
Mēs vēlam veselību, vēlam 
spēku,
Ik katrai rūpei viegli garām iet!
Ar gaišu dzīvesprieku lai tu 
spētu
Ik tumšam brīdim tiltu pāri 
likt!

Apsveicam skaistajā 
jubilejā Mariju Ivzāni!
Zinaīda, 
Lūcija
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Pavasara emblēma

Alekseja GONČAROVA foto.

Šī gada 10. aprīlī Šauļos 
(Lietuvā) tika organizēta Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu sadarbī-
bas programmas 2007. – 2013.
gadam projekta „Informācijas 
un komunikācijas tehnoloģi-
jas labākai pierobežas reģionu 
pieejamībai” (E - Accessibility) 
uzsākšanas sanāksme, kurā 
piedalījās visi projekta partneri - 
Šauļu reģiona attīstības aģentūra 
(vadošais partneris), Lietuvas 
Gražutes, Kurtuvenas, Biržu re-

ģionālie parki, Latvijas Dabas 
pārvalde, kā arī Zarasu, Krāsla-
vas un Dvietes senlejas pašval-
dības.

Projekta ideja aizsākās, 
apzinoties to, ka informāciju un 
komunikāciju tehnoloģiju attīstī-
ba un inovatīvo tehnoloģiju pie-
lietošana mūsdienu sabiedrībā 
strauji palielinās. Modernās teh-
noloģijas, piemēram, bezvadu 
internets, informācijas termināli, 
QR kodi, mobilās aplikācijas, ar-
vien biežāk aizstāj tradicionālos 
informatīvos līdzekļus – kartes, 
ceļvežus. Šī iemesla dēļ, astoņas 
iesaistītās puses no dažādām 
Latvijas un Lietuvas institūcijām 
apvienojās, lai popularizētu ideju 
par modernu tūrisma e-pakalpo-
jumu un infrastruktūras pieejamī-
bu savos reģionos.

Projekta vadošais partne-
ris – Šauļu attīstības aģentūra 
pirmās tikšanās laikā prezentēja 
projektā plānotos kopējos pasā-
kumus, savukārt pārējās part-
nerorganizācijas iepazīstināja ar 
savām teritorijām un plānotajām 
aktivitātēm.

Krāslavas novada pašvaldī-
ba projekta ietvaros plāno izstrā-
dāt vairākus inovatīvus tūrisma 
produktus – virtuālo ekskursiju pa 
pilsētu, mobilās aplikācijas, audio 
gidus, kā arī uzstādīt plāksnes ar 
QR kodiem, 5 info stendus, ie-
braucot Krāslavā, un interaktīvu 
stendu Krāslavas tūrisma infor-
mācijas centrā.

Projekts ilgs līdz 2015.gada 
martam. 

Ināra Dzalbe
G. Čižikas foto

Pierobežas reģionos tiks sekmēta informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju izmantošana tūrismā

MĒS VISI EIROPIEŠI!
2004.gada 1.maijā Latvija ar 
vēl citām 9 Eiropas valstīm 
iestājās Eiropas Svienībā. Šis 
bija ļoti nozīmīgs solis Latvijas 
ārpolitikā. Šos 10 gadus kā 
ES dalībvalstij klājās dažādi – 
tika piedzīvoti grūtāki brīži un 
momenti, taču kopumā ikvienam 
jāatzīst, ka šis laiks katram 
latvietim deva iespēju paplašināt 
savu redzesloku, iepazīt citu 
dalībvalstu kultūru un skaistumu. 
Šie 10 gadi mūsu nelielajai valstij 
bija iespēju un pieredzes pilni. Un 
ikvienam Latvijas iedzīvotājam 
radās iespēja parādīt sevi ne tikai 
pagasta, pilsētas vai pat visas 
valsts ietvaros, bet radās iespēja 

nest savu prasmi un vārdu visā 
Eiropā. 
Viss ir relatīvi vienkārši – 
svarīgākais ikvienā sabiedrībā ir 
personība un Eiropas Savienībā 
svarīgākie ir cilvēki. Cilvēki, 
kuru vārds izskan un ir visiem 
labi zināms, cilvēki, kurus pazīst 
pēc viņu darbiem, cilvēki, kuri 
vienkārši vēlas dzīvot un darīt to, 
ko mīl, cilvēki, kuriem svarīgākā 
ir ģimene, cilvēki, kuri rūpējas 
par dabu – mēs esam tik dažādi 
un ar dažādiem mērķiem, bet 
nenoliedzami – mēs visi esam ar 
kaut kādu sūtību un sapni.
Tieši tāpēc KCB ir nolēmusi 
pievērsties konkrētai ES valstu 
sabiedrības daļai un radīt 

izstādi ”MĒS VISI EIROPIEŠI” 
par cilvēkiem, ar kuriem mēs 
lepojamies vai kuru vārdi ir 
izskanējuši ikvienā dalībvalstī. 
Mēs vēlamies akcentēt leģendas 
un darbus, kurus tie ir veikuši. Mēs 
vēlamies, lai ikviens, iepazīstot 
šīs personības un leģendas mūsu 
KCB rīkotajā izstādē saprot, ka 
visi lielie cilvēki kādreiz ir bijuši 
mazi. Darbs un mērķtiecība mūs 
padara par personībām. Tā būs 
izstāde iedvesmai, intelektam, 
interesei un ticībai sev! Izstāde 
skatāma no 25.04.2014
Mīļi gaidīti ciemos!

Svetlana Ļaksa-Timinska
ESIP koordinatore

Mēs visi esam eiropieši!

•	 Ja pirms 10 gadiem Latvija nebūtu iestājusies ES un NATO, tad to 
varētu salīdzināt labākajā gadījumā ar Gruziju bez “Borjomi” un vīna 
un sliktākajā gadījumā – ar Ukrainu, intervijā laikrakstam “Diena” 
paudis bijušais politiķis, diplomāts Indulis Bērziņš.

•	 Zolitūdes traģēdijas lietā ir pirmā sodītā persona par parakstu 
viltošanu  “Maximas” būvlaukumā. Neviens cits savu vainu 
lielveikala sabrukšanā līdz šim nav atzinis. Pagaidām policijai arī 
nav aizdomās turamo.

•	 Lielajā Latvijas talkā biedrības “Sabiles jauniešu centrs” biedri 
un pilsētas BMX aktīvisti organizēja vietējās “BMX Dirt”  trases 
rekonstrukciju. Talka izvērsās divas dienas ilga un izskatās, ka vēl 
kādam laikam darbu pietiks. 

•	 Prognozē, ka vidējā bruto darba samaksa šogad augs līdz 756,3 eiro.
•	 59% Latvijas iedzīvotāju pašreizējās darbavietas specifika nav 

atbilstoša iepriekš iegūtajai izglītībai, savukārt 41% strādā nozarē, 
kura cieši saistīta ar iegūto izglītību, liecina speciālistu darba portāla 
“Cvmarket.lv” veiktais pētījums.

•	 Pērn straujākā algu izaugsme bijusi Igaunijā, kur darba samaksa 
gada pēdējā ceturksnī sasniedza 7,6%, savukārt otrajā un trešajā 
ceturksnī gada pieauguma temps pārsniedza pat 8%, palielinoties 
par 8,8% un 8,5%. Lietuvā un Latvijā vidējā bruto darba alga pērn 
palielinājusies par attiecīgi 4,7% un 4,6%. Dati liecina, ka vidējā 
darba samaksa visās Baltijas valstīs pārsniegusi pirmskrīzes līmeni. 

•	 “Liepājas Metalurgs” darbu varētu atsākt jau šovasar, Latvijas 
Televīzijas raidījumā “Sastrēgumstunda” sacīja finanšu ministrs 
Andris Vilks.

•	 Starptautiskā reitingu aģentūra “Standard&Poor’s” (S&P) piektdien 
par vienu pakāpi pazeminājusi Krievijas kredītreitingu, samazinot 
to līdz atzīmei «BBB-», kā arī nosakot tam negatīvu nākotnes 
perspektīvu. Savu lēmumu S&P skaidro ar kapitāla aizplūšanu 
no valsts šī gada pirmajā ceturksnī un ar sarukušajām Maskavas 
iespējām piesaistīt līdzekļus arējos finanšu tirgos.

Latvijā un pasaulē

Dagdas tirgū 
2. maijā 

lauksaimniecības un
amatniecības preču

GADATIRGUS.
Laipni lūgti! 

Tālr. 29415291

Tirdzniecības nams 
“ROLS”

10 GADI!
30.04.2014. – 31.05.2014.

ATLAIDES 

līdz 40 %
Krāslavā, Latgales ielā 16.

Tālr. 65621845

Cienījamie veterāni un 
krāslavieši!

9. maijā, plkst. 10.00 Brā-
ļu kapos pie Krāslavas kul-
tūras nama notiks svētku 
pasākums, veltīts uzvarai 
Lielajā Tēvijas karā. 

Orgkomiteja

13.03.2014. plkst. 10:30, 
Krāslavā uz gājēju pārejas, ideā- 
los laika un asfalta seguma aps-
tākļos kravas automašīna nāvē-
joši traumēja man tuvu cilvēku. 
Traģēdijas iemesli: neizgulējies 
un noguris, ar rācijas starpniecī-
bu uzzinājis, ka Krāslavā uz ceļa 
nav ceļu policijas un ir iespējams 
ātrāk nokļūt mājās , „profesio-
nāls” šoferis; slikti aprīkota gājēju 
parēja.

Lai manas mammas nāve 
nebūtu velta, man ir aicinājums 
Krāslavas pilsētas iedzīvotājiem: 
03.05.2014. no plkst. 10:00 pie-
dalīties akcijā – Drošais ceļš. Ar 
automašīnu ar ātrumu < 20 km/h 
izbraukt pa maršrutu Vienības 
iela – pagrieziens uz slimnīcu – 
pagrieziens uz Maximu. 

Akcijas mērķi:
Paātrināt apvedceļa izbūvi;
Paaugstināt pilsētas ielu 

ceļu drošību. Regulējamas (luk-
sofors) un ar guļošu policistu gā-
jēju pārējas uzbūve uz autoceļa 
A6 Krāslavā: pie slimnīcas, pie 
bijušā kinoteātra, pie Maximas, 
Vienības un Podnieku ielu krus-
tojumā. Pie bērnudārziem un 
skolām uz gājēju pārējām – gulo-
šos policistus.

Smago automašīnu šoferu 
atpūtas laika kontroles pastipri-
nāšana no ceļu policijas puses. 

Fotoradaru izvietošana.
Videonovērošanas kameru 

uzstādīšana.
Nepaliec vienaldzīgs – pie-

dalies akcijā un izglāb savu tuvi-
nieku.              Igors GORENKO

Nedrošais ceļš?

SIA“VBKL”piedāvābetonaizstrādājumus:ietvjuplāksnes,ap
males,fasādesplāksnes,6veidužogastabus,vāzes,arhitektūras
izstrādājumus,kapuapmales,solus,balustrādes,atkritumu
urnas.Montāža.

Tālr. 28893839. Ūd rī šu pa gasts, dz. sta ci ja Krās la va.
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Aršana, kultivēšana, sēja, lauku kopšana, pļauja – šie un visi citi lauku darbi ir Anatola 
Viškura ikdiena, kurā laiku pa laikam nākas atrast dažas minūtes kādam žurnālistam. 
Pavasaris ir sējas laiks, šogad saspringts kā nekad agrāk, un tomēr viņš nekad nepasaka 
“nē”, vienmēr laipns, atsaucīgs un izpalīdzīgs. 

Kombainiem darbs būs

Atgādināšu, ka Anatols Viš-
kurs rūpējas par divām saimnie-
cībām. SIA “Brīvība” viņš ir viens 
no īpašniekiem, bet SIA “Ūzoleņi” 
pieder viņam. Šoreiz man izde-
vās pabūt abās: fotoobjektīva 
redzeslokā nokļuva divas sējma-
šīnas “Ūzoleņu” laukā un dažas 

citas tehnikas vienības uz tā paša 
lauka, bet bildēšanai patālu, SIA 
„Brīvība” laukā norisinājās grau-
du uzpildes process sējmašīnā.

Starp telefonsarunām, kurās 
Anatols risināja darba problēmas 
saistībā ar sēklām, minerālmēs-
lojumu, lopkopību un pusdienām 
saviem traktoristiem, viņš pastās-
tīja, ka šogad ar graudaugiem ap-
sēs aptuveni tikpat lielas platības, 
kā iepriekšējā gadā. Pat nedaudz 
vairāk. “Brīvībā” tradicionālās kul-
tūras – rapsis, kvieši un auzas – 
augs apmēram 1000 hektāru pla-
tībā, “Ūzoleņos” apsēs apmēram 
800 hektāru. Sēt nākas piecos 
pagastos: Ezerniekos un Sva-
riņos lauki jau apsēti, Bērziņos 
tuvojas nobeigumam, atliek Kon-
stantinovas un Dagdas pagasts.

Anatols: “Sējmašīnas un cita 
tehnika tagad ir vienkārši lieliska, 
ne tuvu tam, kas saimniecībās 
bija padomju varas gados. Bijušie 
traktoristi, kuri ara un sēja, vadot 
pa lauku kāpurķēžu traktorus un 
elpojot sacelto putekļu māko-
ni, ieraugot tagadējo tehniku un 
traktorista darba apstākļus, saķer 
galvu: “Jēzus, dēliņ, kā jūs to ta-
gad darāt!” Bet šie prieki ir dārgi, 
tehniku pērkam līzingā, un tā ir jā-

atpelna. “Ūzoleņi” šogad iegādā-
jās pilnīgi jaunu traktoru, pirmais 
mūspusē ar automātisko pārne-
sumkārbu. Kamēr jauns - nelūzt, 
ceru, ka labi darbosies arī turp-
mākos gadus. Mums visa tehnika 
ir  mūsdienīga. Pirmsākumos pir-
ku firmas John Deere traktorus, 

tāpēc “Brīvībā” ir šie traktori -- 
komfortabli un gana uzticami, bet 
pastrādājām  un sagribējās izmē-
ģināt ko citu. Tāpēc SIA “Ūzoleņi” 
laukos strādā “CLAAS” tehnika. 

Prieks par puišiem, kuriem 
varu uzticēties kā sev. Strādā ar 
sirdi un dvēseli, no rīta uzdevu-
mus sadalu, braucu uz Rēzekni 
risināt ķimikāliju un citus jautā-
jumus, bet zinu, ka tīrumos viss 

notiek, kā plānots: sēj un pieved 
graudus, lasa akmeņus, kultivē, 
iestrādā ķimikālijas un izsēj mi-
nerālmēslus. Ja visu izdara, kā 
nākas, tad rudenī arī dabū ko 
novākt. 

Neskatoties uz visām prob-

lēmām ar graudkopību, maizes 
audzēšanai uzticos līdz galam, 
jo graudi vienmēr būs vajadzīgi, 
arī rapsis ir nepieciešams. Labi, 
cenas lēkā, bet tomēr stabilitāte, 
manuprāt, ir lielāka nekā piena 
ražošanā. Turklāt grasās atcelt 
kvotu sistēmu, pēc tam varbūt 

pateiks, ka tavs piens 
nevienam nav vaja-
dzīgs.”

Tas tāds pesimis-
tisks scenārijs, starp 
citu, Anatolam pesi-
misms nav raksturīgs, 
un tālākajā sarunā viņš 
pastāsta arī lopkopī-
bas plānus: “Lopiņi ir 
tikai “Brīvībā”, jau ta-
gad nākas samazināt 
govju skaitu. Galvenais 
iemesls -- jaunās pra-
sības mēslu krātuvēm. 
Ar to ir lielas problē-

mas, lai neteiktu vairāk. Savulaik 
stāstīju, ka mums ir izgājis jaunas 
fermas būvniecības projekts uz 
pāris miljoniem. Vairākas reizes 
atlikām būvniecības sākšanu, jo 
gribējās uzbūvēt visu tik moder-
nu, lai gadus 30 par šo jautājumu 
nedomātu. Laikam ritot, mainījās 
situācija, sākās problēmas ar kre-
dīta saņemšanu un mums nācās 
no lielā projekta atteikties. Tagad 

sanāk, ka pie vecās fermas jābū-
vē jauna krātuve. Govis to nepie-
dos, ja pašas stāvēs mēslos, bet 
mēsli – dārgā krātuvē! Plānojam 
rakstīt mazāku projektu un startēt 
atkal, jo pienu ražot vajag.”

Juris ROGA, autora foto

Dagdas pagasta bibliotekā-
res Ludmilas Kukeles iniciatīvu 
atbalstīja vietējie ļaudis, taču 
vismaz septiņu kompozīciju auto-
ri vēlējās palikt anonīmi un viņu 
darbiem paraksti netika pievie-
noti. Lielāku uzmanību pievērsu 
tiem darbiem, kur klāt bija autora 
vārds un uzvārds.

Mājsaimniece Ārija Baufale 
viena aizpildīja galdiņu ar plašu 
kompozīciju, kurai pat deva savu 
nosaukumu “Lieldienas lauku 
sētā”. Ārija neapšaubāmi ir čakla 
adītāja, par to liecina adīta māji-
ņa, zaķis un vistiņa, šos adījumus 
papildināja no citiem materiāliem 
darināti lauku sētas atribūti un, 
protams, kā gan bez Lieldienu 
olām – krāšņām un interesantām!

Marija Urbāne, Anatols Viš-
kurs un Leontīne Raudive katrs 
izveidoja savu kompozīciju, ku-
ras “satikās” uz viena galdiņa 
un tamdēļ apmeklētāji varēja ērti 
sameklēt gan līdzīgas, gan atšķi-
rīgas iezīmes, ja tikai kādam bija 
šāda vēlēšanās. 

Viens galdiņš atvēlēts mam-

mas Anitas Mihailovas un meitas 
Kristīnes Mihailovas darināju-
miem: Anitas adītajām tulpēm 
neviens acu skatiens garām ne-
paslīdēs, un tūlīt pat pievērsīsies 
arī Kristīnes lielajam un siltajam 
zīmējumam, kā arī dažiem citiem 
rotājumiem. 

Studente no Rēzeknes Ilga 
Soika sameistaroja zaķi, liekot 
lietā vienreiz izmantojamos trau-
kus, Tatjana Šmate izveidoja 
Lieldienu šūpoļu kompozīciju, bet 
skolniece Sanita Paškeviča un 
bezdarbniece Viktorija Barkeviča 
savos darbiņos akcentu lika uz 
Lieldienu olām.

Pensionāre Lija Kalinina iz-
veidoja kompozīciju ar tulpēm un 
olām, mājsaimniece Snežana Pi-
ļušenko pārsteidza ar lieliskajiem 
dekoriem – pudeles, virtuves dē-
lis, lādīte, olas. Kad tapa raksts, 
līdz noslēguma pasākumam bija 
atlikušas dažas dienas, biblio-
tekāre gaidīja jaunus darbus un 
iespējams faktiskais dalībnieku 
skaits bija lielāks, nekā šeit uz-
skaitīts.

Viens par otru skaistāki
Nesen Dagdas pagasta Tautas bibliotēkā notika pasākums 
bērniem un pieaugušajiem “Saulainas un priecīgas 
Lieldienas”, kurā sumināja Lieldienu tematikai veidotas 
izstādes darbu autorus. Neiztika arī bez cienasta – pēc 
balvu pasniegšanas visus aicināja pie svētku galda svinēt 
mazās Lieldienas. 

Katru gadu marta mēnesī PII 
”Pīlādzītis” un PII ”Pienenīte” tiek 
vērtētas mazo dziedātāju vokālās 
un skatuviskās dotības, tādējādi 
veicinot pirmsskolēnu muzikālās 
spējas. Cālēnu uzdevums ir no-
dziedāt divas dziesmas un gūt 
lielāku atbalstu no žūrijas puses. 
Bērnu spējas tiek vērtētas no-
minācijās – „Ritmiskākais cālis”, 
„Skatuviskākais cālis” un „Cāļu 
cālis”.

Šogad nominācijā „Cāļu 
cālis” Krāslavas novada PII ”Pī-
lādzītis” žūrija atzina Dagmāru 
Stivriņu un PII ”Pienenīte” – Alek-
sandru Pumpuru, kuri tika virzīti 
uz starpnovadu mazo vokālis-
tu konkursa finālu „Cāļu cālis 
2014”, kas otrajās Lieldienās no-
tika Daugavpils novada  kultūras 
centrā.  Krāslavas novada mazo 
dziedātāju dalību starpnovadu 
konkursā apmaksāja Krāslavas 
novada dome. Konkursu organi-
zēja Daugavpils novada kultūras 

pārvalde. Konkursa dalībnieku 
sniegumus vērtēja kompetenta 
žūrija, vērtējot mazo solistu vokā-
lās spējas, ritma izjūtu un uzstā-
šanās režiju.

Uz  Daugavpili bija sabrau-
kuši 17 mazie Cālēni (līdz 5 gadu 
vecumam ieskaitot), viņu peda-
gogi un vecāki, kā arī atbalstītāji 
no tuvākām un tālākām pašval-
dībām: Daugavpils pilsētas un 
Ilūkstes, Jēkabpils, Preiļu, Riebi-
ņu, Aglonas, Krāslavas, Vārka-
vas un Daugavpils novada. Sīvā 
konkurencē uzvaru guva daugav-
piliete. 

Mūsu novada dalībnieki sa-
ņēma pateicības rakstus. Ar savu 
dziesmu „Saule un pumpuriņš” 
– veltījumu māmiņai, Dagmāra 
Stivriņa aizkustināja visus skatī-
tājus, dažam liekot nobirdināt arī 
asaru.  Dagmāras dziedātpras-
mes tika pamanītas jau krietnu 
laiku iepriekš. Sadarbībā ar Dag-
māras vecākiem un pedagogiem, 

meitene attīstīja savu kreativitāti. 
Pati Dagmāra ir ļoti centīga, viņai 
piemīt savs šarms un pozitīva 
aura. Lai panāktu labu rezultātu, 
Dagmāra centīgi gatavojas jeb-
kuram pasākumam.

Par radošo ieguldījumu 
vokālo spēju attīstībā un saga-
tavošanā Pateicības raksti tika 
pasniegti arī jauno izpildītāju pe-
dagogiem Vijai Gončarovai un 
Maijai Bogdānei.

Vokālais konkurss tradicio-
nāli norit katru gadu. Tāpēc, sa-
darbojoties ar pedagogiem, attīs-
tīsim mūsu novadnieku talantus 
un atbalstīsim jauno paaudzi arī  
turpmāk!

Pateicamies par mazo dzie-
dātāju atbalstu Krāslavas novada 
domei.

Iespaidos dalījās skolotāja 
Žaneta Moiseja

Cāļi ieskandina pavasari
Dabai atmostoties, atlido putni, un to dziedāšana ir viena no pavasara sējas laika 
noteikšanas pazīmēm. Krāslavas novada pirmsskolas iestādēs pavasari ieskandina 
skanīgākie un dziedošākie pirmsskolēni.

Katru pēcpusdienu Ezernie-
ku bibliotēkā apgrozās ap trīs 
desmitiem bērnu, tālab bibliote-
kāre Lidija izdomāja sarīkot ne-
lielu konkursiņu Lieldienu olu krā-
sotājiem. Sarūpēja lielu, skaistu 
pītu grozu, iesēdināja tajā salmu 
vistu-klukstētāju un gaidīja da-
lībniekus. Šajā konkursā varēja 
piedalīties ikviens interesents, 
pirmajām trijām vietām bija pare-

dzētas bagātākas saldās balvas, 
bet pārējiem -- neliela šokolādīte. 
Pēc vērtēšanas olas tika atdotas 
atpakaļ konkursa dalībniekiem. 

Pirmo vietu ieguva 5. klases 
skolniece Jana Vitāne; otrā vieta 
piešķirta otrklasniekam Valteram 
Bārdam, bet trešajā vietā palika 
sporta zāles kurinātāja un apko-
pēja Vita Vitāne.

Juris ROGA, autora foto

Prasmīgākie 
Lieldienu olu krāsotāji

Lieldienu atskaņas
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Svariņu Tautas nama svētku programmā “Lieldienu prieki 
visām paaudzēm!” bija paredzēta Lieldienu zaķu izstāde, 
Lieldienu zaķu karnevāls, Lieldienu zaķu koncerts, Lieldienu 
spēles ar olām un konkursu dalībnieku apbalvošana. Balvā 
- šokolādes zaķi. 

Lieldienas Svariņos svin katru 
gadu, iespējams tas bija galvenais 
iemesls, kāpēc šoreiz zāle izrādījās 
pustukša, kaut gan cilvēku Lieldienās 
bija pilns ciems. Acīmredzot lielākā 
daļa Lieldienas izlēma svinēt mājās 
ģimenes lokā, taču bija vecāki un vec-
vecāki, kuri gāja līdzi saviem bērniem 
uz Tautas namu, lai viņus atbalstītu 
morāli konkursos un priecātos kopā. 
Un prieku guva visi, varbūt pat labi, 
ka tieši jaunā paaudze zālē bija vai-
rākumā, jo tas ļauj cerēt, ka bērni un 
jaunieši Lieldienas svinēs arī turpmāk.
Juris ROGA, Foto no Tautas nama albuma

Zaķiem salda dzīve!

Pagasta iedzīvotājiem un 
viesiem Elvja zīmējumi pirmoreiz 
tika rādīti 2012. gada 18. novembrī 
par godu Latvijas dzimšanas die-
nai, atkārtotā izstāde 2013. gada 
janvārī tika papildināta ar jauniem 
darbiem. Tagad apskatāma tre-
šā izstāde, kas, tiesa, nav liela.  
Elvis Spila ir Svariņu pagasta pir-
mais bērns, kurš piedzimis 21. 
gadsimtā. Jau septiņu gadu vecu-
mā puika pārsteidza svariņiešus 
ar paša radītu plastilīna dzīvnieku 
pasauli un dažiem citiem rokdar-
biem, kuri toreiz darīja krāšņāku 
Mātes un ģimenes dienai veltīto 
pasākumu. Būdams aktīvs, atrak-
tīvs un dzīvespriecīgs, viņš sagā-
dājis prieku gan vecākiem, gan 
līdzcilvēkiem un ātri tika pama-
nīts -- šķietami tālajā 2008. gada 
vasarā viņu pirmoreiz intervēja 

laikraksta “Ezerzeme” žurnālists. 
Juris ROGA
Autora foto

Nenokavējiet!
Svariņu tautas namā apskatāma Elvja Spilas zīmējumu 
izstāde, kas visticamāk izrādīsies pēdējā, jo jaunais 
cilvēks izlēmis pamest Dagdas mākslas skolu. Par to stipri 
sarūgtināta Svariņu tautas nama vadītāja Erna Šļahota un 
droši vien arī visi citi, kuriem patika Elvja zīmējumi. 

Mūsu novada pensionā-
ru biedrība ar aktīvu darbību ir 
apliecinājusi Eiropas deju kopa 
„Mežrozīte”. Gada sezonu šis ko-
lektīvs atklāja Ķegumā.

Sākumā Ķeguma novada 
pensionāru biedrība dalījās sava 
darba pieredzē.

880 pensionāru biedru akti-
vitātes izpaužas dažādos veidos: 
gan ikmēneša tematiskās sanāk-
smēs par dažādiem aktuāliem 
jautājumiem, gan izstāžu, ekskur-
siju rīkošanā, gan dažādu projek-
tu izstrādāšanā. Darbojas radošā 
darbnīca, kur pensionāres auž, 
ada, šuj, tamborē, rīko izstādes 
un gadatirgus. Darbojas veterā-
nu ansambļi un deju kopas. Se-

niori aktīvi piedalās nūjošanā.  
Biedrības priekšsēdētājs Harijs 
Jaunzems saturīgi novadīja eks-
kursiju.

Pēc pusdienām „Mežrozīte” 
piedalījās sadancī „Sudraba rasa 
Lieldienu rītā”. Šajā pasākumā 
viesojās kolektīvi no Smiltenes, 
Lielvārdes, Jaunjelgavas, Birz-
gales un Ķeguma „Kvēlziedi”. No 
repertuāra 49 dejām mūsu dāmu 
sniegumā bija – 6.

Draudzīgā lokā deju kopas 
saņēma dāvanas un pašas patei-
cās par skaistu sadanci un vies-
mīlīgu uzņemšanu.

 Krāslavas pensionāru 
biedrības valdes locekle 
V. Kokina

Iegūstot kora diriģentes un 
ģeogrāfijas skolotājas speciali-
tāti, lielu savas dzīves daļu viņa 
ir aizvadījusi, pilnveidojot bērnu 
muzikālās prasmes. Gandrīz 20 
gadus viņa ir strādājusi par mū-
zikas pedagogu pirmsskolas iz-
glītības iestādē „Pienenīte”, bet 
pirms aiziešanas pensijā, pasnie-
dza mūziku Indras un Grāveru 
skolās. Par zīmēšanu Ļubova 
sapņojusi kopš bērnības un visu 
savu apzinīgo dzīvi ir tiekusies 
nepalaist garām nevienu iespē-
ju apmeklēt mākslas izstādes. 
Ar aizturētu elpu viņa vēroja au-
deklus un bieži vien uzdeva jau-
tājumu pati sev: varbūt pamēģi-
nāt pašai? Taču visu laiku radās 
iemesli un apstākļi, kas traucēja 
paņemt rokā otu. Un ko tur slēpt, 
viens no šādiem iemesliem bija 
nepārliecinātība par sevi, speciā-
lās izglītības trūkuma dēļ.

Tagad Ļubova Tarļecka sa-
prot: ir vienkārši jāsagaida, kad 
sitīs tava stunda. Tas ir tas mo-
ments, kura gaidīšanai var paiet 
liela daļa dzīves. Tas ir mirklis, 
kad sev tuvu ainavu vari uzzīmēt 
uz audekla, nebaidoties no savas 
nepilnības vai citu cilvēku kriti-
kas. Kad vari atteikties no priekš-
zīmīgas saimnieces vasarnīcā 
un jau no paša rīta steigties pie 
molberta. 

Viņa interesējas par video 
– mācībām iesācējiem, ko pie-
dāvā gleznotājs Igors Saharovs 
un citi mākslinieki. Bet šķiet, ka 
pats liktenis viņai kā skolotāju ir 
sūtījis mākslinieku- ikonu glezno-
tāju Irāklijs Pashalidi. Gruzīņu iz-
celsmes grieķis internetā sniedz 
meistarklases iesācējiem, kuri 
jau sen nav jaunieši. Pateicoties 
internetam, Ļubovai ir iespēja 
piedalīties Pashalidi meistarkla-
sēs, kuras viņš vada Grieķijas 
televīzijā. Jau pēc pirmās saru-
nas Skype (Irāklijs runā piecās 
valodās, tostarp krievu) Ļubova 
saprata, ka šis cilvēks arī labi 
pārzina psiholoģijas nozari. „Tu 
varēsi! Tev viss izdosies!”- šos 

vārdus, izteiktus mierīgā, bet 
pārliecinošā balsī, viņa no sava 
skolotāja ir dzirdējusi jau vai-
rākkārt. „Sākumā bija skices ar 
zīmuli un zīmējumi uz papīra. 
Pirmais Irāklija uzdevums izrā-
dījās viegls: divu/triju priekšmetu 
klusā daba. Vienu no priekšme-
tiem es izvēlējos pati. Tad viņš 
man ieteica pārzīmēt fotogrāfiju. 
Atklāti sakot, tam es pretojos, bet 
Irāklijs mani pārliecināja, sakot, 

ka gandrīz visi iesācēji tieši tā arī 
darot. Lai varētu uzgleznot sa-
vām acīm redzēto ainavu, ko pēc 
tam nebūtu kauns rādīt arī citiem, 
jāmācās vairākus gadus. Tikai 
lielam meistaram-ainavistam iz-
dodās apburt skatītāju ar līnijām 
un tā saucamajiem plankumiem, 
kuri sevī ietver ēnas, toņus un 
pustoņus. Es, protams, tiekšos 
pēc patstāvības, bet saprotu, ka 
manam skolotājam ir taisnība: 
diemžēl, bet laika tam, lai glezno-
tu, man ir atlicis nedaudz.” – saka 
Ļubova. Varbūt tieši tāpēc viņas 
pirmie darbi ir gleznoti ar akrila 
krāsām. Tās praktiski neatšķiras 
no eļļas krāsām, bet tām ir ūdens 
sastāvs, tāpēc izžūst ātrāk.

Ja ar kluso dabu un ainavām 
jau no paša sākuma viss izdevās 
samērā veiksmīgi, tad, kā saka 
Ļubova, ar portretiem un kom-
pozīciju, kurā atveidota kustība, 
diemžēl, lietas virzās savādāk. 
Piemēram, gleznu, kurā atvei-
dots tango dejojošs pāris, viņa 
gleznoja tik ilgi, ka pa to laiku 
varēja uzgleznot trīs audeklus 
ar ainavām. Manuprāt, kaut arī 
tas ir subjektīvs viedoklis, taču 
Ļubovai nav par ko uztraukties. 
Visi viņas darbi, tostarp portrets, 
izskatās ļoti labi un atbilst viņas 
mākslinieces- iesācējas līmenim. 
„Neiznieko spēkus tam, kas tev 
ir vajadzīgs, glezno dvēselei to, 
kas tev sagādā gandarījumu,” 
– iesaka viņai Irāklijs Pashalidi. 
Starp citu, uzmundrinājuma un 
atbalsta vārdus viņai ir izteicis arī 
Krāslavas mākslinieks Eduards 
Pustovoitovs, kurš tiek uzskatīts 
par vienu no labākajiem Salvado-
ra Dalī pēctečiem.

Un, protams, nav mazsvarī-
gi, ka viņas mākslu atbalsta arī 
vīrs Boriss. Viņu mēs pazīstam 
ne tikai kā fotokorespondentu, 
bet arī kā „Ezerzemes” rakstu 
autoru. Ticiet man, viņiem ir par 
ko pastrīdēties. Piemēram, par 
kompozīciju. Abi saprot, ka tas ir 
jebkuras mākslas pamats. Boriss 
ir pārliecināts, ka pārzina paņē-
mienus, kuriem pateicoties iegūst 
izteiksmīgu fotogrāfiju. Bet sieva 
māksliniece uzskata, ka ir arī citi 

veidi, kā skatītājam nodot glez-
nas jēgu un uzjundīt veselu emo-
ciju gammu.

Ļubova ir pateicīga Borisam 
par atbalstu arī visgrūtākajā viņas 
dzīves periodā, kad sešu gadu 
garumā viņas slimajai mātei bija 
nepieciešama aprūpe. Ļubova 
bez uzmanības nav atstājusi arī 
slimo vīramāti. Boriss ar saprat-
ni uztvēra sievas vēlmi dziedāt 
baznīcas korī. Ļubova nespēja 
atteikt, kad viņai to lūdza Grāve-
ru Erceņģeļa Mihaila pareizticīgo 
baznīcas pārstāve. Ticēt Dievam 
viņa ir mācīta ģimenē kopš bērnī-
bas, bet kā vairākums cilvēku, arī 
viņa bija piesaistīta laicīgajai dzī-
vei un baznīcas slieksni pārkāpa 
visai reti. Reiz, kad strādāja Grā-
veru skolā, viņa nosapņoja sapni, 
kura ietekmē atradās ilgāku laiku. 
Nav vajadzības iedziļināties sīku-
mos, pietiks ar to, ja piebildīšu, ka 
par sapnī redzētajām koši zilajām 
debesīm viņa atcerējās, ienākot 
Grāveru baznīcā un redzot, ka tā 
ir zilā krāsā ne tikai no ārpuses, 
bet arī iekšpusē. Jau rakstījām 
„Ezerzemē”, ka Ļubova pēc tēva 
Viktora lūguma ir šo baznīcu uz-
gleznojusi un gleznu uzdāvinā-
jusi Grāveru pagasta pārvaldei, 
sakot, ka iespējams, pateicoties 
šai baznīcai, viņā modies māks-
linieces gars.

„Es jau sen esmu novērojusi, 
ka tad, kad savus pārdzīvojumus 
un pārbaudījumus izciešu samie-
rinoties, kad neesmu skopojusies 
ar labestību un palīdzību, no 
dzīves saņemu tādas dāvanas, 
kas no malas skatoties, atgādina 
mistiku.” – sarunā pie tējas tases 
atzīstas Ļubova. Viņai piemīt arī 
ļoti labas kulinārās prasmes, par 
tām esmu pārliecinājusies jau 
sen. „Ja tu par mani uzrakstīsi 
rakstu, es to noteikti aizsūtīšu 
Irāklijam Pashalidi uz Grieķiju. 
Lai tā viņam ir kā mana pateicība 
un savdabīgs atbalsts. Viņš sola 
atbraukt uz manu izstādi. Es ar 
nepacietību gaidu šo dienu,”- at-
vadoties teica māksliniece.

Valentīna Sirica, autores foto

Kad „sitīs” tava stunda
23. jūlijā Krāslavas vēstures un mākslas muzejā tiks atklāta Krāslavas jaunās mākslinieces 
Ļubovas Tarļeckas gleznu izstāde. „Ezerzeme” jau rakstīja, ka 16 viņas darbi bija apskatāmi 
izstādē „Skaistums, ko radījusi daba”, kas izvietota Grāveru pagastā. Pēc Ļubovas teiktā, 
nepilna gada laikā uzgleznojusi 24 gleznas, radošais darba process turpinās. Viņa apsola, 
ka savus draugus un pielūdzējus vēl iepriecinās ar jaunām gleznām.

Šogad konkursam “Iedzīvo-
tāji veido savu vidi” Krāslavas no-
vadā iesniegti 22 projekti. Lauku 
un pilsētas iedzīvotāju aktivitāte 
ir bijusi proporcionāla – pietei-
kumus savlaicīgi iesniegušas 11 
iedzīvotāju grupas no Krāslavas 
pilsētas un 11 - no novada lauku 
teritorijas apdzīvotām vietām. Pa 
divi projekti ir saņemti no Robež-
nieku, Indras un Ūdrīšu pagas-

tiem, savukārt Kalniešu, Izvaltas, 
Piedrujas, Aulejas un Skaistas 
pagastu iedzīvotāju grupas ie-
sniegušas pa vienam projektam. 
Projektos galvenokārt ir plānots 
pašu spēkiem veidot apstādīju-
mus, ierīkot vai uzlabot bērnu ro-
taļu un sporta laukumus, atpūtas 
vietas, sakārtot kapsētu un baz-
nīcu teritorijas. 

Konkursa rezultāti tiks pazi-
ņoti maija sākumā. 

Uzziņai - projektu konkursā 
“Iedzīvotāji veido savu vidi” iedzī-
votāju grupas, kas ir gatavas ak-
tīvi līdzdarboties, savu ideju īste-
nošanai var saņemt pašvaldības 
līdzfinansējumu maksimums 570 
eiro apmērā materiālu iegādei. 

Ināra Dzalbe

Krāslavas novadā iesniegti 22 vides labiekārtošanas projekti

„Mežrozītes” sezonas sākums
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Šī gadā 19. aprīlī notika 
jaun- sargu Lielā talka, mēs sa-
kopām teritoriju apkārt Persteņas 
ezeram. Zinu,  ka Lielā talka Lat-
vijā notiks 26. aprīlī, bet 4. līmeņa 
jaunsargi 25. - 27.04. kopā ar 
mani brauks uz Alūksni kārtot ek-
sāmenus, bet piedalīties tādā lielā 
pasākumā vēlamies arī mēs, tādā 
veidā izrādot savas patriotisma 
jūtas pret dzimto novadu. Sakār-
tot teritoriju ieradās ne tik daudz 
jaunsargu, kā biju ieplānojis. 
Kopjot teritoriju, ar jauniešiem ru-

nājām un brīnījāmies, cik tomēr 
cilvēki ir nekārtīgi, jo var atļauties 
pēc sevis nesakārtot vietu, kur 
atpūtās, spēj samest pudeles vai 
papīrus ezerā, kurā paši arī pel-
das. Prieks, ka jaunieši saprata 
– nav vajadzības mest netīrumus 
zemē un piesārņot apkārtni. Ko-
pām teritoriju trīs stundas, bet tās 
pagāja ļoti ātri, un to laikā mēs 
maksimāli iztīrījām ezera krastu. 
Gribētos ticēt, ka arī citi novērtēs 
mūsu padarīto darbu un, pirms 
nomest zemē pudeli, padomās, 

ka viņu atkritumus vāca bērni. 
Liels paldies pašvaldības aģen-
tūras “Labiekārtošana K” direk-
toram Ēvaldam Cauņam, kurš 
sponsorēja cimdus, kā arī ve-
cākiem un pašiem bērniem, kas 
izplānoja savu laiku un veltīja 
dažas stundas uzkopšanai. Viss, 
ko darām kopā, atsauksies patie-
sībā, ka tik patiesi esam paši.

Jaunsargu instruktors 
Dz. Patmalnieks

Lielā talka pie Persteņas ezera

Makšķerēšana, pirmkārt, ir 
sapņošana klusumā, ūdens vē-
rošana novērš no visām pasau-
līgajām domām. Tieši tāpēc mēs 

ar tādu nepacietību steidzamies 
uz krastiem. Pavasara sezona 
šogad tika atklāta par pāris ne-
dēļām agrāk nekā parasti. Pirms 
gada šajā laikā dziļās Daugavas 
duļķainie ūdeņi vēl plūda uz jūru, 
bet šogad - gandrīz vasaras lī-
menis un dzidrums, kas ir tik pie-
mērots zvejai. Arī uz ezeriem ir 
manāma pārsteidzoši ātra pamo-
šanās. Atceros gadus, kad mēs 
noslēdzām zemledus makšķerē-
šanas sezonu aprīļa divdesmita-
jos datumos, bet tagad...

Viss mainās, un jaukā 16. 
aprīļa dienā mēs ar Aleksandru, 
sagatavojuši makšķeres, iekārto-
jāmies omulīgā upes krastā. Zvej-
nieka laime - dabas skaistums, 
uzticams biedrs -, bet loms paliek 
pēdējā vietā. Turklāt mēs nemaz 
necerējām veiksmei - naktīs tem-
peratūras stabiņš noslīdēja līdz 
-5... Saulei austot, sārtojās upes 
plašumi - tādu sirdi satraucošu, 
gleznainu rīta mirkļu dēļ mēs arī 
steidzāmies atklāt sezonu. Atmi-
ņā palikušas vairākas pavasara 
pirmās bezrezultāta zvejas, taču 
šoreiz Daugava nelika vilties. Un 
lai arī ķērās plaukstas lieluma 
karūsiņas, skumt mums nenā-
cās. Kad mans biedrs nozvejoja 
mārciņu smagu raudu, mums 
krasi uzlabojās garastāvoklis. To-
mēr ar to arī beidzās tās dienas 
prieki. Svarīgs ir kas cits - atklāto 
ūdeņu sezona ir sākusies! Vienī-
gais, kas apbēdināja – krasts ir 
pilns ar atkritumiem, lielākoties ar 
plastmasas un stikla taru. Tā, lūk, 
mēs „pateicamies” mātei dabai 
par patīkamu laika pavadīšanu 
pie ūdens. Sakopjot svešus at-
kritumus krastmalā, mēs atvadī-
jāmies no upes, priecājoties par 
izdevušos dienu. Pieticīgais loms 
nesabojāja svētku noskaņojumu, 
atradās arī attaisnojums: spīd 
spilgta saule, tātad rezultāts ne-

spīd. Kārtējo reizi mēs pārliecinā-
jāmies, cik patiesa ir šī zvejnieku 
paruna. 

Pēc trim dienām es nespē-
ju vairs ilgāk gaidīt un atbraucu 
vēlreiz, bet šoreiz ar fotoaparātu, 
uz to pašu slaveno vietu, dēvētu 
par Galonas atvaru. Un šeit likte-
nis mani atveda pie blakus eso-
šās teritorijas īpašniekiem, kuri 
sūdzējās par zvejnieku cūcisko 
uzvedību. Izskanēja brīdinājums: 
ja tie, kas atpūšas pie ūdens, ne-
mainīs savu attieksmi pret dabu, 
tad ceļu, kas ved uz krastu, nāk-
sies aizvērt ar barjeru. Neko darīt, 
man nācās atvainoties par tiem 
kolēģiem, kas „cērt zaru, uz kura 
sēž”. Tā arī sanāk, ka eiropieši 
mēs esam tikai pasē. Bet patiesī-
bā - vēl sliktāki par mežoņiem. Ja 
Krāslavas piepilsētas zonā eko-

loģiskā audzināšana dod pirmos 
augļus, tad mežos, upju un ezeru 
krastos apkārtējo vidi joprojām 
bojā nepateicīgo cilvēku atstātās 
pēdas, kas nevar atšķirt dabu no 
izgāztuves. Kārtējo reizi lūdzu 
jūs, kolēģi, kuri esat jau aizgājuši 
par tālu, ja jūsu mugursomās ir 
vieta pilnām alus un citu dzērienu 
pudelēm, tad pacentieties arī tuk-
šo taru un citus atkritumus aizgā-
dāt līdz pilsētas miskastēm, kas 
jums ierīkotas pat skatu laukumā. 
Sarunāts? Citādāk nav daudz at-
licis līdz rukšķēšanai. Publicētā 
fotoapsūdzība ir uzņemta skais-
tajā zvejniecības vietas krastā. 
Dabas parks „Daugavas loki” 
sauc pēc palīdzības...

Zvejnieku un piekrastes te-
ritoriju īpašnieku sadzīvošanas 
process nav vienkārši risināma 
problēma. Šajā sakarā pamāco-
ša ir kaimiņu teritorijas īstā saim-
nieka Ivara Geibas pieredze. 

Kopš tā laika, kad viņš aprīkoja 
savu krastu ar koka arhitektūras 
formām un izvietoja improvizē-
tas atkritumu tvertnes, zvejnieku 
vandālisms sāka sarukt. Tas ir 
gadījums, kad apkārtne audzina, 
un tagad zvejnieki un tūristi, pa-
teicībā par bezmaksas atrašanos 
privātā krastā, paši uztur kārtību 
piekrastes priežu mežā.

Nogalināt meža klusumu ar 
motora rūkoņu, tas nu ir legalizēts 
noziegums attiecībā pret apsar-
gājamo objektu. Mūsu neprātīgie 
likumdevēji jau sen nesaprot, ko 
dara. Tā arī sanāk, ka kāda savtī-
gās intereses pārspēj veselo sa-
prātu. Kā zināms, maijs ir nārsto-
šanas laika augstākais punkts, 
bet šajā laikā mantkārīgi cilvēki 
likumīgi traucē ar skaļajiem mo-
toriem dabisko zivju vairošanos. 

Izliekoties par zvejniecības 
mīlētājiem, šogad, kā arī 
iepriekšējos gados, uz-
darbosies malu zvejnieki. 
Centieni atrisināt problēmu 
vietējā līmenī nebija veik-
smīgi. Sabiedrības inicia-
tīva ierobežot iekšdedzes 
dzinēju izmantošanu aiz-
sargājamā zonā izgāzās to 
dēļ, kuru darba pienākums 
ir aizsargāt dabu. Dota-
jā ārkārtas situācijā man 
atliek tikvien kā cerēt uz 
motorlaivu īpašnieku sirds-
apziņu. Cienījamie velcē-
tāji, lieciet mierā ezerus un 
Daugavu vismaz maijā, un 
tad normāla zivju nārstoša-
na netiks traucēta. Vai tad 
jūs nemanāt, ka dabisko 
ūdenstilpņu produktivitā-
te Latvijā turpina strauji 
kristies un vairāk nekā 
pieticīgie zvejas pasākumi 
nav devuši vēlamo efek-
tu? Noziegums pret vidi ir 

acīmredzams, un mūsu spēkos ir 

palīdzēt dabai. Zilo ezeru zeme 
bez zivīm - tāda ir atmaksa par 
mūsu divdesmit gadus ilgo bez-
rūpību. Un mēs atrodamies tik 

tālu no civilizētā principa - no-
ķēri vērtīgas sugas zivi, palaid 
brīvībā. Mūsu apstākļos pat liela 
līdaka kļūst par retu trofeju. Zan-
dartu populācija Sīvera ezerā ir 
pilnīgi iznīcināta, un tas ir fakts: 
veiksmīgs padomju laiku zvejnie-
cības eksperiments netiks atkār-
tots. Maluzvejnieku makšķerauk-
lu tīklu mazāk nekļūst, nav reti arī 
elektrozvejas gadījumi.

Turpinot pavasara eks-
kursiju, es nonācu Zirga ezera 
krastos, kur satiku brīnišķīgo 
zvejnieku Dmitriju Baluli, kurš iz-
mēģināja mūsdienīgu spiningu. 
Mikrodžiga cienītājs arī piepilsē-
tas ezerā spēj noķert asarus un, 
pēc īstena dabas cienītāja senā 
paraduma, palaiž zivis brīvībā. 
Daudzkārtējs makšķernieku un 
spiningistu sacensību uzvarētājs 
pavēstīja man, kā reizi gadā kopā 
ar draugiem devās makšķerēt uz 
Somijas Ālandu salām. Azartisko 
piedzīvojumu meklētāju kompā-
nijā bija arī otra Krāslavas sla-
venība - Valentīns Zlidnis. Tāda 
atpūta nav no lētākajām, bet 
Dmitrijs nu jau desmit gadus dzī-
vo Rīgā, strādā labā celtniecības 
firmā un par algu nesūdzas. Viņa 
kompānija atrada klusu Somijas 
saliņu, kur dzīvošana vienam cil-
vēkam izmaksā tik vien kā 300 
eiro nedēļā. Ceļš un ēdienrei-
zes jāizmaksā pašam, bet tas ir 
tā vērts. Dmitrijs man izstāstīja 
tādus brīnumus par zveju Somi-
jā, ka baidos pat rakstīt. Vai Jūs 
noticēsiet tam, ka vienā diena ar 
spiningu var noķert pāri simtam 
līdaku?! Ne visiem zvejniekiem 
- tūristiem tas izdodas, bet Krā-
slavas un Rīgas meistari, sasnie-
guši panākumus saldūdens hai-
zivs zvejā, tagad kaļ plānus rast 
pieeju, kā noķert Skandināvijas 
lasi. Parunājām ar Dmitriju arī 

par bēdām Latgales dabā, kurai 
nav kas palīdz. Tik vien kā tukši, 
izdomāti „veiksmes stāsti”, turklāt 
visās dzīves nozarēs. Tajā skaitā 
arī dabas aizsardzībā.

Noslēgumā patīkami jaunu-
mi. Pagājušā rudens publikācijas 
varoņi, azartiskie zvejnieki Rai-
monds no Daugavpils un Ser-
gejs no Rīgas Lieldienās atklāja 
pavasara sezonu Daugavā pie 
Krāslavas. Tika nozvejots pirmais 
sams, kas svēra 6,5 kg.

Daba mostas. Izbaudiet pa-
tīkamo pavasara laiku tīrā krastā!

***
Kādu dienu mēs atkal ap-

meklējām mūsu iemīļoto vietu. 
Diena nebija paredzēta zvejai 
- zivis neķērās. Kad mēs atvadī-
jāmies no upes, krastā parādījās 
nepazīstama dāma ar sunīti. Mēs 
sasveicinājāmies, iepazināmies 
un sākām sarunu. Ārzemniece 
Žanete pajautāja: „Kāpēc Vācijā 

cilvēki aiznes atkritumus no kras-
tiem, bet Latvijā pavisam otrādi?” 
Komentāri šeit ir lieki, nācās at-
vainoties par tiem, kas neattais-
no zvejnieka kā dabas aizsarga 
titulu.

Pēdējais jaunums: ir aiztu-
rēts pirmais maluzvejnieks, kurš 
Daugavā ķēra zivis ar tīkliem.

Aleksejs GONČAROVS.

Cilvēks un daba

Par tīru krastu, makšķerēšanu Somijā
un pirmo samu

Zvejnieku prieku krasts
Pirmā upes rauda.

Azartiskais makšķernieks un spinin-
gists Dmitrijs Balulis.

Lūk, kāda ir cilvēku „pateicī-
ba”

Aprīļa simbols.
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Ir iemesls!
29. aprīlis – starptautiskā deju diena.

Starptautiskā deju diena tiek svi-
nēta kopš 1982. gada. Pēc UNESCO 
priekšlikuma, šo dienu atzīmē 29. 
aprīlī tāpēc, ka šajā dienā ir dzimis 
cilvēks, kurš baletu un deju pārvērta 
patstāvīgā mākslā, nepakļautu teāt-
rim. Šis cilvēks ir Žans Žoržs Novērs. 

Novērs ir dzimis Parīzē. Ar dejo-
šanu aizrāvies jau kopš agras bērnī-
bas. Par viņa skolotājiem kļuva toreiz 
slavenie Djuprē un Marsels. Šodien 
ir grūti iedomāties, ka 18. gadsimtā 
balets nebija pastāvīgs 
mākslas virziens. Tas 
pastāvēja kā operas sa-
stāvdaļa, ar atsevišķiem 
priekšnesumiem, kuru 
uzdevums bija aizpil-
dīt pauzes un izklaidēt 
publiku. Kustības bija 
primitīvas, to spilgtākā 
iezīme bija sinhronitāte 
un kostīmi. Jaunā dejo-
tāja debija notika, kad 
viņš tik tikko sasnie-
dza 16 gadu vecumu. 
Izrādi apmeklēja arī 
karalis Ludvigs XV. Ba-
leta priekšnesuma laikā 
karalis nožāvājās… Di-
rektors atteicās jauno 
talantu uzņemt trupā. 

Novērs devās uz Prūsiju. Strā-
dājot Berlīnē, Starsbūrā, Lionā, jau-
nais dejotājs un baletmeistars kļuva 
slavens kā cilvēks, kurš pārveidoja 
operas divertismentu par aizraujošu 
priekšnesumu. Atgriezies Parīzē, No-
vērs uzsāka baletmeistara darbu Ko-
miskās operas sastāvā. Tajā tika rādī-
tas jauno autoru izrādes un atmosfēra 
bija daudz brīvāka nekā karaliskajā 
teātrī. Pēc vairākiem gadiem trupu 
uzaicināja viesizrādēs uz Londonu. 

Anglijā notika Novēra un Deivida 
Garrika, kuru franču baletmeistars 
dēvēja par „Baleta Šekspīru” liktenīgā 
tikšanās. Londonā notika arī iepazī-
šanās ar „laicīgā baleta” pamatlicēju 
Džonu Ūveru. Viņa idejām dzimtenē 
nebija panākumu, bet tās pilnībā sa-
skanēja ar Žana Novēra uzskatiem. 
Politiskās nekārtības un sadursmes 

starp franču un angļu armijām Ame-
rikā izraisīja angļu-franču karu. Ko-
miskās operas turneja tika pārtraukta. 
Bet… Jaunais dejotājs palika Londo-
nā. Vairākus gadus viņš studēja angļu 
dramaturģiju un teātra teoriju. Pakā-
peniski Novērs izveidoja teoriju, kā 
deju pārvērst par dzīvu, dramatisku 
mākslu, kā ar deju nodot skatītājam 
emocijas un sižetu.

Savu teorētisko pētījumu No-
vērs praktiski sāka pielietot, atgrie-

žoties dzimtenē, Lio-
nas teātrī. Te, tālu no 
Parīzes un tradicionālā 
teātra noteikumiem, va-
rēja atļauties paekspe-
rimentēt. Novērs pirmo 
reizi baleta vēsturē de-
jotājiem noņēma mas-
kas, smagnējos tērpus, 
pārkāpa dejas simet-
riju. Jaunie uzvedumi 
publikai patika. Uz Lio-
nu brauca skatītāji no 
visas apkārtnes, teātra 
finansiālais stāvoklis 
bija lielisks.

1760. gadā klajā 
nāca Novēra grāmata 
„Vēstules par deju un 
baletu”. Franču balet-

meistars kļuva slavens visā Eiropā. 
Viņa darba augļus slavēja izglītotie 
apgaismotāji, bet dzimtajā Francijā 
viņa ieguldījums nerod atsaucību vie-
tējo meistaru vidū. Novērs devās uz 
Vāciju… Strādājot Štutgartē, Žans 
Žoržs savas idejas pārvērta realitā-
tē. Tiesa, viņš, kā aizrautīgs cilvēks, 
pilnībā maina dejas tehniku, noliedz 
visu, kas ir bijis līdz viņa atklājumiem. 
Tautu dejas, farsus, ielu teātru uzstā-
šanās Novērs uzskatīja par vulgārām 
un uzmanības necienīgām. Viņš bija 
aizrāvies ar varoņu sižetiem, antīkām 
traģēdijām, kuras vēlējās rādīt dejas 
valodā. Par jauno dejas uzvedumu 
galveno izteiksmes līdzekli kļūst ho-
reogrāfiskā pantomīma. Novērs pa-
nāca to, ka deja skatītāju zālē izraisīja 
emocijas. Tā bija uzvara… Štutgartes 
teātri slēdza – tā bija kārtējā valdības 

kaprīze. Bet teātra trupa izklīda pa 
visu Eiropu. Tie bija pilnīgi citi dejo-
tāji – no Novēra skolas. Pakāpeniski 
franču novatora idejas izklīda pa visu 
Seno pasauli. Viņa izrādes „Reno un 
Armīda”, „Jasons un Mēdeja”, „Apol-
lons un Mūzas” pulcēja pilnas sajūs-
minātas publikas zāles. 

Pats Novērs strādāja Vīnē, Pa-
rīzē, Londonā. Drīz vien gadu nasta 
viņam neļāva nemitīgi mainīt dzīves-
vietu. Dzimtenē viņu gaidīja pensija 
un … aizmiršana… Vecīti – horeo-
grāfu reti satika citu teātru operās. 
Viņa idejas tika pielietotas praktiski 
visos teātros, bet viņa audzēkņi jau 
daudzkārt pārspējuši skolotāju. Tieši 
tas kļuva par Žana Žorža Novēra mie-
rinājumu vecumdienās. 

Starptautiskā dejas diena – tie 
ir profesionāli svētki visiem, kuri dejo 
profesionālos teātros un kolektīvos, 
daudzajos amatieru tautas un mūs-
dienu dejas kolektīvos. Tradicionāli 
šajā dienā pasaules baleta zvaig-
znes vēršas pie visiem planētas ie-
dzīvotājiem, lai atgādinātu par dejas 
skaistumu, par šo brīnumaino māks-
lu, kas neatzīst nekādas barjeras un 
robežas, kas saprotama ikvienam. 
2014. gadā šādas tiesības piešķirtas 
meistaram Muradam Merzuki. Viņa 
vēstījums sākas šādi: „Katrs māksli-
nieks lepojas ar savu mākslu. Katrs 
mākslinieks aizstāv to mākslas formu, 
ar kuru satiekoties, mainījās visa viņa 
dzīve. To, ar kuru viņš dzīvo un vē-
las ar to dalīties ar saviem draugiem. 
Vienalga vai tas ir balss skanējums, 
pareizi atrasti vārdi, teksta traktējums 
visai cilvēcei, mūzika, bez kuras vi-
sums nespēj kontaktēties ar mums, 
vai kustības, kas atver durvis Dieva 
svētībai. Kā dejotājs un horeogrāfs 
es ne tikai lepojos ar deju, bet arī iz-
jūtu dziļu pateicību. Deja ir atnesusi 
man veiksmi. Tā ir kļuvusi par manu 
morāli, mācot disciplīnu, nodrošinot 
ar visu nepieciešamo, lai iepazītu šo 
pasauli.”

Andrejs Jakubovskis
Foto no interneta

Savukārt Ezernieku vidus-
skolas absolvente, ārste, Rē-
zeknes pilsētas goda pilsone, 
vairāku grāmatu autore, tai skaitā 
“No sevis saknes projām nemet“, 
“Kur Ežezers rotājas zils” un grā-
matas “Viņa atstāja pēdas aiz 
sevis...” autore Veronika Grišāne 
gatavo izdošanai vēl vienu grā-
matu, šoreiz – Valentīnas Iva-
novskas piemiņai. Grāmatai vēl 
nav nosaukuma. 

Lidija Igaune informēja, ka 
šobrīd ir divas steidzami risinā-
mas lietas. Abās, manuprāt, ir 
nepieciešama pašvaldības depu-
tātu izpratne un aktīva līdzdalība. 
Viena no problēmām ir finansē-
jums grāmatas iespiešanai. Tā 
faktiski ir galvenā problēma un 
šajā sakarā jau uzrakstīts iesnie-
gums ar lūgumu domes deputā-
tiem atbalstīt grāmatas izdošanu. 
Mēs noteikti informēsim savus 
lasītājus par to, kā lems tautas 
kalpi. Domājot labas domas, to-
mēr atgādināšu, ka grāmatas par 
Ezernieku ļaudīm Grišānes kun-
dze izdevusi par saviem līdzek-
ļiem, un tikai daļu līdzekļu viņai 
ir izdevies atgūt ziedojumu veidā,  
arī pašvaldība daļēji līdzfinansē-
ja šo grāmatu izdošanu. Bezga-
līgi tas tā nevar turpināties, bet 
grāmata ir vislielākā vērtība visā 
novadpētniecības darbā. Mate-
riāls tiek apkopots, sistematizēts 
un paliek nākamajām paaudzēm. 
Turklāt grāmatā šobrīd iespē-
jams iekļaut līdzcilvēku atmiņas, 
kuras pat pēc simts un vairāk 
gadiem būs pieejamas nākama-
jām paaudzēm. Vai kāds var man 
nosaukt vēl vienu pagastu visā 
bijušajā Krāslavas rajona terito-
rijā, kur novadpētnieki strādājuši 
tik produktīvi, ka ir iemūžinājuši 

savu spilgtāko novadnieku piemi-
ņu grāmatā?

Visai negaidīti izkristalizē-
jusies vēl viena problēma, kas 
ir autortiesību jautājums. To jāri-
sina ar skolotājas radinieku. Šo-
brīd izskatās, ka ir ļoti vēlams, lai 
kāda ietekmīgāka persona par 
pagasta bibliotekāri iesaistītos 
sarunās. Bet grāmata būs arī tad, 
ja vienoties neizdosies, tikai tad 
tajā šis tas interesants un nozī-
mīgs varētu izpalikt…

Kļuvis zināms, ka skolotājas 
Valentīnas Ivanovskas piemiņai 
veltītā atceres pēcpusdiena tiks 
rīkota dienu pirms viņas dzimša-
nas dienas – 13. septembrī Ezer-
nieku Saietu nama zālē. Laiks 
tiks precizēts, tie, kuriem jāmēro 
tāls ceļš un laiks jāplāno, šobrīd 
var orientēties, ka pasākums 
sāksies plkst. 14.00. 

V. Ivanovskas bērnība un 
skolas gadi ritēja Izvaltā, viņas 
pirmā darbavieta – skola Prei-
ļos, bet tieši Ezernieki kļuva par 
skolotājas pastāvīgu dzīvesvie-
tu, Ezernieku vidusskola – par 
ilggadīgu darbavietu. Skolotājas 
ieguldījums novada attīstībā ir 
nenovērtējams, viņa ne tikai mā-
cīja un audzināja jauno paaudzi, 
viņa arī popularizēja latgaliešu 
valodu, sevišķi Latvijas atjauno-
tās brīvvalsts gados, bija aktīva 
kultūras darbiniece, daudzus 
gadus dziedāja folkloras kopā 
“Akmiņeica”, kā pašmācīta teātra 
režisore iestudēja pat Blaumaņa 
lugas un droši izrādīja tās skatī-
tājiem. Skolotājas dzīves ritms 
līdz pēdējam elpas vilcienam bija 
tāds, ka gribas sacīt – viņa varēja 
vēl dzīvot un dzīvot…

Juris ROGA

Rit darbs pie grāmatas Valentīnas 
Ivanovskas piemiņai

Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune 
pastāstīja, ka iedzīvotāji atsaukušies laikrakstā 
“Ezerzeme” un citviet publicētajam aicinājumam, kurā 
bibliotēka vērsās pie skolotājas Valentīnas Ivanovskas 
(meitas uzvārds Celitāne) radiem, domubiedriem, 
skolēniem un visiem interesentiem palīdzēt ar atmiņām, 
foto, literāriem materiāliem Ezernieku pagasta bibliotēkai 
novadpētniecības krājuma papildināšanā. Paldies visiem, 
kuri dziļi ciena un neaizmirst savu skolotāju, novadnieci, 
spilgtu personību.

Laika periodā no 17.04.2014. 
līdz 25.04.2014.  Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 80 notikumi. 

Būtiskākie:
* 17.04.2014. Latgales reģio-

na pārvaldes Krāslavas iecirknī tika 
uzsākts kriminālprocess par to, ka 
Krāslavā, Rēzeknes ielā, izmantojot 
brīvu piekļūšanu, no daudzdzīvokļu 
māju lietus ūdens novadīšanas sistē-
mas nozagtas 37 metāla aizsargres-
tes. Notiek izmeklēšana.

* 19.04.2014. Dagdas policijas 
iecirknī uzsākts kriminālprocess sais-
tībā ar cietušās personas iesniegu-
mu, ka laika periodā 12.04. - 19.04. s. 
Mazā Jolza Asūnes pagastā Dagdas 

novadā privātmājai izsisti logu stikli, 
sabojāti logu rāmji un no šķūnīša dur-
vīm nozagta senlaicīga kaltā atslēga. 
Notiek izmeklēšana.

Kriminālpolicija būs pateicīga 
par jebkuru informāciju, kas sekmētu 
noziedzīgā nodarījuma atklāšanu. Lū-
gums zvanīt pa tālruņiem: 65603414 
vai 110. Anonimitāte garantēta.

* 20.04.2014. un 21.04.2014. 
uzsākti divi kriminālprocesi par to, ka 
Krāslavā personas, izmantojot brīvu 
piekļūšanu, izdarīja preču zādzību no 
veikala Maxima un Beta, abos gadīju-
mos personas aizturētas.

* 23.04.2014. Uzsākts krimi-
nālprocess saistībā ar velosipēda 
“Rapier Sport Bike”zādzību  Dagdas 
novadā Andzeļu ciemā no mājas pa-

galma.
* 23.04.2014. naktī, uzlaužot 

ieejas durvis, iekļūts Z/S Sapnis vei-
kalā Kalniešu pagastā, Kalniešos, no 
kurienes izdarīta preču zādzība, uz-
sākts kriminālprocess, notiek izmek-
lēšana, zaudējums noskaidrojas.

* 23.04.2014. Krāslavas policijas 
iecirknī griezās Krāslavas iedzīvotāja, 
sakarā ar to, ka iesniedzējs konstatē-
ja, ka Vasarnieku ielā, veikalā ir no-
zagti dokumenti un bankas karte, kas 
vēlāk tika izmantota izņemot no konta 
naudu 450 Eiro apmērā. Uzsākts kri-
minālprocess saistībā ar zādzību un 
kredītkartes izmantošanu. Notiek iz-
meklēšana.

Krimināls, notikumi

Īpaši izdevīgi 
piedāvājumi veikala 
atklāšanas svētkos!

Svinēšana nav iedomājama 
bez pārsteigumiem, tādēļ arī at-
klāšanas svētkos pirmie klienti tiks 
iepriecināti ar dāvanām par pirku-
miem, skaistumkopšanas konsul-
tācijām un vērienīgām atlaidēm 
vairāk nekā 5000 precēm skais-
tumam, veselībai un mājai. Vairāk 
informācijas par konkrētiem pie-
dāvājumiem www.drogas.lv.

Par veikalu tīklu 
Pērn veikalu tīkls Drogas 

nosvinēja ļoti nozīmīgu jubileju – 
pirms 20 gadiem, 1993. gadā, tika  
atvērts pirmais veikals Drogas, 
kurš bija pirmais pašapkalpoša-
nās veikals Baltijā. 20 gadu laikā 
ir daudz sasniegts – tirgus līdera 
statuss Baltijā skaistumkopša-
nas, veselības un sadzīves preču 
mazumtirdzniecības segmentā, 
spēja nodrošināt vienkopus vis-
plašāko un jaunāko ikdienā vis-

nepieciešamāko 
preču sortimen-
tu. Veikalu tīkla 
Drogas būtiska 
vērtība ir iespēja 
vienmēr saviem 
klientiem piedā-
vāt ļoti pieejamu 
un pievilcīgu 
cenu politiku, 
regulāras un vē-
rienīgas atlaižu 
kampaņas, vis-

jaunākos produktus. Pašlaik uz-
ņēmums nodrošina vairāk nekā 
1 200 darba vietu Latvijā un Lie-
tuvā. Jaunajā veikalā klientus ap-
kalpos 7 darbinieki no Krāslavas 
un pilsētas tuvākās apkārtnes, 
tādējādi nodrošinot novadu ar 
jaunām darba vietām.

„Tikai Drogās!” – 
īpaši produkti, kurus var 
iegādāties tikai veikalos 
Drogas

No citām tirdzniecības vie-
tām Drogas atšķiras ne ti-
kai ar visplašāko sortimen-
tu skaistumam, veselībai 
un mājai vienkopus, bet arī 
ar unikāliem produktiem – 
vairāk nekā 2 000 preces 
tiek piegādātas un ir nopēr-
kamas tikai veikalos Dro-
gas. Pie šiem produktiem ir 
atzīme „Tikai Drogās!”. Uni-
kālais sortiments ir ražots 
Vācijā, Anglijā un Nīderlan-
dē – šo produktu kvalitāti 
apliecina dažādu starptau-
tiski atzītu kvalitātes testu 
augstākie novērtējumi un 
sertifikāti. 

Drogas Pastāvīgā 
Klienta karte – vēl vairāk 
priekšrocību katru dienu!

Visi jaunā veikala klienti, kuri 
iepirksies par vismaz 7 eiro laikā 
no 29. aprīļa līdz 25. maijam, sa-
ņems ļoti īpašu dāvanu – Drogas 
Pastāvīgā Klienta karti! Drogas 
Pastāvīgā Klienta kartes īpaš-
nieki tiek sevišķi lutināti, jo šiem 
klientiem pastāvīgi tiek piedāvā-
tas īpašas priekšrocības – atlai-
des speciāli atlasītām precēm, 
iespēja saņemt un krāt punktus, 

kā arī izmantot uzkrātos punktus 
nākamo pirkumu apmaksai. Tikai 
Drogas Pastāvīgā Klienta kartes 
īpašniekiem vienmēr ir arī iespēja 
iegādāties visjaunākos produktus 
par ļoti pievilcīgām iepazīšanās 
cenām. 

Sekojiet informācijai par ak-
cijām, īpašiem piedāvājumiem un 
jaunākajiem produktiem Drogas 
mājas lapā www.drogas.lv un 
Drogas profilos sociālajos tīklos 
Draugiem.lv, Twitter.com, Face-
book.com. 

Jauns veikals Drogas Krāslavā! 
Šodien visiem Krāslavas un tuvākās apkārtnes 
iedzīvotājiem tiks atvērts jauns veikals Drogas Rīgas 
ielā 34! Līdz ar to, gleznainajā Latgales pusē durvis vērs 
septītais, bet Latvijā – nu jau 131 veikals Drogas. Veikals 
strādās katru dienu – darba dienās un sestdienās no 9:00 
līdz 21:00, bet svētdienās no 10:00 līdz 19:00.
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PIEKTDIENA, 2.maijs
LAT VI JAS TV- I
5.00 Etnosi. Tolerance. LV
5.30 Laikmeta formula. Dok. f. 
6.00 Latvijas Republikas himna.
6.02 Province.
6.30 Rīga 2014. Starptautiskais 
komponistu konkurss. 
8.20, 18.55 Vai Rīga jau gatava?
8.35, 17.10 Alpu dakteris. Seriāls.
9.25 Melusinas noslēpums. M. f.
11.15, 13.20, 16.25 TV veikals.
11.30, 1.20 Izsauciet vecmāti! Seriāls.
12.30 1:1. Aktuāla intervija.
13.35 100 g kultūras. Diskusija.
14.20 100 g kultūras. Personība.
15.05 100 g kultūras. Nacionālie 
dārgumi.
15.20 Vides fakti 16.45 Multfilmas
18.00, 23.00 Ziņas.
19.10 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma.
21.15 Aizliegtais paņēmiens.
22.00, 23.13 Inspektors Lūiss. Seriāls. 
23.55 Latvijas šlāgeraptauja 2014.
0.50 Laikmeta formula. Dok. f.
2.15 J.S. Bahs. Jāņa pasija. Koncerts 
Rīgas Sv. Jāņa baznīcā.
4.15 Manas tautas dziesmas

LATVIJAS TV-7
5.00, 0.35 Ātruma cilts.
5.30 Tavs auto.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05, 2.35 1000 jūdzes līdz Eņģeļu 
pilsētai.
6.40, 12.35 Sieva uz pilnu slodzi. 
7.10 Skatpunkti 7.35 Rūpes par tevi.
7.55 Aktualitātes 8.15 Biznesa klase.
8.35 Tādas lietas 8.55 Attīstības kods.
9.15 Labākais no Euromaxx. Deutsche 
Welle žurnāls.
9.45, 20.50 Kriminālsleja. Seriāls.
10.40, 16.00 Kalle nāk. Seriāls.
11.30, 16.50 Frančesko Vidusjūras 

LATVIJAS TV-1
4.55 Skats no malas.
5.25 Četras istabas.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35, 15.15 Mīlas viesulis.
9.30, 20.00 Eņģeļu iela.
10.00 Ar balsu vairākumu.
11.00, 13.15, 15.00 Top-Shop piedāvā.
11.15, 18.45, 00.00 Četras istabas.
11.55, 19.25 Mana ģimene.
12.30 Aizliegtais paņēmiens.
13.30, 22.45  Aculiecinieks.
13.45 Latvija var!
14.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts.
16.15 Es un skola. 16.45 Kas te? Es te!
17.15, 23.15 100 g kultūras. 
18.00, 23.00 Ziņas 20.30 Panorāma.
21.13 Latloto 21.20 Sastrēgumstunda.
22.30 Zebra 
0.35 Žurnālisti krustugunīs.
1.30 Ielas garumā 4.55 Vides fakti.

LATVIJAS TV-7
5.00 Tavs auto.
5.30 Autosporta programma Nr 1.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai.
6.40, 12.35 Sieva uz pilnu slodzi.
7.10 Attīstības kods.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu.
8.15 Automoto raidījums nr 2.
8.35 Biznesa klase.
8.55 Brīvdienu ceļvedis.
9.15 Projekts Nākotne.
9.45 Kriminālsleja.
10.40, 16.05 Kalle nāk.
11.30 Frančesko Vidusjūras ceļojums.
13.05 Globalizācija 3000.
13.35 Saules garša.

14.05 2014. gada Soču ziemas 
olimpiskās spēles.
16.55 Frančesko Vidusjūras ceļojums.
18.00 Kriminālsleja.
19.00 Šodien.
19.30 Noķert kadrā.
20.00 Globalizācija 3000.
20.30 Ekstrēmās pilsētas.
21.30 Spots.
22.00 Makšķerēšanas noslēpumi.
22.30 Ātruma cilts.
23.00 Pēdējais liecinieks.
23.50 Ak, kāds jaukumiņš!
0.35 1000 jūdzes aiz Polārā loka.
1.05 SeMS Laboratorija.
1.35 Vai Rīga jau gatava?*

LNT
5.00, 15.40 Kādas slimības vēsture.
5.50 Kristīgā programma.
6.20, 4.00 Ķerto līga.
6.45, 3.10 Šodien novados.
7.00, 1.15 900 sekundes.
9.00, 0.55 Dzīvīte.
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs.
9.55  Mīlestības aizsegā. M/f.
12.00 Dzintara dziesmas.
13.00, 19.00 1001 Nakts.
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas.
14.35, 3.20 Rafteru ģimene.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
20.35, 2.45 Degpunktā.
21.10 Policists no pagātnes.
22.10 Vegasa.
23.05 Nāves klusums. M/f.
4.40 Bernards.

TV3
5.00, 8.55, 0.30, 1.25 Kobra.
5.45 Slepenā dzīve.
6.35, 7.00, 7.30, 13.10, 13.30, 14.00 

Mult fil mas.
7.50, 16.55 Tētuka meitiņas.
10.00 Elementāri, Vatson!
11.00 Firma. Seriāls.
12.00, 2.20 Mana mīļā aukle.
14.30 Alkas pēc laimes.
15.35, 3.15 UgunsGrēks.
18.00 Gandrīz iddeālas vakariņas.
19.00, 3.45 Zi ņas.
19.25 Robežšķirtne. Desmitgade, kas 
mainīja Latviju.
19.30, 4.15 Bez tabu.
21.00 Ekstrasensi kā detektīvi.
22.10 Ievas pārvērtības.
23.00 Kinomānija 23.30 Saikne.

TV-3+
5.40, 17.55, 0.10, 1.15 Mā ja.
6.50 Simpsoni.
7.10, 14.30 Ārstes Zaicevas 
dienasgrāmata.
8.15 Seši kadri. 
9.00 Fortūnas džentlmeni. M/f.
11.10, 15.35 Comedy Women.
12.15, 18.55 Amerikāņu līgavainis.
13.25, 19.55 Interni.
16.40 Mana mīļā aukle.
21.00 Uz nažiem 22.10 Zāģis 5. M/f.

TV5
5.00, 1.20 Nakts mūzika.
6.35, 13.35 Esmu pats sev režisors.
7.25, 12.25 Kremļa kursanti.
8.25, 18.30 Mūsu tēma. Informatīvs raid.
9.20, 12.10 TV veikals.
9.35, 16.30 Dežūreņģelis.
10.35, 17.30 Maskava. Trīs staciju 
laukums.
11.40, 22.25, 0.55 
Kriminālinformācija+.
14.30 Provincietis.

19.30 Ziņas 19.40 Urālu pelmeņi.
21.50, 0.00 Mūsu tēma.
22.00 Vakars@22 22.20 Laika ziņas.
23.00 Īpašo uzdevumu aģents.

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas.
9.30 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās.
11.35 Jūsu darīšana.
12.25 Divatā ar visiem.
13.35 Citas ziņas 14.20 Krimas sala. 
14.55, 3.00 Skūpsts.
15.55, 3.55 Moderns spriedums.
17.50 Raidījums 18.50 Precamies!
20.00 Laiks.
20.45 Lat vi jas Laiks; laika ziņas.
21.15 Brīnumu lauks. 
22.20 “DO RE”. Valērijs Leontjevs.
0.30 Vakars ar I. Urgantu.
1.30 “Piedod, ja vari”. 
0.45 Vicins, kādu mēs viņu 
nepazinām.
1.55 No algas līdz algai. M. f.
5.20 Mū zi ka.

ONT
7.00 Mūsu rīts.
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Zi ņas.
9.05 Esi vesels!
10.25 Multfilmas.
11.00 Neverlends. M/f.
14.00, 16.20                  . 
16.15, 20.55 Sports.
21.00 “DO RE”. Valērijs Leontjevs.
23.10 Debesu valstība. M/f.

REN-TV BAL TIC
6.00, 8.55, 14.25 Ģimenes drāmas.
6.50, 13.15 Mult fil mas.

7.04, 19.44 Lai ka zi ņas.
7.05 Afromaskavietis.
8.00 Karavīri.
10.10, 19.45 Saviesīgas vakariņas.
11.10, 16.30 Nemelo man!
12.10, 18.40 Drošs līdzeklis.
13.30 Manas brīnišķīgās...
20.50 Raidījums.
0.00 Ekstrasensu cīņa. 

BALTKRIEVIJAS TV I
7.20 Meklēju tevi! M/f.
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas.
9.10 Atēnu vakaru. M/f.
10.55, 15.30 Zvaigžņu dzīve.
11.50 Raidījums par futbolu.
12.10, 14.55, 17.30 Eurovision. Bez 
komentāriem.
12.15 Maskavas krēsla. M/f.
14.00 Dok. filma.
16.25, 23.35 Liela starpība.
17.35 Ugunskurs sniega. M/f.
21.00 Panorāma.
21.40 Mākslas filma. M/f.
23.25 Sports.

BALTKRIEVIJAS TV II (bij. LAD)
7.00 Rīts.
9.00, 21.20 TV barometrs.
9.05 Multfilmas.
10.10 Biroja stils.
10.45, 18.50 Gudrinieks.
12.45, 23.45 Seriāls. 
17.55 Reportieris.
20.45 Dziesmas impērija.
21.25 Sportloto 5 no 36.
21.35 Futbols.
0.35 GBOB Baltkrievijā.
21.35 Futbols.
23.40 Overtaims.

CETURTDIENA, 1.maijs
LATVIJAS TV-1
4.55 Vides fakti.
5.25, 10.00 Četras istabas.
6.00 Latvijas Republikas himna.
6.02, 13.00, 1.35 Province.
6.30 Oda Eiropai.
07.15 Trīs musketieri.
8.35 Mīlas viesulis.
9.30 Eņģeļu iela.
10.35 Mana ģimene.
11.10 Sastrēgumstunda.
12.20 De facto.
13.30 Kas var būt labāks par šo?
14.00 Zebra.
14.15 Dzintariņam - 60.
16.20 Auniņa Timija laiks.
16.45 Kas te? Es te!
17.15, 0.50 100g kultūras.
18.00 Ziņas.
18.45 Rīga 2014.
20.30 Panorāma.
21.05 LV jaunatklāšanas raid. TE!
22.05 10 gadi kopā ar savējiem.

LATVIJAS TV-7
5.00 Makšķerēšanas noslēpumi.
5.30 Ātruma cilts.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai.
6.40, 12.35 Sieva uz pilnu slodzi.
7.10 Reģionālā attīstība Latvijā.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu.
8.15 Vide, veselība un mēs.
08.34 Darbs. Izglītība. Karjera.
8.55 Vārds uzņēmējiem.
9.15 Pie stūres.
09.45, 18.00 Kriminālsleja.
10.40, 16.05 Kalle nāk.

11.30, 16.55 Frančesko Vidusjūras 
ceļojums.
13.05, 1.50 Projekts Nākotne.
13.35 Saules garša.
14.05 2014. gada Soču ziemas 
olimpiskās spēles.
19.00 Ziņas.
19.25, 1.20 Noķert kadrā. Dok. f
19.55 Hokejs. Slovākijas Kauss 2014.
22.20, 1.20 Makšķerē ar Olti.
22.50 Motociklisti.
23.20 Dzimtas detektīvs.
0.20 Melns. Sarkans. Zelts. 4 vīri 
Ugandā.
0.50 Autosporta progr. nr.1.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture.
5.50 Kristīgā progr.
6.20 Ķerto līga.
6.50, 4.35 Šodien novados.
7.00, 9.50, 4.45 Bernards.
7.15 Hanibāla dārgumu meklētāji. M/f.
9.00, 0.50 Dzīvīte.
9.35, 14.35 TV vei kals.
10.00 Ketija Forda. Pretī laimei. M/f.
12.05 Galileo.
12.35 Alvins un burunduki. M/f.
14.50, 1.10 Melnais bruņinieks. M/f.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā. Seriāls.
17.50, 20.00 Zi ņas.
19.00 1001 Nakts.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Basketbols TV.
20.40, 4.10 Degpunktā.
21.15 Latvijas faili. Zem diviem 
karogiem.
22.15 R. Paula un G. Rača koncerts.
2.40 Vasara kalnos. M/f.

TV-3
5.00 Kobra. Seriāls.
5.45 Slepenā dzīve.
6.35, 7.00, 7.30 Multfilmas.
7.50 Tētuka meitiņas.
8.55 Gulbju princese. Ļaunās burves 
noslēpums. Multfilma.
10.15 Labākais no mistera Bīna.
11.30, 3.10 Šarlotes tīkls. M/f.
13.20 Pīters Pens. Multfilma.
15.25 Peles medības. M/f.
17.25 Zūdošās robežas.
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas.
19.00, 4.35 Ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks.
21.00 Avatars. M/f.
0.15 Džastins Bībers. Never say never.
2.15 Overtime TV.

TV-3+
6.00 Māja.
7.00 Simpsoni.
7.55, 19.10 Multfilmas.
12.50 Sala Dvid leģenda. M/f. 
15.10 Flika.
17.10 Solis uz priekšu.
21.00 Bada spēles.
23.55 Sairusa. M/f.
1.40 Eiropas pokera turnīrs.

TV-5
5.00, 1.45 Nakts mūzika TV-5.
8.00, 13.35 Esmu pats sev režisors.
8.50, 12.10 Televeikala skatlogs.
9.05, 12.25 Kremļa kursanti.
10.10 Dežūreņģelis.
11.10 Maskava. Trīs staciju laukums.
14.20 Mīlestība pret mīlestību.
18.30, 21.50 Mūsu tēma.

19.30 Ziņas.
19.40 Čempioni. M/f.
22.00 Vakars@22.
22.20 Laika ziņas.
22.25 Kriminal +.
23.00 Īpašo uzdevumu aģents.
23.55 Urālu pelmeņi.

PBK
3.55 Moderns spriedums.
5.40 Mū zi ka.
6.00, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas.
6.10 Mana mīlestība. 
6.35 Zvaigzne bez vārda. M/f. 
9.30 Raidījums par ceļojumiem.
9.55 Kamēr visi ir mājās.
11.30 Fazenda.
12.15 Augstums. M/f.
14.05 Belije Rosi. M/f.
15.55, 17.15 Laiks mīlēt. M/f. 
20.00 Laiks. 
20.25 Krutais. M/f.
22.20 Šodien vakarā.
0.00 Širli-mirli. M/f.
2.45 Idiots. M/f.

ONT
7.00 Mūsu rīts.
8.00, 9.00, 16.00, 18.00, 20.30 Zi ņas.
9.05 Mana mīlestība. M/f.
9.35 Padomju laiku atvaļinājums. 
10.10 Augstums. M/f.
11.55 N. Ribnikovs.
12.55 Dona Kihota bērni. M/f.
14.20 Belije Rosi. M/f.
16.10, 21.00 Sports.
16.15 Meitene bez adreses. M/f.
17.55 Humora raid.
18.45 Mākslas filma.
21.00 Šodien vakarā.

22.40 Mistera Poppera pingvīni. M/f.
0.20 Džošua. M/f.

REN-TV BALTIC
6.05, 7.05 Retro FM.
7.04, 19.44 Laika ziņas.
10.15, 19.45 Saviesīgas vakariņas.
11.15 Skatīties visiem!
12.45 Raidījums.
15.55 Īpašas nozīmes uzdevums.
20.50 M. Zadornova koncerts.
0.00 Ekstrasensu cīņa.

BALTKRIEVIJAS TV I
8.55, 14.55, 17.50 Eurovision. Bez 
komentāriem.
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas.
11.05, 12.10 Laiks mīlēt.
11.55 Raid. par futbolu.
9.10, 17.55 Mākslas filmas.
15.15 Reģiona jaunumi.
15.30 Koncerts.
17.00, 23.35 Lielā starpība.
21.00 Panorāma.
21.40 Dienesta romāns, Mūsu laiki. 
M/f.
23.25 Sporta diena.

BALTKRIEVIJAS TV II (bij. LAD)
7.00 Rīts.
9.00, 21.20 TV barometrs.
9.05 D’Artanjans un trīs musketieri. 
M/f.
14.15, 18.55 Gudrinieks. Seriāls.
16.10 Ekipāža. M/f.
20.50 Labas pašsajūtas ābece.
21.25 KENO.
21.30 Futbols.
0.00 Autobatls.

ceļojums. Dok. f.
13.05, 4.30 Pie stūres. Deutsche Welle 
žurnāls.
13.35 Aktuālais jautājums.
14.05 Slovākijas kausa 2014 izcīņa 
hokejā. Latvija – Slovākija.
17.55 TIEŠRAIDE. Slovākijas 
kausa 2014 izcīņa hokejā. Latvija – 
Norvēģija.
20.20 Ziņas 21.50 Eiropa koncertos.
22.40 Anekdošu šovs. Izklaid. raid.
23.10 Izdzīvotāji. Dok. f.
0.05 Pasaules stāsti. Deutsche Welle 
žurnāls.
1.05 Motociklisti.
1.35 Spots.
2.05 Saules izaicinātie. „Livin aloha”.
3.35 „SeMS” piedāvā… Gvena Stefāni 
4.00 Noķert kadrā.

LNT
5.00 Likums un kārtība. Seriāls.
5.50 Kris tī gā progr.
6.20 Nelabojamais Džims. Seriāls.
6.45, 4.45 Šodien novados.
7.00, 2.45 Šahiste. M. f. 
9.00, 0.50 Dzīvīte.
9.30 Basketbols TV.
9.35, 14.15 TV vei kals.
9.55 I.Lindstrēma. Tēva sirds. M. f.
11.55 Galileo.
12.25 Alvins un burunduki. M.f.
14.30 Galējie līdzekļi. M. f. 
16.40, 18.00 Kaislību jūrā. Seriāls.
17.45 4.maija svētki. Dienasgrāmata. 
17.50, 20.00 Ziņas.
19.00 1001 nakts. Seriāls.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35, 4.20 Degpunktā.
21.05 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 
22.55 Meitene ar pūķa tetovējumu. M. f.
1.10 K. Forda. Pretī laimei. M.f.

TV-3
5.00 Kobra 5.45 Slepenā dzīve
6.35, 7.00, 8.10, 13.10 Mult fil mas.

9.35 Peles medības. M.f.
11.35 Draugu ķildas. M. f.
16.50 Dāvana vientuļai sievietei. M. f.
18.25 Runā Rīga!
19.00, 4.25 Zi ņas.
19.30 Bez ta bu.
20.20 Valstī viss ir kārtībā! Latvijas 
humora raid.
21.00 Zobu feja. M. f. 
23.00 Sadedzināt bez izlasīšanas. M. f.
0.55 Pīters Pens. M. f.
2.50 Draugu ķildas. M. f.

TV-3+
6.00 Mā ja.
7.00 Simpsoni. Multfilma.
7.50 No krievu animācijas filmu zelta fonda.
9.00 Multfilma.
10.25 Olivers un spoks. M. f.
12.15 Bada spēles. M. f.
15.15 Otrpus žogam. M. f. 
17.00 Solis augšup. M. f. 
19.30 Noķert vilni. Anim .f. 
21.00 Radiopirāti. M. f.
23.50 Kā radīt ideālu vīrieti. M. f. 
1.30 Uz nažiem. Šovs.

TV-5
5.00, 1.40 Nakts mūzika TV-5.
8.00, 13.35 Pats sev režisors.
8.50, 12.10 TV veikals.
9.05, 12.25 Kremļa kursanti. Seriāls.
10.10 Čempioni. M. f. 
14.20 Piecas līgavas. Seriāls.
18.30 Mūsu tēma. Informatīvs raid.
19.30 Ziņas.
19.40 Greizais spogulis.
21.50 Mūsu tēma 10 minūtēs.
22.00 Vakars@22. 22.20 Laika ziņas.
22.25 Kriminālinformācija+.
23.00 Indī. M. f.
0.50 Legālais posts. Dok. f. 

PBK
5.50 Zelta teļš. M. f.
9.00, 11.00 Ziņas.

9.30 Laiks pusdienām!
10.15 Kamēr visi ir mājās.
11.30 1001. Seriāls.
15.35 Jūrmala 2012. Humora festivāls.
16.15, 17.15, 20.30 Liela starpība.
17.00 Ziņas 20.00 Laiks.
22.10 Šovakar. 
23.50 Neticamie itāliešu piedzīvojumi 
Krievijā. M. f. 
1.45 Spītnieces savaldīšana. M. f. 
3.25 Fiktīvās laulības. M. f.
4.50 Nolaupīšana.

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 00.50 Ziņas.
6.05 Mū su rīts.
9.05 Būt veselam.
10.25 Kontrolpirkums.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports.
11.10 Mūsu laikā.
12.05 Viņi un mēs. Diskusija.
13.10 Jūsu darīšana.
13.55 Moderns spriedums.
15.00 Dok. f. 15.30 Mācīties dzīvot.
16.15 Krimas sala.
16.55 Leģendāras kinokomēdijas.
18.20 Gaidi mani!
18.55 Brīnumu lauks.
20.00 Laiks.
21.05 Miss Baltkrievija 2014. 
Nacionālā skaistuma konkursa fināls.
23.00 Viss par stīvu. M. f.  

REN-TV BALTIC
6.05, 7.10 Retro FM leģendas. Izlase. 
7.09, 19.44 Laika ziņas.
10.15, 19.45 Saviesīgas vakariņas.
11.20 Skatīties visiem!
12.00 M. Zadornova koncerts.
15.25 Pēdējais bruņuvilciens. Seriāls.
20.50 Medību nacionālās īpatnības. M. f.
22.40 Zvejas nacionālās īpatnības. 
M. f.
0.35 Politikas nacionālās īpatnības. M. f.

BALT KRIE VI JAS TV I
6.00, 7.20, 8.15 Lab rīt!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
1.20 Zi ņas.
7.05, 8.05 Biz ne sa dzī ve.
7.10, 8.10, 19.20 X zo na.
9.10, 15.30, 19.55 Eurovision. Bez 
komentāriem.
9.15 Kubaņas kazaki. M. f. 
11.05, 17.20 Zvaigžņu dzīve.  
11.55, 15.25 Raidījums.
12.10, 1.50 Mistiski stāstiņi. 
13.05 Divkāršā dzīve. Seriāls.
15.15, 18.40 Re ģi ona jau nu mi.
15.35 Pēdas. Seriāls.
16.20 Ģimenes melodrāmas. Dok. f.
18.10 Izmeklēšanas noslēpumi.
20.00 Mana patiesība. Aleksandrs 
Mihailovs.
21.00 Pa no rā ma.
21.45 Mūsējie.
21.55 Žurnālistu izmeklēšana.
22.30 Karību jūras pirāti: uz pasaules 
malu. M. f.
1.35 Sports.

BALTKRIEVIJAS TV II (bij. LAD)
7.00 Rīts.
9.00, 21.30 TV barometrs.
9.05, 17.55 Divi no lādes 2. Seriāls.
10.10 Divi ar pusi pavāri. Kulinārijas 
šovs.
10.50 Gudrinieks. Seriāls.
12.55 D’Artanjans un trīs musketieri. 
M. f.
18.55 Terminators. M. f.
20.55 Labas pašsajūtas ābece.
21.25 KENO.
21.35 Ekstrasensi veic izmeklēšanu.
22.45 Reportieris.
23.35 Comedy woman. Humora šovs.
00.30 Donni Brasko. M.f.
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SESTDIENA, 3.maijs
LATVIJAS TV- I
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.
6.30 Man pietiek tikai ar Latviju. 
Imanta Ziedoņa „Kurzemīte”pēc 45 
gadiem.
7.35, 8.00, 8.25, 8.35, 9.30 Multfilmas.
9.00 Kas te? Es te!
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 M. Rītiņa kulinārijas šovs.
11.00 LV jaunatklāšanas raid. TE!
12.00 Eskils un Trinidade. M. f.
13.55 Latvijas kods. Mēstepatās. 
Dok. f.
14.25, 21.25 Laiks pirms apbalvojuma. 
„Laiks Ziedonim”.
14.40 Es un skola.
15.10, 4.45 Gudrs, vēl gudrāks.
16.30 Liels, lielāks, lielākais. Dok. f.
17.30 Es - savai zemītei.
18.00 Ziņas.
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Kinotēka.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014.
20.30 Panorāma.
21.13 Latloto.
23.10 Seržanta Lapiņa atgriešanās.
0.35 Inspektors Lūiss. Seriāls.
2.15 Atsaukšanās 2013.LNSO 
koncertprogramma, veltīta I. Ziedoņa 
80. jubilejai. 
3.40 Krāsainās pasaules.
3.50 Dzimtas detektīvs.

LATVIJAS TV-7
5.00, 11.00 Makšķerēšanas 
noslēpumi.
5.30 Makšķerē kopā ar Olti.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 Mikrofona dziesmas.
7.35 Vai Rīga jau gatava?
7.50 Skats rītdienā.
8.10 Pie rīta kafijas.
8.30 Biznesa klase.
8.50 Automoto raid. nr.2.
9.10 TV mozaīka.
9.30 Brīvdienu ceļvedis.
9.50 Tādas lietas.
10.10 Attīstības kods.
10.30 Ātruma cilts.
11.30 Sporta studija.
12.15 Pasaules stāsti. Deutsche Welle 
žurnāls.
12.45, 21.30 1000 jūdzes Ķīnā. 
13.15 Motociklisti.
13.45 Ceļš uz 2014.g. FIFA Pasaules 
kausu. Futbola apskats.
14.45 Slovākijas kausa 2014 izcīņa 
hokejā. Latvija – Norvēģija.

SVĒTDIENA, 4.maijs
LATVIJAS TV- I
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Vides fakti.
6.30 LV jaunatklāšanas raid. TE!
7.30 Es un skola.
8.00, 8.25, 8.35, 9.30 Multfilmas.
9.00 Kas te? Es te!
10.00 Valsts svētkiem veltīts 
ekumeniskais dievkalpojums. 
11.00 Skaņdarbs korim, klavierēm un 
fizikai. Dok. f.
12.00 Saeimas svinīgā sēde. 
12.30 Atjaunotāji. Dok. f.
13.30 Vertikāle.
14.00 Daudz laimes!
15.00 Latvijas šlāgeraptauja 2014.
16.00 Ķepa uz sirds.
16.35 Mana koka stāsts. Dok. f.
18.00 Ziņas.
18.20 Province.
18.50 Radīti mūzikai.
20.30 Panorāma.
21.15 Elpojiet dziļi. M. f.
22.40 Andrea Botičelli koncerts.
0.15 10 gadi kopā ar savējiem. 
3.00 gada balva literatūrā.
4.00 Vai Rīga jau gatava?
4.15 Liels, lielāks, lielākais 2. Dok. f.
5.05 Viss vienalga, mierā neliks! 
Austra Pumpure. Dok.f.

LATVIJAS TV-7
5.00 Ātruma cilts.
5.30 Makšķerēšanas noslēpumi.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 Mikrofona dziesmas.
7.35 Vai Rīga jau gatava?
7.50 Rūpes par tevi.
8.10 Komercdarbība šodien.
8.31 Jūrā un krastā.
8.50 Skatpunkti.
9.10 Nedēļas apskats.
9.30 Laiks uzņēmējiem.
9.50 Aktualitātes.
10.10 Vārds uzņēmējiem.
10.30 Tavs auto.
11.00 Makšķerē kopā ar Olti.
11.30 Autosporta progr. nr.1.
12.00 Zebra.
12.15 Tūrists manā ciltī. Senegāla. 
Dok. f.
13.15 Eiropa koncertos.
14.10 Mīla, mazuļi un Āfrikas burvība. 
Dok. f.
15.50 Anekdošu šovs.
16.20 Sapņu viesnīca. Brazīlija. M. f.
18.00 Lielais cirks 11. 
21.10 Ceļš uz Rio.
22.10 Pasaules stāsti. Deutsche Welle 
žurnāls.
22.40 Ceļš uz 2014.g. FIFA Pasaules 
kausu. Futbola apskats.
23.40 Sporta balva „Laureus 2014”.
1.25 Jauniešu koru koncerts.
3.20 Skanošie gadalaiki. Dok. f.
3.50 Kā tapa lidojums no TV torņa. 
Dok. f.
4.10 Hokejs.

16.45 Ekstrēmās pilsētas. Dok. f.
17.50 Mīla, mazuļi un Āfrikas burvība. 
M. f. 
19.25 Labākais no Euromaxx. 
Deutsche Welle žurnāls.
20.00 Spots.
20.30 Izdzīvotāji. Dok. f.
22.00 Midsomeras slepkavības. 
Seriāls.
23.50 Tilts. Seriāls.
0.55 SOKO Vismāra. Seriāls.
1.45 Eiropa koncertos.
2.35 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 
Dok. f.
3.35 Pašattīrošās ēkas. Dok. f.
3.50 Zuši. Dok. f.
4.00 Tavs auto.
4.30 Autosporta progr. nr.1.

LNT
5.00 Likums un kārtība. Seriāls.
4.40, 5.50, 5.50, 6.00 Multfilmas.
6.20 Dzimuši policisti. Seriāls.
7.00 Degpunktā.
7.30 Gadās arī trakāk 2. Seriāls.
9.00, 2.50 LNT brokastis.
11.00 Latvijas faili. Reliģijas Latvijā. 
Dok. f.
12.00 Svētās liekules. Seriāls.
12.55 Lielās mammas māja. M. f.
14.55 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 
Šovs.
16.30 Policists no pagātnes. Seriāls.
17.45 4. maija svētki. Dienasgrāmata.
17.50, 20.00 LNT ziņas.
18.00 Mīlestības nokrāsas. M. f.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Dzintara dziesmas 2. 
21.35 Ceplis. M.f.
23.40 Savvaļā. M.f. 
2.25 Briklberija. Anim. f.
4.20 Ķerto līga. Seriāls.

TV-3
5.00 Kobra. Seriāls.
5.45 Slepenā dzīve. Seriāls. 
6.35, 7.10, 7.40, 8.15, 9.15 Multfilmas.
10.00 Autoziņas.
10.30 Ievas pārvērtības.
11.15 Gandrīz ideālas vakariņas.
13.25 Kinomānija.
14.00 Dzīvās lelles. Šovs. 
15.00 Zobu feja. M. f. 
17.05, 2.50 Mans lielais, resnais melis. 
M. f.
19.00, 4.15 Ziņas.
19.30 Korelaina. Anim. f.
21.35 Klikt! M. f. 
23.50 Zūdošās robežas. Dok. f.
0.30 Izklausies redzēts. Šovs.

TV-3+
7.00 Uraļskije peļmeņi. Humora raid.
8.00 Krievu animācijas zelta fonds.
8.30 Kino detaļās.
9.30 Viens pats mājās.
10.00, 17.20 Solis augšup. M. f.
12.20, 1.00 Mēness tumšajā pusē. 
Seriāls.
14.35 Virtuve. Seriāls.
15.45 Noķert vilni. Anim. f.
19.20 Mazais cālis. Anim. f.
21.00 Strīpainis. M. f.
23.05 Pārsteidz mani! Šovs. 

TV-5
5.00, 2.25 Nakts mūzika TV-5.
7.50 Kino detaļās. Dok. f.
8.50, 13.45 TV veikals.
9.05 Mājas restorāns. Kulinārijas šovs.
10.05 Uzmanību -- bērni!
11.10 Veselības ābece. Autorraid.
11.40 Tālu un vēl tālāk. Dok. f.
12.40 Cilvēks: tiesības dzīvot mūžīgi. 
Dok. f.
14.20 Atpakaļ PSRS. Seriāls.
18.30 Greizais spogulis.
20.00 Universāls skatuves 
mākslinieks. Muzikāls šovs.
21.50 Piramīda. M. f.
23.55 Es zinu, kā kļūt laimīgam.
1.10 Mūsu tēma.
2.00 Kriminālinformācija +.

PBK
6.10, 5.15 Mūzika.
6.55, 9.00, 11.00 Ziņas.
7.05 Kontrolpirkums.
7.35, 7.50 Multfilmas.
8.15 Gudrinieki un gudrinieces.
9.20 Vārds mācītājam.
9.35 Dmitrija Krilova piezīmes!
10.00 Kamēr visi ir mājās.
11.35 Dona Kihota bērni. M. f.
13.25 Meitene bez adreses. M. f.
15.20, 17.25 Reta asinsgrupa. M. f.
17.00 Ziņas.
20.00 Laiks.
20.25 Nosvērti un laimīgi.
22.50 Šovakar. Vada A. Malahovs.
0.30 Pavasaris. Pārupes ielā. M. f.
2.15 Dāmas uzlūdz kavalierus. M. f. 
3.40 Izjokošana.

ONT
7.00 Sestdienas rīts.
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas.
9.05 Multfilmas.
9.20 Veselība.
10.25 Līgavainis no viņsaules. M. f.
11.25 Gudrinieki un gudrinieces.
12.10, 16.20 Liela starpība.
16.15, 21.00 Sports.

16.50 Vecākus uz skolu!
17.45 Viens pret visiem.
18.35 Talantu akadēmija.
21.05 Tieši, tieši.
23.55 Sairuss. M. f.

REN-TV BALTIC
6.15 Skatīties visiem!
7.00 Vovočka. Seriāls.
8.30 Tētuka dēliņš. Seriāls.
12.20 Īpaši svarīgi uzdevumi. Seriāls. 
16.00 Medību nacionālās īpatnības. 
M. f.
17.55 Zvejas nacionālās īpatnības. 
M. f.
20.00 Politikas nacionālās īpatnības. 
M. f.
21.50 Mihaila Zadornova koncerts.
23.45 Slepkavības garša. M. f.

BALTKRIEVIJAS TV I
7.00 Garīgā progr.
7.25 Dienesta romāns. Mūsu laiks. 
M. f.
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas.
9.10 Redaktoru klubs.
9.50, 23.30 Radu būšana. Seriāls.
10.50 Par ēdienu! Kulinārijas 
meistarklase.
11.25 Vasarnīca.
12.10 Raidījums.
12.15, 15.50 Uzticies un pārbaudi.
12.55 Veselība. 
13.25 Žurnālistu izmeklēšana.
14.10 Apkārt planētai.
15.15 Reģiona jaunumi.
15.30 Miera tūre.
16.20, 00.20 Liela starpība.
17.25 Kāzas pret apmaiņu. M. f.
19.05 Karaļi visu var. M. f.
21.00 Panorāma.
21.40 Pirmie 8 randiņi. M. f.
23.20 Sports.

BALTKRIEVIJAS TV II (bij. LAD)
7.20 Bezdelīgas ligzda. Seriāls.
8.20, 21.10 TV barometrs.
8.25 Vinksas klubs. Brīnumdares 
skola. M.f.
10.00 Baltkrievu virtuve.
10.45 Divi ar pusi pavāri.
11.15, 21.45 Interni. Seriāls.
13.45 Augstāk par jumtu.
14.20 Ekstrasensi vada izmeklēšanu.
15.30 Viss karaliskais karapulks. M. f.
18.00 Dziesmas impērija.
19.15 Jūsu loto.
19.55 Loterija. Piecinieks.
20.05 Superintuīcija. Mīlestība.
21.05 KENO.
21.15 Futbols.
00.05 Trīspadsmitais karavīrs. M. f.

LNT
5.00 Likums un kārtība. Seriāls.
5.40, 6.00, 4.45 Multfilmas.
6.20, 2.35 Dzimuši policisti. Seriāls.
7.05 Nedēļa novados.
7.30 Gadās arī trakāk 2. Seriāls.
8.25 Ražots Eiropā.
9.00, 3.15 LNT brokastis.
10.00 Superbingo.
13.10, 16.05, 17.45 4. maija svētki. 
Speciālizlaidums.
14.00 Dauntonas abatija 2. Seriāls.
15.35 Trakie Ginesa rekordi.
16.35 Dzintara dziesmas 2.
17.50, 20.00 LNT ziņas.
18.00 Laiks sapņot. M. f.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 4. maija svētki. Koncerts.
23.10 Randiņfilma. M. f.
0.40 Galējie līdzekļi.

TV-3
5.00, 3.25 Kobra. Seriāls.
5.45, 4.15 Slepenā dzīve. Seriāls.
6.40, 7.25, 7.55 Multfilmas.
8.15 Kinomānija.
8.55 Māmiņu klubs.
9.30 Smieklīgākie videokuriozi.
10.00 Superbingo.
11.00, 13.50, 17.00, 19.00 Brīvības 
svētki.
11.10 Valstī viss ir kārtībā. Hum. raid.
11.40 Gandrīz ideālas vakariņas.
14.00, 1.40 Dzīvās lelles. Šovs. 
14.55 Mans draugs – nenopietns 
cilvēks, M. f.
17.10 Mistera Bīna brīvdienas. M. f.
19.15 Nekā personīga.
20.10 Izklausies redzēts. Šovs.
22.30 Areče, amerikāņu sapnis. M. f. 

TV-3+
7.20 No krievu animācijas zelta fonda.
8.20 Gribu ticēt. Dok. f.
9.30 Ēd un notievē! Kulinārijas šovs.
10.00 Solis augšup. M. f.
12.00, 17.55 Pārsteidz mani! Šovs.
13.55 Seši kadri.
14.20 Mazais cālis. Anim. f.
15.55 Strīpainis. M. f.
20.00 Neredzamais cilvēks. Šovs.
21.00 X cilvēki. Pēdējā sadursme. M. f.
23.10 Amerikāņu gangsteris. M. f.
2.10 Slepenie sakari 3. Seriāls.
2.55 Eiropas pokera turnīrs.

TV-5
5.00, 2.10Nakts mūzika TV-5.
7.30 Kristīgā progr.
8.00 Detaļas. Jaunāko laiku vēsture. 
Dok. f.
9.00, 13.50 TV veikals.
9.15 Mājas restorāns. Kulinārijas šovs.
10.15 Uzmanību -- bērni!
11.20 Veselības ābece. Autorraid.
11.50 Gribu mājās!
12.20 Dzīves īstenība. Dok. f.
12.55 Personīgas lietas.
14.20 Atgriešanās mājās. Seriāls.

18.30 Labi joki 2012.
20.00 Apustulis. M. f. 
22.10 Atļauts smieties!
0.15 Piramīda. M. f.

PBK
5.55, 9.00, 11.00 Ziņas.
6.05 Spēlējiet, harmonikas!
6.40 Laiks pusdienot!
7.15 Armijas veikals.
7.45 Multfilmas.
7.55 Veselība.
9.30 Pastaigas zem lietussarga. Divu 
ceļu krustojumā.
10.10 Kamēr visi ir mājās.
11.30 Reta asinsgrupa. Seriāls.
16.05 X faktors. Šovs.
20.00 Laiks.
21.10 Mats matā! Šovs.
0.10 Šovakar. Vada A. Malahovs.
1.55 Dusošais lauva. M. f.
3.25 Nosvērti un laimīgi.
5.15 Mūzika. 

ONT
7.00 Rīts.
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas.
9.05 Garīgā progr.
9.20 Multfilmas.
9.35 Piezīmes.
9.55 Kamēr visi mājās.
10.45 Fazenda.
11.20 Tatjana Samoilova. Manas 
asaras neviens nav redzējis.
12.20 Brein- rings
13.25 Munhgauzers. M. f.
16.15 Sports.
16.20 Filips Kirkorovs. Cits.
18.00 Sasmīdini komiķi.
18.50 Es mīlu Baltkrieviju!
20.00 Kontūras.
21.05 Šovakar.
22.45 Mīlestība dzīvo trīs gadus. M. f.
00.35 Kokons: Atgriešanās. M. f.

REN-TV BALTIC
6.00, 12.10 Skatīties visiem!
6.45 Okeāna lielie noslēpumi.
9.30 Iedomājieties tikai!
10.00 Perfekti padarīts darbs.
10.55 Dievu ēdiens. 
12.35 M. Zadornova koncerts.
14.30, 18.25 Slepenā pilsēta. Seriāls.
22.25 Olimpiskais ciemats. M. f.
0.05 Dažādu nāciju organizācija.

BALTKRIEVIJAS TV I
7.30 Pirmie 8 randiņi. M. f.
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas.
9.10 Arsenāls.
9.40, 0.10 Radu būšana. Seriāls.
10.50 Par ēdienu! Kulinārijas 
meistarklase.
11.25 XXL WOMAN TV. Sieviešu 
žurnāls.
12.10 Ziņas. Centrālais reģions.
12.35 X zona. Nedēļas apskats.
13.15 Pārnesumkārba.
13.50 Izmeklēšanas noslēpumi.
14.30 BaltkrievijaLIFE.

15.15 Tava pilsēta.
15.30 Miera tūre.
15.50 Eurovision. Nedēļas apskats.
16.10 Zvaigžņu dzīve. Dok. f.
17.20 Laiks mīlēt. M. f. 
21.00 Galvenais ēteris.
21.55 Laika ziņas.
22.15 Vīriešu kompānijā. M. f.

BALTKRIEVIJAS TV II (bij. LAD)
7.45 Bezdelīgas ligzda. Seriāls.
8.40, 20.25 TV barometrs.
8.45 Vinksas klubs. Brīnumdares 
skola.
10.00 Rītdiena -- tie esam mēs!
10.35 Divi ar pusi pavāri.
11.05, 21.40 Interni. Seriāls.
13.10 Superintuīcija. Mīlestība.
14.15 Autobatls.
15.50 Biroja stils.
15.25 Zem grifa: pazīstamie. M. f.
18.05 Comedy woman.
19.15 Superloto 20.05 Verdošs ūdens.
21.00 Sportloto 5 no 36 21.05 KENO.
21.10 Cilvēka ķermenis.
23.30 Viss karaliskais karapulks M. f.

1) Latviešu fantāzijas rakstniece; 
konkursa „Zvaigznes grāmata. 
Latviešu oriģinālliteratūra jaunie-
šiem” laureāte. (9 burti)

2) Franču piedzīvojumu romānu 
autors. (4 burti)

3) Angļu vēsturisko romānu kara-
liene, aizraujošās sērijas jaunie-
šiem TUMSAS ORDENIS autore. 
(9 burti)

4) Austrietis, populāru filmu aktie-
ris. (12 burti)

5) ES Padomes Ģenerālsekreta-
riāta Latviešu valodas tulkošanas 
nodaļas galvenā terminoloģe( bi-
jusī krāslaviete). (9 burti)

6) Latviešu vieglatlēte, startējusi 
tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas 
sacensībās. (8 burti)

7) Populārs pasaku autors.
(9 burti)

8) Viņa ir izgudrojusi visu: tērpus, 
kas sievietes augumam dod brī-
vību, smaržas, bet GALVENAIS , 
PATI SAVU STILU! (6 burti)

9) Ziemeļanglija. 19. gs. kādā ģi-
menē piedzimst 3 māsas, kuras 
vēlāk kļūst par rakstniecēm. No-
sauciet viņu vārdus! (7 burti; 7 
burti; 4 burti) 

10) Nosauciet 3 deputātus, kuri 
pašreiz EP pārstāv Latviju! (9 
burti; 4 burti; 8 burti) 

11) Nākamās EP vēlēšanas Lat-
vijā norisināsies... ( NOSAUKT 
gadu; datumu un mēnesi)

12) Cik kandidātu piedalīsies EP 
vēlēšanās no LATVIJAS?

13) Cik deputātu kandidāti ir vī-
rieši?

14) Cik deputātu kandidāti ir sie-
vietes?

Vēlam veiksmi!
Ātrāko un pareizo atbilžu autorus gai-
da balvas! Atbildes var iesūtīt : krasl-
bibl@apollo.lv
Atbildes gaidām līdz 05.05.2014. 
Vai nodod Krāslavas novada cen-
trālajā bibliotēkā Dīķu 5;Krāslava

Svetlana Ļaksa-Timinska

IEPAZĪSIM eiropiešus

Katoļu baznīcā
Maijs - Dievmātes godināšanas 

mēnesis.
1.maijs – sv. Jāzeps – strādnieku 

aizbildnis.
2. maijs – sv. Atanāzijs, bīskaps 

un Baznīcas mācītājs.
3. maijs – sv. apustuļu Filipa un 

Jēkaba svētki.
10. maijs – sv. Izidors, arājs.
11. maijs – Labā gana svētdiena.
13. maijs –  Dievmātes 

parādīšanās Fatimā piemiņa.
14. maijs – sv. apustuļa Mateja 

svētki.
22. maijs – sv. Rita no Kaskijas, 

mūķene.
23. maijs – Mūsu Kungs Jēzus 

Kristus augstais un mūžīgais 
Priesteris, svētki.

24. maijs – Vs. Jaunava Marija, 
Kristīgo Palīdzība.

26. maijs – sv. Filips Neri, 
priesteris.

29. maijs – Kunga Debeskāpšana 
(lieli, obligāti svinami svētki).

31. maijs – Vs. Jaunavas Marijas 
apmeklēšanas svētki.

Pareizticīgo baznīca
4. maijs – Mirru nesēju svētdiena.
11. maijs – Svētdiena par 

vājiniekiem.
14. maijs – Pusceļš līdz 

Piecdesmitnīcai.
18. maijs – Svētdiena par 

samarieti.
21. maijs – Apustuļa un 

evaņģēlista Jāņa piemiņa.
22. maijs – sv. bīskapa – 

brīnumdarītāja Nikolaja pīšļu 
pārnešana no Mirlikijskas uz 
Baru.

25. maijs – Nedēļa par aklo.
29. maijs – Kunga Debeskāpšana 

(ļoti lieli svētki).
Vecticībnieku baznīca
6. maijs – Lielmoceklis Georgijs 

(Jurijs).
14. maijs – Pusceļš līdz 

Piecdesmitnīcai.
21. maijs – Apustuļa un 

evaņģēlista Jāņa piemiņa.
22. maijs – Bīskapa Nikolaja 

Brīnumdarītāja piemiņa.
28. maijs – Pashas atbalss.
29. maijs – Kunga Debeskāpšana.
Ev. luteriskajā baznīcā
4. maijs – Misericordia Domini 

svētdiena.
11. maijs – Jubilate svētdiena. Sv 

Filips un sv. Jēkabs – apustuļi.
18. maijs – Centate svētdiena.
25. maijs – Rogate svētdiena.
29. maijs – Debesbraukšanas 

diena.

Liturģiskais kalendārs maijam

Uzmanību: konkurss!
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PĀRDOD
māju (2 km no Dagdas) ar saim-
niecības ēkām. Tālr. 26562440, 
26366361;
māju, stropus, televizoru. Tālr. 
65624032, 25610593;
2-stāvu māja, jaunbūve. Krāsla-
vā, Vanagu ielā. Mājas platība 
204,5 m2, garāža 49.1 m2, zeme – 
177_. Tālr. 26421424, 28445524;
2-istabu dzīvokli ar malkas apku-
ri, 3 ha zemes (Ūdrīšu pag.). Tālr. 
27881953; 
„CITROEN XSARA Picasso”- 2.0, 
dīzelis, 2002., TA līdz 22.04.2015. 
Tālr. 29441924;
„MERCEDES Vito”, 2000., „BMW 
525”, 1998. Tālr. 29158702;
„PASSAT B3”rezerves daļām. 
Tālr. 26221826;
lietotas riepas. Tālr. 29680727;
siena presi € 900; traktora seg-
menta pļaujmašīnu € 80; zirga 
grābekli € 80. Tālr. 26465726;
galdu un četru krēslus € 60. Tālr. 
26767807;
mēbeles, urbjmašīnu, asināmo 
iekārtu, elektrisko trimmeri (viss 
lietots) un citus instrumentus. 
Lēti! Tālr. 25256279, 28260656;
3-kameru krāsni pirtij (apslida 
pirts priekštelpu, stikla durvis, 
nerūsējoša tvertne -100l. Ekono-
miska). Grilu. Tālr. 28861005;
elek tris kos ga nus, sil tum nī cas, 
pie ka bes, dze loņ drā ti, cin ko tu žo
ga sie tu. Tālr. 22008616;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagonkas, terases, grīdas, žoga 
dēļus. Tālr. 20037030;
auzas sēklai, 0.14 €/kg. 2 tonnas. 
Tālr. 26163279;
sivēnus. Tālr. 29368406;
sivēnus. Tālr. 28745113;
sivēnus. Tālr. 29787566;
malku. Tālr. 29189194;
malku Ezerniekos. Tālr. 
26149882;
malku Dagdā. Tālr. 26221826; 
skaldītu malku (bērzs, alksnis). 
Tālr. 29239597.

Reklāma un sludinājumi

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

Tālr. 26142514, 20238990.

SI A “SEN LE JAS” - liel lo pus. Sa-
mak sa tū lī tē ja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491;
Z/S “Ma de ra” - lo pus dzīv sva rā. 
Sva ri. Tālr. 26563019;
SIA „Latbull” – piena teļus 14 – 
41 d.v. Tālr.26609182; 
zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918.

IEPĒRK

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaunlopus, 

aitas, zirgus. Svari. 
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515

zem i ar jeb kā du me žu (var da-
ļē ji iz cir stu). Vi saug stā kās ce-
nas. Tālr. 29417548;
me žus ar zem i, cir smas, lauk-
saim nie cī bas zem i. Sa mak sa uz-
reiz. Tālr. 26346688;
lauk saim nie cī bas zem i un zem i 
ar me žu Lat ga lē, sā kot ar 3 ha, 
var bez ZG un mē rī ša nas. Tālr. 
29888098;
zemi, mežus, cirsmas. Palīdzu 
noformēt dokumentus. Pārdodu 
malku. Izstrādāju cirsmas. Tālr. 
26395187;
SIA „JA PAERTNERI” – cirs-
mas, mežus īpašumā. Par brī-
vu kārto zemes plānus, meža 
taksācijas un ZG. Augstas 
cenas, samaksa tūlītēja. Tālr. 
29131196;
T-40, MTZ – 52, 80, 82, piekabes. 
Jebkurā stāvoklī. Tālr. 29485804.

PĒRK

AIZDEVUMI PRET 
LAUKSAIMNIECĪBAS 

TEHNIKU, AUTO

Aizņemieties atbildīgi, 
izvērtējot savu spēju atdot 

aizdevumu.
Тел. 28609904, 20292842.

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. ELEKTRONISKIE 
SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
29996309, 26373728, 
26393921.

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

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

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

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

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. Samak-

sa tūlītēja. Svari. Tālr. 
20207132.

Svētku nosaukums saistīts 
ar mūķenes Valpurgijas vārdu. 
Viņa dzīvoja Eiropā m. ē. I gad-
simtā, bija ļoti populāra, un pēc 
nāves viņu sāka cienīt kā svēto. 
Viduslaikos bija ticējums, ka Val-
purģu nakts – tas ir dzīru laiks 
raganām, kuras nolaižas no kal-
niem un rīko mežonīgas orģijas. 
Lai raganas atbaidītu, šajā naktī 
ciemos kurināja ugunskurus, ap-
staigāja mājas ar lāpām, skandi-
nāja zvanus. Tika uzskatīts, ka 

augi šajā naktī iegūst brīnumainu 
spēku, tāpēc pūšļotāji devās zāļu 
vākšanā. Tagad Valpurģu nakti 
Eiropā atzīmē naktī uz 1. maiju 
kā pavasara sagaidīšanas svēt-
kus. Svētku programma nemai-
nās jau vairāk nekā 100 gadus: 
senās spēles, studentu koru uz-
stāšanās un tradicionālie uguns-
kuri. 

Sagatavoja Genovefa 
KALVIŠA

Valpurģu nakts

IK “DJM Auto”
Auto apkope un re-

monts.
Riepu montāža.

Krāslavā, Vienības ielā 67.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212,65681339

Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 
28686822

Aglona, Somersetas iela 36, 
tālr. 65681339,25633212.

Piek td ien , 
2. maijā pār-
došanā būs 
jaunas, dažā-
du krāsu visti-
ņas, gailīši un 

labas dējējvistiņas. Pēc pa-
sū tī ju ma cāļi, broileri, pīlēni, 
zoslēni. Tālr. 29142247, šo fe-
ris 29158908. 

Aglona – 7.40, Šķeltova – 
8.00, Grāveri – 8.20, Auleja – 
8.45, Kombuļi – 9.10, Izvalta – 
9.30, Borovka – 9.45, Krās la va 
(Os tas ie la) – 10.00, Skais ta – 
10.50, st. Skais ta – 11.10, Kal-
nieši – 11.25, Pie dru ja – 11.40, 
Lupandi – 11.55, Vaicuļeva 
– 12.05, In dra – 12.15, Sku ki 
– 12.35, Ro bež nie ki – 12.50, 
Asū ne – 13.15, Dag da – 13.35, 
Ezer nie ki – 14.00, Andzeļi – 
14.15, Andrupene – 14.40, 
Mariampole – 14.50, Jaunokra 
– 15.00, Priežmale – 15.15.

Autoskolai „Sports un teh-
nika” vajadzīgs teorijas pa-
sniedzējs. 

Tālr. 29266856

Skumju brīdī esam kopā 
un izsakām līdzjūtību Vero-
nikai, Ļošam un Dimam sa-
karā ar vīra un tēva Valērija 
Račicka aiziešanu mūžībā.

Aleksandrs, Diāna, 
Natālija Īrijā

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.

Skumju brīdī esam kopā ar 
Aigaru Trušeli, tēvu aizsau-
lē aizvadot.

SIA „Cirmas bekons” 
kolektīvs

Kā zināms, 2014. gada Kur-
zemes - Zemgales Taku-ABC 
2014 sezonas ieskaites sacensī-
bas notiks 15 kārtās. Sacensības 
rīko Latvijas Orientēšanās fede-
rācijas Taku-O komisija sadarbī-
bā ar Ventspils sporta pārvaldi, 
biedrībām „Taciņa”, „Liedags OK” 
un citiem pasākuma labvēļiem. 
Pirmās sacensības notika 10. 
aprīlī Ventspilī Pre-O program-
mā, tajās piedalījās arī Krāslavas 
novada invalīdu sporta un rehabi-
litācijas kluba “Krāslava” sportis-
ti: Edgars Lukaševičs izcīnīja 1. 
vietu, Anatolijs Lebedoks palika 
3. vietā.

Latvijas Taku orientēšanās 
izlases sportists Edgars Lukaše-
vičs ierindojās 21. vietā Eiropas 
čempionātā, kas notika 2014. 
gada 11.- 16. aprīlī  Portugālē. 
Šajā čempionātā piedalījās 44 
sportisti no 19 valstīm, Latvijas 
izlase izcīnīja 4. vietu.

Sacensību centrā KRC 
„Jaunķemeri” notika Starptautis-
kās Taku orientēšanās sacensī-
bas invalīdiem „Jūrmalas pilsētas 
domes Paralimpiskie kausi „TU 
VARI 2014””. Startēja četri des-
miti sportistu, Krāslavas novada 
godu aizstāvēja pastāvīgie šī 
sporta veida dalībnieki, Krāslavas 
novada invalīdu sporta un rehabi-
litācijas kluba “Krāslava” sportisti 
Vjačeslavs un Edgars Lukaševiči 
un Anatolijs Lebedoks.

18. aprīlī Jaunķemeros 
Pre-O sacensībās nakts distancē 
1. vietu izcīnīja Edgars, 2. vietu 
-- Vjačeslavs, 3. vietā ierindojās 
šī sporta veterāns Anatolijs.

19. aprīlī Kaugurciemā pie 
Kapteiņa Zolta pieminekļa Pre-O 
sacensībās vidējā distancē 1. 
vieta Edgaram, 2. vieta – Vja-
česlavam. Šīs dienas vakarā tika 
dots starts TempO sacensībām, 
kurās zelts Edgaram, sudrabs -- 
brālim Vjačeslavam.

20. aprīlī Jaunķemeru mežā 
Rīgas jūras līča krastmalā tika 
dots kopējais starts Pre-O sta-
fetes sacensībās, kurā brāļi no 

Krāslavas kluba izcīnīja 2. vietu 
un sudraba medaļas. 

Komandu ieskaitē „Jūrma-
las pilsētas domes Paralimpiskie 
kausi „TU VARI 2014”” godpilnā 
1. vieta Krāslavas klubam, un 
balvā lielais kauss.

21. aprīlī Latvijas galvaspil-
sētā Rīgā OSKB „Leonardo” sa-
darbībā ar OK „MONA” organizē-
ja Taku- O sacensības „Lieldienu 
balva 2014”, kurās citu pilsētu 
sportistu pulkā startēja jau labi 
pazīstamā trijotne no Krāslavas. 
Sacensības noritēja Vecrīgas ie-
lās, Rīgas kanāla un Bastejkalna 
apkaimē. Sīvā cīņā jau otro gadu 
pēc kārtas 1. vietu izcīnīja Vja-
česlavs, otrajā vietā atstājot brā-
li Edgaru. Komandu vērtējumā 
kausu izcīnīja ISRK “Krāslava” 
sportisti, kurus apbalvoja ar dip-
lomiem un piemiņas medaļām. 

Juris ROGA
Autora foto

Griež pogas konkurentiem

A.Lebedoks ar balvām, kas 
izcīnītas sacensībās „Jūrmalas 
pilsētas domes Paralimpiskie 
kausi „TU VARI 2014””

VAJADZĪGI darbinieki kokzāģē-
tavā. Tālr. 29240070.
Sieviete meklē telpu uzkopējas 
vai vecu cilvēku aprūpētājas dar-
bu (3-4 st. dienā). Kārtību garan-
tēju. Tālr. 22102220.
VAJADZĪGS ādu pārstrādes 
meistars. Tālr. 22436979.
Vīrietis (52 gadi) ar 32 gadu dar-
ba stāžu (kat. B, C, ) meklē šofe-
ra darbu. Tālr. 28485251.
Visa veida stomatoloģiskie pa-
kalpojumi. Tālr. 65425366, 
28621435.
Rokam, tīram dīķus un grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Mazdārziņu apstrāde ar augsnes 
frēzi. Tālr. 22038020.

DAŽĀDI

Satelīttelevīzija. Kanālu 
uzstādīšana: 
NTV, MIR, ZVIZDA, 

TRO utt., kā arī Balt-
krievija 24, STS int.
Tālr. 26344829.

Svētdien, 4. maijā 
Krāslavas gadatirgū 

PAKLĀJI UN GRĪDAS 
CELIŅI.

Pieņemam individu-
ālus pasūtījumus. Tālr. 
29255310

Nākamais avīzes numurs iznāks otrdien,
6. maijā!

Sakarā ar valsts svētkiem, „Ezerzemes” redakcija 
nestrādās no 1. līdz 5. maijam. 

Līdzjūtības

Tik dažādi svētki

Lai sapnis balts viņa dvēseli 
aijā,
Un klusais miers ar saviem 
spārniem sedz ...

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Filatovu ģimenei pāragri 
zaudējot savu mīļo dēlu un 
brāli.
Andzeļu pamatskolas 2010.
gada absolventi, viņu vecāki 

un klases audzinātāja 

Avīzes “Ezerzeme“ redak-
cija pieņem sludinājumus 
darba dienās no plkst. 8:00 
līdz 17:00. Tālr. 656 81 464


