasaules valstīm. Katra 
filma bija kā vēstījums par konkrētu tūrisma objek-
tu, pasākumu, iespēju aktīvi atpūsties utt. No 600 
filmām tikai 195 tika atlasītas starptautiskās žūrijas 
vērtēšanai. Žūrijas sastāvā bija pārstāvji no Latvijas, 
Horvātijas, ASV, Turcijas, Nīderlandes, Portugāles, 
Vācijas, Zviedrijas, Polijas un Dānijas. Žūrijas locekļi 
ir vieni no vadošajiem tūrisma firmu pārstāvjiem, 
pasaulē slaveni operatori, režisori, TV kultūras 
raidījumu žurnālisti, starptautisku filmu festivālu 
direktori, slaveni fotogrāfi, reklāmas ētikas komisijas 
viceprezidenti. Žūrijas pārstāvis no Dānijas Andres 
Garde Kongshaugs ir visvairāk apbalvotais PR filmu 
producents/režisors, Gran Prix balvas ieguvējs par 
gada labāko tūrisma filmu pasaulē, 46 starptautisku 
balvu ieguvējs.

 Lai izvērtētu katras filmas ideju, kreativitāti, 
informācijas apjomu un noteiktu labākās tūrisma īs-
filmas katrā no septiņām nominācijām: kultūras tū-
risms, eko tūrisms, tūrisma galamērķis, piedzīvojumu 
tūrisms, komerciālais tūrisms, tūrisma pakalpojumi, 
Latvijas tūrisma produkts - žūrija strādāja vairāk kā 
mēnesi. Katra filma varēja iegūt 50 punktus. Filmas 
tika sadalītas pa vietām pēc iegūto punktu skaita. 
Neskatoties uz to, ka filmu klāsts bija ļoti liels, divās 

nominācijās Latvijas tūrisma produkts un Tūrisma 
pakalpojumi nebija 3. vietu ieguvēju. Taču vairākās 
nominācijās bija vairāki 1., 2. un 3. vietu ieguvēji. No 
195 filmām tikai 27 filmas un to autori saņēma godal-
gas festivāla noslēguma ceremonijā. 

Intriga par uzvarētājiem tika saglabāta līdz pat 
pēdējam brīdim, 29. aprīlim. No festivāla nolikuma 
tika noprasts, ja ielūgums uz noslēguma vakaru tiek 
saņemts, tātad esi viens no laimīgajiem laureātiem. 
Taču kādā nominācijā - to katrs uzvarētājs uzzināja 
īpašā atmosfērā pašā Rīgas sirdī - Melngalvju namā. 

Pie smalki klātiem galdiem, skaistas mūzikas 
pavadībā notika saviesīgais vakars. Katram filmu au-
toram, beidzot, tika paziņots, kādā no nominācijām 
ir iegūta uzvara. Sevišķi liela intriga bija tiem filmu 
autoriem, kuri festivālam iesniedza vairākas filmas 
un vairākās nominācijās. 

Viena no festivāla desmitgades jubilejas balvām 
aizceļoja uz Aglonu, bet pārējās balvas aizceļoja uz 
Portugāli, Franciju, Lietuvu, Grieķiju, Austriju, Spāni-
ju, Sauda Arābiju, Lielbritāniju, Ķīnu, Šveici, ASV, Ru-
māniju, Ukrainu, Kanādu, Dāniju, Austrāliju, Vāciju, 
Turciju, Indiju, Apvienotajiem Arābu Emirātiem. 

Festivāla galvenā balva Grand Prix aizceļoja uz 
Dubaju (Apvienotie Arābu Emirāti). 

Nominācijā Latvijas tūrisma produkts 1.vietu 
ieguva filmu cikla “Iepazīsti Latviju no iekšienes” fil-
ma “Priesteris”. Autore Ieva Lasmane, Nodibinājuma 
“Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” mārketinga projek-
tu vadītāja. Ļoti interesanta filma angļu un latviešu 
valodā. Filma noslēdzas ar aicinājumu – brauc uz 
Rīgu un attīri savas domas. 

Nominācijā Latvijas tūrisma produkts 2.vietu ie-
guva filma “Mārupe”, kas informē skatītāju par iespē-
jām atpūsties Mārupē un plašo pakalpojuma klāstu, 
ko var izmantot un baudīt.  

Nevienam nav noslēpums, ka Starptautiska mē-
roga festivāli ir lieliska iespēja prezentēt savu valsti 
un tās iespējas, lai piesaistītu tūristus.

Sakarā ar to, ka festivālā piedalījās 49 valstis un 
katrs dalībnieks sekoja festivāla norises gaitai, pēc 
festivāla daudziem vārds Rīga, Latvija, Mārupe un 
Aglona vairs nav tikai vieta uz kartes, bet kaut kas 
vairāk. 

Nominētās filmas bija skatāmas gan pasākuma 
laikā, gan filmu skatē kinoteātrī “Splendid palace” 

Festivāla filmu saturs pierāda, ka ikviens pasau-
les nostūris ir apskates vērts. Vajag tikai pastāstīt ci-
tiem par tā eksistenci. 

Elizabete VIĻUMA-GRAŽULE

Turpinājums. Sākums 3. lpp.
Ļoti patika visām kolēģēm dar-

bošanās radošajās darbnīcās. Te 
bija gan Ziepju virtuve un Netradi-
cionālā māksla, gan Mandalu pa-
saule, Krāsaino smilšu spēles un 
Labais mājas gariņš. Īsu brīdi cie-
mojāmies Auces vidusskolā, kur 
pieredzējis informātikas skolotājs 
parādīja darbībā 3-D printeri, ar 
kuru var izgatavot dažādas plast-
masas lietas. Šeit mūs cienāja ar 
ļoti gardām pusdienām. 

Interesanti pagāja smiltsērk-
šķu produktu degustācija SIA 
“Dienvidi Plus’’. Izrādās, ko tik 
nevar sagatavot no smiltsērkš-
ķiem! Eļļu, sauso vīnu, pussauso 
vīnu, pussaldo vīnu – degustē-
jām, ļoti stipro dzērienu … -reti 
kura uzdrošinājās pagaršot…vēl 
bija arī bērzu sulas un ingvera ie-
vārījums-gards gan! Saldēti ķirši, 
smiltsērkšķu marmelāde u.c. pro-
dukti.

Vecauces pils apskate sā-
kās ar to, ka mūs sagaidīja pils 
muižkungs ar kundzi šikos to laiku 
kostīmos. Vēlāk pils saimniece ie-

pazīstināja ar pils vēsturi, izrādīja 
telpas.  

Vakarēšana iesākās ar gar-
dās soļankas baudīšanu un da-
līšanos iespaidos, kam sekoja 
kopādarbošanās ar folkloras kopu 
“Līgotne”. Bet mums bija jāatva-
dās no visiem vecajiem un jau-
niegūtajiem draugiem, lai dotos 
mājup. Braucot mājās, vēl ilgi da-
lījāmies pozitīvajos iespaidos, ko 
guvām. Kaut arī mājās ieradāmies 
ap pusnakti, bet rītā bijām cēlušās 
– kura plkst. 3.00, kura nedaudz 
vēlāk, tomēr visas bija gandarītas 
par ļoti aktīvi pavadīto dienu Aucē.

Pateicamies Krāslavas no-
vada domei, īpaši administratī-
vās nodaļas vadītājam Viktoram 
Aišpuram, kā arī atsaucīgajam 
šoferim Vladislavam Tuzovam par 
iespēju piedalīties mums svarīgā 
salidojumā.

Savos un citu Krāslavas 
novada PII “Pīlādzītis’’ skolo-

tāju iespaidos dalījās iestādes 
vadītāja Svetlana Rukmane

Kā latgaļu lielie pīlādzēni 
brauca Auci iepazīt…
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Triju dienu seminārs “Skolē-
nu pilsoniskās un patriotis-
kās audzināšanas veicinā-
šana izglītības interešu jomā 
Krāslavas un Dagdas nova-
dos” sākās ar ekskursiju uz 
grāfu Plāteru pili un iepazī-
šanos ar projektu “Latgales 
kulinārais mantojums”. Kā 
parasti tādos gadījumos – 
degustācija.

Otrajā dienā republikas mē-
roga semināra dalībniekus uzru-
nāja Krāslavas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Alek-
sandrs Jevtušoks. Kā māksli-
nieciskais noformējums kalpoja 
populārā bērnu ansambļa “Mozī 
latgolīši” uzstāšanās un mūsu 
bērnu-jauniešu centra dalībnie-
ku stilizētās modes kolekcijas 
demonstrēšana, kura Rēzeknē 
reģionālajā skatē ieguva aug-

stāko novērtējumu.
Uzstāšanos par tēmu “Krās- 

lavas novada pašvaldības virzie-
ni mācību un audzināšanas pro-
cesā” piedāvāja Lidija Miglāne, 
izglītības un kultūras nodaļas 
vadītāja. Pasākuma viesi ar in-
teresi noklausījās jaunatnes lie-
tu koordinatores Jutas Bubinas 
informāciju, Rīgas Valsts teh-
nikuma Krāslavas teritoriālas 
struktūrvienības vadītāju Aivaru 
Andžānu, bērnu un jaunatnes 
centra metodisti Sanitu Kum-
piņu un vadītāju Ritu Vekšinu. 
Ceturtdien viesi apmeklēja In-
dru, Krāslavā iepazinās ar mo-
topulciņa “Rullē” darbu, apmek-
lēja keramiķa Valda Pauliņa 
un mūziķa Aleksandra Maijera 
darbnīcas.
Fotoattēlos: semināra darba 

epizodes Krāslavā.
Aleksejs GONČAROVS 

Krāslava – Dagda: 
pieredzes apmaiņa

PAGALMĀ PIE KURMJA
9. maijā visā Eiropā tiek at-
zīmēta Eiropas Savienības 
dzimšanas diena, atceroties 
Francijas ārlietu ministra Ro-
bēra Šūmana izteikto ierosi-
nājumu par ogļu un tēraudu 
kopienas izveidi.

 Arī Krāslavas novada cen-
trālajā bibliotēkā Eiropas dienas 
aktivitātes ir kļuvušas par tradī-
ciju, piemēram, Eiropas eksā-
mens, kur ikviens, gan liels, gan 
mazs, tiek aicināts pārbaudīt sa-
vas zināšanas ar aizraujoša in-
ternettesta palīdzību, tematiskas 
izstādes bibliotēkas stāvos, kā arī 
izglītojošas un izklaides aktivitā-
tes bērniem.

Šogad pasākums “Svinam 
Eiropas dienu” tapa ar Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrijas 
atbalstu, kurā aktīvi iesaistījās 
audzēkņi no Krāslavas pirms-
skolas izglītības iestādēm “Pie-
nenīte”, “Pīlādzītis” un Krāslavas 

gr. Plāteru v.n. Poļu pamatsko-
las pirmsskolas grupas. Par spīti 
maija dzestrajam vējam, KNCB 
bērnu literatūras nodaļas saim-
nieka - kurmju puikas - aicināju-
mam piedalīties Kurmja pagalma 
draugu svētkos, atsaucās krietns 
pulks interesentu. Bērnus un 
pieaugušos sagaidīja kustību un 
radošās aktivitātes - atrast ES 
dalībvalstu nosaukumus, uzzīmēt 
un iziet kurmja rakuma labirintu, 
pagatavot Miera vējdzirnavas, 
lekt klasītes, zīmēt un rakstīt 
vēstījumus Eiropas Savienības 
iedzīvotājiem. Noslēgumā visus 
vienoja kopbilde ar saukli “Miers 
un vienotība Eiropā!”

Azarts, prieks, smiekli un ča-
las sveica ziņkārīgos Dīķu ielas 
garāmgājējus. Noslēgumā katrs 
KNCB Eiropas dienas dalībnieks 
saņēma “Kurmja ceļojuma pasi” 
pateicībā par pasākuma atbalstu 
un dalību, kā arī zināšanas par 

Eiropas dienas svarīgumu un 
vērtībām.

Ar to Eiropas dienu pasāku-
mi Krāslavas novada centrālajā 
bibliotēkā nenoslēdzās un līdz 
maija beigām ikviens interesents 
tiek aicināts apmeklēt tematiskās 
izstādes - bibliotēkas lasītavā iz-
stādi “Skaisto atmiņu klade” un 
bērnu literatūras nodaļā – izstādi 
“Manas iespējas Eiropā”. 

Pateicamies LR Ārlietu mi-
nistrijai un ESIP par finansējuma 
piešķiršanu pasākuma organizē-
šanai, Krāslavas novada pašval-
dības policijai par drošības pasā-
kumu nodrošināšanu, Krāslavas 
novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņiem un skolotā-
jām, vecākiem par veiksmīgu sa-
darbību un jaunām idejām.

Krāslavas novada centrālās 
bibliotēkas 

bērnu literatūras nodaļas bib-
liotekāre Žaneta Moiseja

Akcija “Atpakaļ uz skolu’’ Dagdas vidusskolā
Akciju “Atpakaļ uz skolu” 2007. 

gadā uzsāka Vācija, kas tajā lai-
kā bija prezidējošā valsts Eiro-
pas Savienības Padomē. Akcija 
vainagojās panākumiem un jau 
2008. gadā tā pirmo reizi tika īs-
tenota arī Latvijā. Akciju “Atpakaļ 
uz skolu” rīko Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība Latvijā sadarbībā 
ar jaunatnes organizāciju “Klubs 
“Māja” – jaunatne vienotai Eiro-
pai”. Katru gadu pavasarī aptu-
veni 100 Eiropas lietu ekspertu 
dodas uz skolām Rīgā un citur 
Latvijā, lai skolēniem stāstītu 
par savu darba ikdienu un Ei-
ropas Savienības aktualitātēm. 
Akcija “Atpakaļ uz skolu” sniedz 
skolēniem iespēju uzzināt par 
Eiropas Savienības aktualitātēm 
no cilvēkiem, kuru darbs saistīts 
ar Eiropas Savienības tematiku. 
Ekspertu pieredze Eiropas lietu 
jautājumos skar gan ES politisko 
tematu aspektus, gan sadarbību 
ar citu ES valstu partneriem, ES 
finansētu projektu īstenošanu un 
Latvijas integrāciju un interešu 
pārstāvību ES kādā konkrētā no-
zarē.

2016. gadā akcijas ietvaros 
Dagdas vidusskolā viesojās 
Irēna Muļica (strādā Eiropas Ko-
misijā Briselē).

Atmiņas par skolu: “Skola bija 
mūsu laika “sociālie tīkli”. Tur ti-
kāmies ar draugiem, dalījāmies 
iespaidos, plānojām kopīgus pa-
sākumus... Mācījāmies, dejojām, 
organizējām klases vakarus, 

dziedājām skolas korī, pinām pi-
numus no klūgām, spēlējām bas-
ketbolu – skolā pulsēja dzīve.”

Šogad skolā viesojās Artūrs 
Saburovs, Ārlietu ministrijas 
Trešais sekretārs (Baltijas 
valstu, Ziemeļvalstu un reģio-
nālās sadarbības nodaļa). Tik-
šanās notika 7.- 9. klašu grupā 
un 10.-12. klašu grupā. Tā bija 
lieliska audzināšanas stunda un 
vēstures stunda. Ciemiņš skolē-
niem izstāstīja par Ārlietu minis-
trijas funkcijām, kas ir vadošā 
valsts pārvaldes iestāde, kas 
izstrādā un īsteno Latvijas Re-
publikas ārpolitiku, lai strauji mai-
nīgos starptautiskās politikas, 
globalizācijas un klimata izmaiņu 
apstākļos nodrošinātu Latvijas 
sabiedrības labvēlīgai attīstībai 
piemērotu starptautisko un re-
ģionālo vidi. Skolēni bija aktīvi un 
uzdeva daudz jautājumu gan par 
Latvijas drošību starptautiskajā 
vidē, par to, kā tiek veicināta Lat-
vijas starptautiskā atpazīstamība 
pasaulē.

Skolēni uzzināja un papildināja 
zināšanas par to, kas ir diplomā-
tiskais un konsulārais dienests 
ārvalstīs. Piemēram: aizstāv Lat-
vijas valstspiederīgo intereses, 
veic konsulārās funkcijas, infor-
mē ārvalstu oficiālās institūcijas 
un sabiedrību par Latviju, ko-
ordinē Latvijas valsts institūciju 
starptautiskos sakarus, regulāri 
sniedz informāciju Ārlietu ministri-
jai par norisēm attiecīgajā valstī. 

Ar intere-
si klausī-
jās, kas 
ir jāzina, 
lai ceļotu 
droši. Ve-
cāko kla-
šu skolē-
ni guva 
atbildi par 
diplomā-
tiskās karjeras aspektiem (izglītī-
ba, iemaņas, valodas, rangi).

Noslēgumā Artūrs aicināja jau-
niešus nemitīgai izaugsmei šeit 
un tagad, skolas solā: valodas, 
dalība apmaiņas programmās, 
starptautiskā pieredze, projekti, 
pētījumi, aktīva dzīve ārpus “kla-
ses” (organizācijas, brīvprātīgais 
darbs), veselīgs dzīvesveids. 
Daudz lasīt, cienīt savas tautas 
un citu tautu tradīcijas un kultū-
ru, pilnveidot savas kritiskās do-
māšanas prasmes, analītiskās 
un spriešanas prasmes, rīkoties 
atbildīgi, pieņemt lēmumus, būt 
patstāvīgam, apgūt arvien jaunu 
pieredzi. Pieņemt un pārvarēt 
izaicinājumus mūsdienu mainī-
gajā pasaulē. Katrs pats ir savas 
laimes kalējs.  Noslēgumā viesis 
uzdāvināja grāmatu “Atgriešanās 
Eiropā’’ skolai un piemiņas suve-
nīrus aktīvākajiem skolēniem.

Dagdas vidusskolas sko-
lotāja M. MICĶEVIČA

Foto no Ādažu vidusskoas 
mājaslapas

Pavasarī sirds divtik ilgojas 
pēc prieka, un te vēl maijs ar pa-
pildus izdevumiem par apkuri un 
satraukums par gaidāmo nodokļu 
reformu. Nemanot kļūst skumji. 
Pēdējo aptauju rezultāti liecina, 
ka 72 procenti Latvijas iedzīvotā-
ju vairs netic, ka nodokļu reforma 
dzīvi padarīs labāku. 

Lai arī ar nelielu novēlošanos, 
tomēr precīzu valdošo politiķu dar-
bības rezultātu sniedza Latvijas 
Republikas eksprezidents Andris 
Bērziņš, paziņojot presei: “Šajā 
reformā ar vienu roku dod, ar otru 
atņem to, ko iedeva. Tā jau ir, at-
vainojiet, blēdīšanās.” Pagaidām 
situācija ir tāda, ka par iedzīvotāju 
ienākumu nodokļa samazināšanu 
par 3 procentiem mums, iespē-
jams, nāksies samaksāt dubultā: 
palielinās akcīzes nodoklis deg-
vielai, cigaretēm un alkoholam. 
Un ļoti ticami, ka medicīniskās 
palīdzības sniegšanas izmaksas 
ieturēs no sociālā nodokļa iemak-
sām. Turklāt kļūs stingrāki nosa-
cījumi saistībā ar pārmaksātā no-
dokļa atmaksu par medicīnas un 
izglītības pakalpojumiem. Tādas 

lūk tās lietas… Kāpēc valdošie 
mūs nemīl?

Neiepriecināja arī dārgā iz-
devuma “Krāslavas Vēstis” maija 
numurs. Ir pienācis īstais laiks 
publicēt novada vadošo amat-
personu deklarācijas par 2016. 
gadu. Bet to nesagaidīsiet. Ir iz-
veidojusies pārāk kontrastaina 
situācija. Aglonas novada domes 
priekšsēdētājas Helēnas Streiķes 
kopējie gada ienākumi (novada 
dome un Latgales plānošanas 
reģions) ir 16148.03 eiro, Dagdas 
priekšsēdētājai Sandrai Viškurei 
- 16985.12 eiro, bet Krāslavas 
mēram Gunāram Upeniekam - 
38950, 21 eiro. Sajutāt starpību? 
Vai tik ne šī iemesla dēļ mūsu 
domes priekšsēdētāja labklājība 
informatīvajā biļetenā nokļuvusi 
zem slepenības grifa? Protams, 
priekšsēdētāju alga ir atkarīga no 
iedzīvotāju skaita novadā, tomēr 
- vai tiešām mēs esam tik bagāti? 

Starp citu, arī šogad turpinās 
mūsu stūrmaņu labklājības bu-
džeta pieaugums, no tā atteiku-
sies ir Sandra Viškure. Izteiksim 
cieņu arī Gunāram Upeniekam, 

kurš kārtējo algas pieaugumu 
novirzīja labklājībai, kā bija solī-
jis intervijā “Ezerzemei”.

Nākamais jautājums: kāpēc 
Latvijas Republikas ministru pre-
zidenta Māra Kučinska pateicības 
rakstu pasniegšana maija svētkos 
notika stingras slepenības apstāk-
ļos? Dagdā ministru prezidenta ie-
rašanās svinīgajam pasākumam 
piešķīra īpašu noskaņu, bet pie 
mums provinciālā elite atkal dis-
tancējās no tautas? Par kādiem 
nopelniem krāslaviešiem tika lieg-
ta iespēja svētkos justiem vieno-
tiem un izmantot tik reto iespēju 
klātienē redzēt valdības galvu? Ar 
ko mēs esam sliktāki par Dagdu?

Atliek vien privātie minējumi. 
Saskaņā ar Krāslavas novada 
dzimtsarakstu nodaļas statisti-
ku, aprīlī reģistrēti četri jaundzi-
mušie un 19 miršanas. Tiesa, 
pie tik slikta demogrāfiskā koe-
ficienta - 4.75 ne līdz svētkiem. 
Un visaktuālākais jautājums: cik 
reāli iedzīvotāju ir palikuši uz dzī-
vi tukšajā Krāslavā?

Aleksejs GONČAROVS

Replika par tēmuJautājumi bez atbildes
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  17. maijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 15.35 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
12.00 Personība. 100 g kul-
tūras
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.35 Jaunie ārsti
16.30, 21.20 Pašvaldību vēlē-
šanas. 
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Elpojiet dziļi! 
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
23.20 Indijas vasaras. 
1.10 Baltijas Universitāte

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija

7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Kūku kari
9.30, 12.45 Sāras mūzika
9.45 Aculiecinieks
10.00 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55, 19.35 Bez aizvainojuma
13.05 Biznesa klase.
13.35 Izglītība un karjera. 
14.05 Aktualitātes.
14.35 Automoto raidījums nr.2
15.05 Personīgā lieta
15.35 Eiropa fokusā
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
20.05 Latvijas kausa fināls 
futbolā
22.30 Ar sapni mugursomā
23.00 Ekstrēmie kadri 
0.00 Planēta Cilvēks 3D.
1.00 Austrālija. ceļojums laikā. 
Pirmie soļi
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00, 4.45 Karamba!
5.15 Bernards 
5.30 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes pavār-
skola
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”

8.40, 0.35 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Brauciens pretī laimei. 
Turcija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Nepiegādātās vēstules
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55, 1.55 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.40 Degpunktā 
21.10 Zebra
21.25 NCIS. Losandželosa 
22.30 Izdzēstais
0.55 Košākai dzīvei 
1.15 Majors un maģija

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts
5.40, 12.05 Elementāri, 
Vatson!
6.40, 13.10 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
8.35, 16.55 Kobra
9.40 Pēdējais cilvēks uz zemes
10.45 TV skatlogs
11.00 Universitāte
14.35, 2.15 Grūtnieces augst-
papēdenēs
15.35, 20.20, 3.05 UgunsGrēks
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu

21.00 Iemāci sievai stūrēt!
22.10 Tēta nedienas
0.30 Ģēnijs uzvalkā
1.25 Pēdējais cilvēks uz zemes

TV3+
5.20, 15.30 Māja - 2
6.05 Taksis
7.00 Multfilmas
8.00 Mf. Anželika
8.35, 1.35 Ekstrasensu cīņas
9.40, 17.35 Ērglis un cipars
10.10, 12.10 Mūsu Krievija
10.50, 16.35 Meičas
11.55 TV shop
12.40, 18.45 Interni
14.25 Juvelieru klans
21.00 No baskājes līdz lēdijai
23.10 Mf. Vecmeitu ballīte 
Vegasā

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 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.30 Ārkārtas gadījums
14.00, 1.55 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
19.50 Viens pret visiem
21.40 Nodevējs

23.40 Dienas kopsavilkums
0.05 Jūras dēmoni
3.55 Vasarnīcu lietas
4.50 Tiesu detektīvs
5.50 Mežonīgā pasaule

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.55, 
16.20, 2.10 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35, 21.50, 23.05 Vlasiks. 
Staļina nāve.
13.55 Vienatnē ar visiem
15.15, 4.50 Moderns sprie-
dums
17.05, 0.50 Vīriešu/ sieviešu
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
18.10 Lai runā!
20.00 Laiks
21.25 Aiz kadra
0.10 Vakara Urgants
1.40, 5.55 EuroNews
2.25 Mf. Valsis
3.25 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-М
11.55 Sklifosovskis
14.55 Personīga lieta
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Kapteine
23.15 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
1.45 Sanktpēterburgas vēstis
2.00 Mf. Šerloks Holmss

RenTV Baltic
5.40 Skatīties visiem
6.05 Vadīt krievu stilā
6.25 Vovočka
7.20, 7.35 Labrīt!
7.34 Laika ziņas
8.05 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.30 Ģimenes drāmas
11.25 Karavīri
13.25 Koncerts
15.25 Dīvaina lieta
19.45 Saviesīgas vakariņas
20.50 Maldu teritorija
22.55 Skatīties visiem
23.55 Visšokējošākās hipotēzes
0.50 Skandaloza lieta

RenTV Baltic
5.40 Skatīties visiem
6.05 Vadīt krievu stilā
6.25 Vovočka
7.20, 7.35 Labrīt!
8.05, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas

16. maijā Ir iemesls! Krimināls, notikumi

Kā uzvarētājs kļūst par nodevēju? 
Par šo jautājumu francūži domā jau 
vairāk nekā 75 gadus. Maršala Petēna 
personība izraisa asus strīdus, mar-
šala aizstāvju grupa bija spiesta vēr-
sties Eiropas tiesā pēc atbalsta. Tiesa 
atzina grupas tiesības tā aizstāvībai, 
kurš sadarbojās ar nacistiem Franci-
jas valstiskuma saglabāšanas un dau-
dzu tūkstošu upuru novēršanas dēļ… 
Tas ir ļoti strīdīgs jautājums… Maršala 
Petēna rīcības pretinieku vienmēr bijis 
daudz vairāk nekā aizstāvju. Tiesa, šie 
pretinieki parādījās tikai 1945. gadā.  
Bet 1940. gadā Francijā maršalam 
pamatā bija atbalstītāji, pat pielūdzēji, 
kuri autoritatīvajā karavadonī saskatī-
ja īstu dzimtenes glābēju…

Anrī Filips Petēns piedzima Kalē 
pilsētā zemnieka ģimenē. Tikai zem-
nieciskā spītība un prasme vienmēr 
saglabāt mieru palīdzēja zēnam pa-
beigt kara skolu un no parasta kareiv-
ja kļūt par Francijas maršalu. Petēna 
zvaigžņu stunda sita 1917. gadā, kad 
tieši viņš kļuva par savas valsts armi-
jas karavadoni. Izbeidzās neapmieri-
nātība, karavīru gars kļuva mundrāks, 
uzbrukuma operācijas notika saska-
ņoti, dodot vēlamos rezultātus, fran-
cūži sāka ticēt drīzai uzvarai. 1918. 
gadā Petēnam svinīgi tika pasniegts 
maršala zizlis.

Līdz ar jauno pakāpi klāt nāca arī 
jauni pienākumi: armijas augstākās 
padomes loceklis, armijas komandie-
ris kolonijās, kara ministra vietnieks, 
premjerministra pirmais vietnieks… 
Tā turpinājās līdz 1940. gadam. Pirmā 
pasaules kara varoņa autoritāte bija 
neapšaubāma. Vēl nedaudz un Pe-
tēns kandidēs prezidenta vēlēšanās: 
labējās partijas jau izvirzīja lozungu 
“Mums vajadzīgs tāds kā Petēns!” 
Karš visu izjauca… 1940. gada mai-
jā kļuva saprotams, ka pavisam drīz 
Parīzi okupēs vācu karaspēks… Un, 
lūk… 1940. gada 16. maijā pa radio 
pie tautas vērsās maršals Petēns. 
Viņa vārdos daudzi saskatīja glābi-
ņu… Maršals, pasaules kara varonis, 
aukstasinīgs un bezkaislīgs politiķis, 
kurš piedāvāja sadarboties ar Hitleru 
apmaiņā pret daļēju neatkarības sa-
glabāšanu. Pirmo reizi Petēna runā 
izskanēja vārds “kollaboracionisms”, 

pavisam drīz šis vārds iegūs nepatīka-
mu nokrāsu, bet visus kolaboracionis-
tus gaidīs tiesas un negods… Bet tas 
1945. gadā… Tagad rit 1940. gads…

Francūži negribēja karot. Daļēji 
arī tāpēc ir izskaidrojama tik ātra uz-
vara pār Franciju. Petēns tikai skaļi 
izteica to, par ko domāja parastie pil-
soņi. Parīze palika okupācijas varas 
rokās, bet valsts dienvidos Viši tika 
radīta jaunas valsts valdība, kura ie-
guva nosaukumu “Francijas valsts”. 
Vai jāsaka, ka par šīs formāli izveido-
tās valsts prezidentu vācu uzraudzībā 
kļuva maršals Petēns… de Golls bēga 
uz Franciju, apņēmības pilns turpināt 
cīņu, bet Petēns… palika ar savu tau-
tu, kura bija viņam pateicīga par to, 
ka viņš pieņēma kauna lēmumu – sa-
darboties ar ienaidnieku… Lai arī šī 
frāze kādam liksies dīvaina un senti-
mentāla, bet notika tieši tā. Francūži 
atbalstīja Petēnu no visas sirds. Bet 
pats maršals pielika visas pūles, lai 
nesastrīdētos ar Hitleru. Nebija vieg-
li. “Francijas valsts” valdībā sākumā 
strādāja ļoti dažādi cilvēki. Bija tādi, 
kuri patiesi Hitleru uzskatīja par Eiro-
pas atbrīvotāju, bija tādi, kuri uzturēja 
attiecības ar pretošanās kustību. Visi 
maršala Petēna lēmumi un rīkojumi 
visos sīkumos bija zināmi Berlīnē. Rī-
kojumi pavēles tonī pastāvīgi pienāca 
no “uzvarētājiem” un tika nekavējoties 
izpildīti.

“Francijas valsti” atzina praktiski 
visas Eiropas, arī pasaules valstis. 
Petēnu atzina par likumīgu prezidentu 
arī Vašingtonā un Maskavā. Pats mar-
šals centās dot francūžiem ideoloģiju, 
kas daļēji attaisnotu kolaboracionis-
mu. Tagad valsts atteicās no lozunga 
“Brīvība, brālība, vienlīdzība!” Nu gal-
venā devīze bija “Darbs. Ģimene. Tēv- 
zeme”. Par galvenajām vērtībām tika 
atzītas “gallu saknes”. Taču ne viss 
bija tik viennozīmīgi…

“Francijas valsts” valdībā strādāja 
jauns armijas seržants Fransuā Mite-
rāns, nākamais Francijas prezidents. 
Izbēdzis no vācu gūsta, jaunais politi-
ķis ticēja, ka Petēns glābj Franciju un 
viņam vienkārši ir jāpalīdz. Miterāns 
rīkoja franču karavīru masveida bēg-
šanas no vācu nometnēm, pārveda 
viņus uz Francijas teritoriju. Par šīm 

darbībām Pe-
tēns apbalvoja 
savu padoto ar 
“valsts” augstāko 
ordeni. Berlīnē 
gan pašķobījās, 
taču neko ne-
uzsāka… Līdz 
laikam… kad franču koloniju armijas 
padevās angļiem pēc Petēna tiešā 
rīkojuma (tiesa, slepena), Hitlera pa-
cietības mērs izsīka. Vācu karaspēks 
pilnībā okupēja “valsts” teritoriju. 
“Francijas valsts” valdībai vairs atlika 
tikai skaista rotājuma loma uz Ziemas-
svētku eglītes, nekas vairāk…

Kad kļuva skaidrs, ka Hitleram 
ilgi nav atlicis valdīt, bet antihitlerisko 
koalīciju uzvara nav aiz kalniem, no 
Petēna aizbēga ierēdņi… Tagad viņus 
interesēja de Golls.

1945. gadā maršals, nacionālais 
varonis un drosmīgais karotājs stājās 
tiesas priekšā. Petēnam jau bija ap-
ritējuši 89 gadi, taču tiesa nosprieda, 
ka viņa noziegumi Francijas priekšā 
ir pārāk nopietni. Spriedums – giljo-
tīna… Ģenerālis de Golls, kurš ilgus 
gadus bija kalpojis Petēnam, apžēloja 
savu bijušo priekšnieku, piespriežot 
viņam mūža ieslodzījumu…

Pēc kara Petēnu citādāk kā par 
“ljutēnu” (padauza) nesauca. Pats 
maršals bija neizpratnē: kur palika 
visi tie, kas tik ļoti atbalstīja viņu visos 
darbos? Kamēr vecais maršals, kurš, 
kādreiz satiekoties, apkampa Hitleru, 
sēdēja cietumā, francūži sadalījās: 
vieni uzskatīja, ka Petēns glāba Fran-
ciju, citi – ka nodeva savu dzimteni 
dzīvības dēļ… Tā arī strīdētos… Bet 
2010. gadā Višī valdības arhīvos atra-
da dokumentus ar Petēna piezīmēm. 
Dokumenti attiecās uz “valsts” “ebre-
ju” problēmām. Izpildot tiešos Berlīnes 
norādījumus attiecībā uz ebrejiem, 
maršals pārcentās, viņa personīgās 
piezīmes pastiprināja nacistu prasī-
bas… Pirmā pasaules kara varoņa 
reputācija neatgriezeniski apdzisa un 
pazuda pati par sevi…

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

1940. gadā maršals Petēns vērsās pa radio pie francūžiem
 ar priekšlikumu sadarboties ar Hitleru, kurš bija uzvarējis Franciju

Laika periodā no 28.04.2017 līdz 13.05.2017. Krā-
slavas iecirknī tika reģistrēti 117 notikumi. Būtis-
kākais:
•	 1. maijā Krāslavas iecirknī tika uzsākts kriminālpro-

cess par to, ka no mājas un garāžas Kombuļu pagas-
ta Soleimos, tika izdarīta klēpjdatora, dažādu instru-
mentu un iekārtu zādzība. Notiek kriminālmeklēšanas 
pasākumi, vērsti uz noziedzīga nodarījuma atklāšanu.

•	 2. maijā, no būvobjekta Konstantinovas pagastā tika 
izdarīta apmēram 40 litru benzīna zādzība. Izmeklē-
šanas gaitā tika noskaidrota vainīgā persona O., dzi-
mis 1997.g.

•	 4. maijā Krāslavas iecirknī tika uzsākts kriminālpro-
cess par to, ka Krāslavā no mājas pagraba Baznīcas 
ielā tika izdarīta konservēto produktu zādzība, kā arī 
tika sabojāta garāžā stāvoša automašīna Mazda. No-
tiek izmeklēšana.

•	 4. maijā, laika posmā apm. no plkst.8.00 līdz 
plkst.17.00 Krāslavā, Vienības ielā 30, salaužot durv-
ju slēdzeni, no dzīvokļa tika izdarīta juvelierizstrādā-
jumu (14 dažādas vienības) zādzība, nodarot būtisku 
materiālo zaudējumu. Notiek izmeklēšana.

•	 8. maijā Asūnes ciemā sankcionētas kratīšanas laikā 
tika izņemta nelikumīgi glabāta 12. kalibra divstobru 
medību bise un 11 patronas. 

Rēzeknē notika ugunsdzēsības 
sporta sacensības

Š. g. 10. maijā Rēzeknē notika Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienesta (VUGD) pirmā posma 
ugunsdzēsības sporta sacensības. Sacensībās piedalī-
jās VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 1., 2., 
3. daļa, Daugavpils 1.daļas postenis, Balvu daļa, Krāsla-
vas daļa, Preiļu daļa, Rēzeknes daļa, Ludzas daļa. Sa-
censību dalībnieki cīnījās par uzvaru trijās disciplīnas: 
100 m šķēršļu joslas pārvarēšanā, 4x100 m ugunsdzē-
sības stafetē, izvēršanās no motorsūkņa.

Komandu kopvērtējumā 1.vietu izcīnīja Daugavpils 
1.daļas postenis, 2.vietu Rēzeknes daļa, 3.vietu Krāsla-
vas daļa.

Otrā posma ugunsdzēsības sporta finālsacensības 
notiks š.g. 6.jūnijā Valmierā, kurās piedalīsies sešas 
VUGD struktūrvienību izlašu komandas:  Rīgas reģiona 
pārvalde, Latgales reģiona brigāde, Kurzemes reģiona 
brigāde, Zemgales reģiona brigāde, Vidzemes reģiona 
brigāde un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības ko-
ledža.
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 15.35 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Aizliegtais paņēmiens
12.10 1.1. Aktuālā intervija
13.15 Aculiecinieks
13.35 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.35 Jaunie ārsti
16.30, 0.15 Pašvaldību vēlē-
šanas. 
18.00, 23.00 Ziņas
19.30 Daugavieši
20.00 Izgudrotāji
20.30 Panorāma
21.15 Būt latvietim. Īrija
22.00 Restorāns Amigos
23.15 Personība. 100 g 
kultūras
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Albānijā
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 LTV - 60

10.00 Jaunie ārsti. Seriāls
11.00 Muhtars atgriežas
11.55 Kam pieder šī pasaule? 
13.05 Aktualitātes.
13.35 Automoto raidījums nr.2
14.05 Nedēļas apskats.
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
15.05 Skats rītdienā.
15.35, 1.45 Projekts Nākotne
16.05 Maklauda meitas
17.00 Ziņas
18.30 Basketbols
20.45 Punkti uz i
22.15 Personība. 100 g 
kultūras
23.15 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
0.00 Sporta studija
0.45 Planēta Cilvēks 3D.

LNT
5.00 Karamba!
5.15, 4.45 Bernards 
5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Marta cep
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40, 0.55 Dzīvīte
9.10, 2.00 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV veikals
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Mēs to izdarījām nau-
das dēļ
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Sirds aicinājums
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55, 1.15 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.45 Degpunktā 

21.10 Maini vai zaudē 
22.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus! 
0.05 Čikāgas sardzē 

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu 
stāsts
5.50, 12.05 Elementāri, 
Vatson!
6.40, 13.10 Multfilmas
8.05 Divarpus vīri
8.35 Kobra
9.40, 0.10 Pēdējais cilvēks uz 
zemes
10.45 TV skatlogs
11.00, 2.05 Universitāte
14.35, 1.10 Grūtnieces augst-
papēdenēs
15.35, 20.20, 3.55 Uguns-
Grēks
17.00 Hokejs
19.50, 4.30 TV3 Ziņas
20.05, 4.45 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Sacīkstes uz dzīvību un 
nāvi 

TV3+
5.15, 15.30 Māja - 2
6.00 Prakse
7.00 Multfilmas
8.00 Anželika
8.35, 1.30 Ekstrasensu cīņas
9.40, 17.35 Ērglis un cipars
10.50, 16.35 Meičas
11.55 TV Shop
12.10, 18.45 Interni
14.25 Juvelieru klans
17.10 Hokejs
23.35 Akmens džungļu likums

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 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.30 Ārkārtas gadī-
jums
14.00, 2.05 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
19.50 Viens pret visiem
21.40 Nodevējs
23.45 Dienas kopsavilkums 
0.15 Jūras dēmoni
4.05 Mūsu uzraugs
5.00 Tiesu detektīvs

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 15.00, 
16.25, 2.00 Ziņas
6.35 Bērnu klubs 
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.20, 23.05 Vlasiks. 
Staļina ēna. 
14.00 Vienatnē ar visiem
15.20 Moderns spriedums
16.50 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55, 0.30 Precamies!
20.00 Laiks
23.55 Vakara Urgants
1.30, 5.55 EuroNews
2.15 Mf. Mimino
3.45, 5.25 Smieklīgi videoklipi
3.55 Mf. Portrets ar lietu

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 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Viesnīca “Prezidents
23.10 Humora šovs
1.05 Šerloks Holmss
2.45 Mf. Nepabeigtā pavēste

RenTV Baltic
5.00, 4.30 Maldu teritorija
6.00, 9.00 Dokumentāls 
projekts
7.00 Labrīt!
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Ziņas
12.00, 15.55, 19.00 Informatī-
vā programma 112
13.00 Saviesīgas vakariņas
14.00 Mf. Cīņa
17.00, 3.40 Čapmanes noslē-
pumi
18.00, 1,40, 2.40 Visšokējošā-
kās hipotēzes
20.00 Mf. Romeo ir jāmirst
22.10 Skatīties visiem
23.30 Šausmīga spasakas

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, 16.20 Laiks rādīs

16.55, 23.40 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Vlasiks. Staļina nāve 
(16+)
23.00 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 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 Saimniece
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Par vēlu nožēlot
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 23.40 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
0.15 Sporta diena
0.30 Pēdējā tikšanās

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 23.30 TV barometrs
9.05 Mīlestība un citas muļ-
ķības
11.05 Šopinga dieviete
13.40, 14.00 Jaunkundze - 
zemniece
12.20, 19.30 Tētis sprukās
15.20, 23.35 PIN kods
16.05 Te kāds bija…
17.10 Hokejs

CETURTDIENA,  18. maijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Debesu vārdā
9.35, 15.35 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.05 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Astrozēns.
14.35 Jaunie ārsti
16.30, 21.15 Pašvaldību 
vēlēšanas. 
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Restorāns Amigos
2.00 Indijas vasaras. 
3.50 Aizliegtais paņēmiens
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Albānijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Balss pavēlnieks
9.25 Kopā ar savvaļu. 
10.00 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars atgrie-

žas
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
13.30 Personība. 100 g 
kultūras
14.30, 0.55 Kultūru stāsti. 
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.30 Basketbols
21.40 Personīgā lieta
22.10 Džemma Boveri. 
0.00 Eiropa koncertos
1.55 LTV - 60
3.00 Ekstrēmie kadri 
3.55 SeMS piedāvā Mūzikas 
grupu konkurss “Troksnis 4”

LNT
5.00, 4.45 Karamba!
5.15 Čikāga liesmās 
5.55 800 vārdi 
6.00 Marta cep
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40, 1.35 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV veikals
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Dora Helta. Tante Inga 
bēg
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Sirds aicinājums
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55, 1.55 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.40 Degpunktā 

21.10 Bitīt´ matos 
21.50 Ceplis
23.55 Dons Žuans de Marko

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu 
stāsts
5.40, 11.00 Universitāte
6.40, 13.10 Multfilmas
8.05 Divarpus vīri
9.40 Nozieguma skelets
10.45 TV skatlogs
12.05 Elementāri, Vatson!
14.35, 1.55 Grūtnieces augst-
papēdenēs
15.40 Pasaules smieklīgāko 
video kuriozu top
16.15, 20.20, 21.00, 2.50 
UgunsGrēks
16.55 Kobra
18.00 Zvaigznes ceļo
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
22.00 Mistera Bīna brīvdienas
23.50 Vilkatis

TV3+
5.15, 15.30 Māja - 2 
6.00 Prakse
7.00 Multfilmas
8.00 Anželika
8.35, 0.35 Ekstrasensu cīņa
9.40, 17.35 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. Auto
22.00 Mf. Burvīgās būtnes

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 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 1.35 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
18.30 Kriminālizmeklēšana
19.50 Nodevējs
23.35 Barss un Ļaļka
3.35 Manguss

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Vlasiks. Staļina nāve
13.55 Vienatnē ar visiem
14.55 Moderns spriedums
16.00 Gaidi mani
18.00, 20.45 Latvijas laiks
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.15 Trīskārša aizsardzība
23.30 Vakara Urgants
0.15 Mf. Puisis no mūsu 
kapsētas
1.55, 5.50 Euronews
2.25 Mf. Ideāls vīrs
4.05 Mf. Viesnīca “Pie bojāgā-
jušā alpīnista”
5.25 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 Personīga lieta 
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Humora šovs
23.10 Mf. Ģimenes laime
1.05 Šerloks Holms
2.45 Mf. Nepabeigtā pavēste

RenTV Baltic
5.40, 22.55, 0.50 Skatīties 
visiem
6.25 Djatlovs
7.20, 7.40 Labrīt!
7.39 Laika ziņas
8.00, 10.15, 17.35 Ģimenes 
drāmas
9.00 Pareizs līdzeklis
11.20 Karavīri
13.20 Kara noslēpums
14.35 Spiegu slepenie ieroči
15.25 Dvēseles pēdas
16.30, 23.55 Dīvaina lieta
20.50 Čapmanes noslēpumi

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, 0.50 
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. Kāzas Maļinovkā
18.20 Kontrolpirkums

18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mf. Rubīns krēslā
22.55 Kas? Kur? Kad?
0.05 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
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 se-
kundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Saimniece
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 17.35 Ģimenes me-
lodrāmas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 16.30 Par vēlu nožēlot
20.20 Panorāma
21.45 Mf. Mīlestības cena
1.25 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 23.50 TV barometrs
9.05, 18.00 Mīlestība un visā-
das muļķības
11.05, 17.30, 14.05 Jaunkun-
dze - zemniece
11.40, 17.00 Virtuve
12.15, 20.00 Tētis sprukās
15.20 PIN kods
16.05 Te kāds ir…
21.40, 22.05 Ekstrasensu cīņa
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
0.00 Da Viņči kods

PIEKTDIENA,  19. maijs

9.05 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.35 Ģimenes drāmas
11.25 Karavīri
13.25 Humora raidījums
15.25 Dievu planēta
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Maldu teritorija
22.55 Ekstrasensu cīņa
1.05 Skandaloza lieta

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

16.55, 23.40 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Vlasiks. Staļina ēna
23.00 Vakara Urgants

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

15.00, 19.25, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 16.50, 23.40 
Zona Х
9.10, 22.00 Mf. Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Saimniece 
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas

15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Par vēlu nožēlot
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.35 Sporta diena
0.50 Pēdējā tikšanās

Baltkrievija 2
7.00 Rīts

9.00, 22.55 TV barometrs
9.05, 18.05 Mīlestība un 
visādas citas muļķības…
11.05, 17.30, 21.40, 22.05 
Šopinga dieviete
11.40, 17.00 Virtuve
12.15, 20.00 Tētis sprukās
14.05 Jaunkunze - zemniece
15.20, 23.55 PIN kods
16.05, 23.00 Mf. Te kāds ir…
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
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Tulkotāja

SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

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

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, 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.

PĀRDOD

PLAS TI KĀ TA LO GI 
UN DUR VIS.

(6-kameru vācu profils 
Gealan)

Atlaides līdz 15 %
Metāla durvis.
Iekštelpu durvis.
Žalūzijas/ moskītu tīkli.
Veikals - salons atrodas 

Krāslavā, Lāčplēša ielā 17-1 
(iepretim laikrakstam “Ezer-
zeme”)T. 27878088, 28675525

SIA “AIBI” 
iepērk liellopus, 

jaunlopus, aitas, 
zirgus. 

Pērk arī gaļas šķirnes jaun-
lopus eksportam. Labas ce-
nas. Samaksa tūlītēja. Svari.  

Tālr. 26142514, 20238990.

Z/S pārdod dējējvistas, 
dažādu krāsu jaunputnus. 

Tālr. 29186065.

Reklāma un sludinājumi

DAŽĀDI

IEPĒRK 
VĪNGLIEMEŽUS 

Katru dienu bijušajā mežnie-
cībā “Baltiņi” no 9.00 - 18.00.

Tālr. 26840027

Veterinārā 
aptieka piedāvā:

•	 Preparāti varrozes apkarošanai,
•	 Mākslīgās bišu vaska šūnas,
•	 Preces liellopiem un mājdzīv-

niekiem,
•	 Profesionāla vetārsta konsul-

tācijas.
Rīgas iela 30, Krāslavā 
( MAXIMAs pagalmā). 

Tālr. 29106312.

LAIKA ZIŅAS
17.05 18.05 19.05

+ 3 ... +14  + 5 ... + 16 + 8 ...+ 19 

Z                           2 m/s   ZA                       1 m/s DA                    1 m/s

Ceļu būves uzņēmums aici-
na darbā PROJEKTU VADĪ-
TĀJA ASISTENTUTI(-TU) 
Pienākumi
- Ikdienas darbu uzskaite un 

apkopošana
- Būvdarbu dokumentācijas 

pildīšana
Prasības
- Vēlama ar būvniecību saistī-

ta izglītība un interese par ceļu 
būvniecību
- Labas prasmes darbā ar da-

toru (MS Office)
- Komunikabilitāte, precizitāte 

un augsta atbildības sajūta
- Vēlama B kategorijas auto-

vadītāja apliecība
Uzņēmums piedāvā:
- Darbu stabilā būvniecības 

uzņēmumā
- Darbu draudzīgā komandā 

un dinamiskā vidē
- Izaugsmes iespējas
- Apmācības un kursus kvalifi-

kācijas paaugstināšanai
- Pamatalgu no 500 EUR 
- Darba laiks - pilna darba slodze
Darba vieta – KRĀSLAVAS 

PILSĒTA, Latvijas teritorija.
Līdz 22.05.2017 lūdzam sūtīt 

CV un pieteikuma vēstuli latviešu 
valodā uz  dainis@osukalns.lv

Par atlases rezultātiem infor-
mēsim tikai uz darba interviju 
uzaicinātos kandidātus (-es).

IEPĒRK

STEIDZAMI! 2-istabu dzīvokli 
(Raiņa ielā 2, 4. st.). Saulains, silts. 
Pakešu logi un balkons. Cena pēc 
vienošanās; 3-durvju skapi, žurnāl-
galdiņu, paklāju (2 x 3 m), paklāj-
celiņu - 3.7 m. T. 22030141;
“OPEL Frontera” - 2.2 D, 1999. 
Tālr. 29608141;
“MAZDA 626” - 1.8, benzīns, 
1997., labā stāvoklī, pieskatīta, 
jaunas riepas, kondicionieris, 450 
€. Tālr. 26589630;
trimeri (no 90 €), krūmgrieži (125 
€), beznīna zāģus (65 €), ģenera-
torus 2.2 kw (155 €). Viss jauns. 
Tālr. 28704679;
lietotu izlaiduma kleitu (36-38 
izm.). Tālr. 26566948;
slaucamas kazas. Tālr. 29870058;
pundurpūdeļa kucēnus (meitene 
un puika, 2 mēn.). Ir pošu pase, 
čipoti. Tālr. 29991568;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
29128690;
skaldītu malku. Tālr. 28296806;
malku. Tālr. 28381659.

zirgus. Tālr. 26477904.

Sports
Pēc visiem Latvijas čempionātiem Rīgā no-

risinājās 24. Starptautiskais Kārlim Kundziņam vel-
tītais turnīrs brīvajā un grieķu-romiešu cīņā starp 
jauniešiem. Turnīrā piedalījās vairāk nekā 300 da-
lībnieki no 6 valstīm, tostarp mūsu audzēkņi. Mūsu 
audzēkņi ieguva 5 medaļas. Par šī turnīra čempio-
ni kļuva Daniela Sutāne (svara kategorijā līdz 46 
kg), otro vietu ieguva Artūrs Dombrovskis (katego-
rijā līdz 66 kg), Artūrs Gončaronoks (kategorijā līdz 
47 kg) un Konstantīns Dombrovskis (kategorijā 
līdz 73 kg), par trešo kļuva Dmitrijs Dimbovskis 
(svara kategorijā līdz 73 kg).

Treneri Jurijs Čilikins un Jevģēnijs Tar-
vids. Attēlā: Artūrs Dombrovskis (pirmais 

no labās)

Cīkstoņu panākumi 
starptautiskajā turnīrā

Šāvēju starti
Mēneša laikā Krāslavas šāvēji piedalījās 

divos čempionātos. 24.-25. martā krāslavieši 
piedalījās Latvijas Junioru čempionātā Tukumā.  
Pirmajā dienā PŠ – 40 vingrinājumā tikai 3 pun-
kti šķīra Mareku Mjadjutu no pjedestāla un viņš 
palika 4.vietā. Artūram Verigo 25 sportistu kon-
kurencē 7.vieta, Rihardam Plociņam 8.vieta. 
Teicamu rezultātu 291 punktus no 300 iespēja-
majiem vingrinājumā MŠ-30 (30 šavieni guļus) 
uzrādīja Rihards Plociņš, bet arī to viņam pietika 
tikai 3.vietai, Aigaram Kezikam 7.vieta, Marekam 
Mjadjutam 8.vieta.

Otrajā dienā šāvām vingrinājumu MŠ 3x20 
(pa 20 šāvieniem guļus, no ceļa un stāvus). Ļoti 
sīvā konkurencē mūsu šāvējiem izdevās uzrā-
dīt labus rezultātus un Danai Soskovai 5.vieta, 
zēnu konkurencē Marekam Mjadjutam 3.vieta, 
Rihardam Plociņam 4.vieta un Arturam Verigo 
7.vieta. Kopvērtējumā, starp 12. komandam, 
krāslavieši ieguva 4.vietu.

21.- 22. aprīlī Krāslavas Sporta skolas šāvēji pie-
dalījās Dobelē notikušajā Latvijas Jaunatnes čempio-
nātā ložu šaušanā vidējā vecuma grupā.

Pirmajā dienā šāvēji sacentās divos vingrinā-
jumos: MŠ-30 (30 šāvieni guļus) un PŠ - 40 (40 šā-
vieni ar pneimatisko šauteni). Šaušanā guļus Mareks 
Mjadjuta ierindojās 4. vietā, bet meiteņu konkurencē 
Danai Soskovai 3.vieta. Šaušanā ar pneimatisko šau-

teni Mareks Mjadjuta izcīnīja 1.vietu,Ēriks Lukaševičs 
ierindojās 11.vietā, Aivis Plociņš 15.vietā, bet meiteņu 
konkurencē Danai Soskovai 5.vieta.

Otrajā dienā šāvēji šāva pašu sarežģītāko vingri-
nājumu MŠ-3x20. Krāslavas šāvēji uzrādīja labus re-
zultātus: Mareks Mjadjuta ieguva 2.vietu, Aivis Plociņš 
ierindojas 9.vietā, bet Dana Soskova ar personīgo re-
kordu izcīnīja 1.vietu. Kopvērtējumā, 11 komandu kon-
kurencē, krāslavieši ieguva 4.vietu. 

Treneris Sergejs ŠVEDS

VAJADZĪGS PVC logu montā-
žas darbinieks. Tālr. 20333462;
VAJADZĪGI strādnieki malkas 
sagādei. Tālr. 29456441.
VĒLOS ĪRĒT 1-istabas dzīvokli 
uz ilgu laiku, ne augstāk par 2. 
stāvu. Zvanīt pēc plkst. 16.00. 
Tālr. 27548335.
Paku pārvadājumi uz Angliju. 
Izbraukšana 23. maijā. Tālr. 
29943959, 28747542.
ROKAM, TĪRĀM akas; PĀR-
DOD aku riņķus. Tālr. 29512291.

Baltie bērzi, šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus.
Tēva sirds ir aprimusi,
Čaklās rokas mierā dus.

Izsakām dziļu līdzjūtību un 
skumju brīdī esam kopā ar 
mūsu kolēģi  Inaru Galilejevu, 
tēvu mūžībā aizvadot.

Dagdas vidusskolas 
pedagogu kolektīvs.

PĒRK VĪNGLIEMEŽUS.
Tālr. 29158702.

IEPĒRK 
VĪNGLIEMEŽUS.

Katru dienu Dagdā, Pasta 
ielā 46.Tālr. 28494082

PIEKTDIEN, 19. maijā, z/s 
pārdos jaunas dažādu krāsu 
dējīgu šķirņu vistiņas (4 - 6 
mēn.), labas dējējvistas (10 - 
12 mēn.), gaiļus un diennakti 
vecus un paaugušos cāļus, 
pīlēnus, zoslēnus, broilerus 
un baltus tītarēnus. Mazuļi 
ir jāpasūta! Tālr. 29142247, 
29182321.

Aglona - 7.40, Šķeltova - 8.00, 
Grāveri - 8.20, Auleja - 8.45, 
Kombuļi - 9.10, Izvalta - 9.30, 
Borovka - 9.45, Krāslava - 
10.00, Skaista - 10.50, St. Skais-
ta - 11.10, Kalnieši - 11.25, Pied-
ruja - 11.40, Lupandi - 11.55, 
Vaicuļeva - 12.05, Indra - 12.15, 
Skuki - 12.35, Robežnieki - 
12.50, Račeva - 13.00, Asūne 
- 13.15, Dagda - 13.35, Ezer-
nieki - 14.00, Andzeļi - 14.15, 
Andrupene - 14.40, Mariam-
pole - 14.50, Jaunokra - 15.00, 
Priežmale - 15.15.
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