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I Pavasara uzkopšanas pēdējais piegājiens

•	 Saeimas Juridiskā komisija noslēdza darbu pie Krimināllikuma 
grozījumiem, cita starpā atbalstot kriminālsoda noteikšanu par 
PSRS vai nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, nozieguma pret 
cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma pret Latviju rupju 
noniecināšanu.

•	 ASV karavīru uzņemšana Latvijā tiek balstīta uz uzņemošās valsts 
atbalsta principa, proti, Latvija no savas puses sedz ASV karavīru iz-
mitināšanu Ādažu bāzē. Papildu izmaksas par kazarmu apsaimnie-
košanu līdz ar ASV karavīru ierašanos varētu būt nelielas - pāris 
simti eiro mēnesī. Šīs izmaksas būtu saistībā ar lielāku elektrības 
patēriņu, biežāku veļas mazgāšanu un telpu uzkopšanu. Arī ziemas 
mēnešos izmaksas nemainīsies, jo visas telpas tiek apkurinātas kā 
līdz šim. Savukārt visus pārējos izdevumus sedz ASV puse, tostarp 
karavīru ēdināšanu.

•	 29. aprīlī, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” akcionāru sapulcē tika 
izteikta neuzticība valdes priekšsēdētājai Baibai Strautmanei, pa- 
matojoties uz Komerclikumā noteikto, tādējādi atbrīvojot viņu no 
pienākumu pildīšanas.

•	 Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) daļēji apmierinājusi Latvijas 
iesniedzējas prasību par nesamērīgu iejaukšanos privātajā dzīvē 
saistībā ar medicīnisko datu iegūšanu un apstrādi; ECT piesprieda 
sievietei izmaksāt 11 tūkstošus eiro un segt tiesāšanās izdevumus, 
informēja Ārlietu ministrijā. Iesniedzēja lūdza morālo kompensāciju 
20 000 eiro apmērā.

•	 Pirmo 37000 uzņēmumu, kas iesnieguši savus pārskatus par 
saimniecisko darbību 2013. gadā, kopējais apgrozījums bija 6,95 
miljardi latu (9,9 miljardi eiro), bet vidējais viena uzņēmuma apgrozī-
jums - 185440 latu (263857 eiro).

•	 Kanādas derīgo izrakteņu izpētes kompānija “Ginguro Exploration 
Inc.” un Latvijas valdība parakstījušas nodomu protokolu par derīgo 
izrakteņu potenciāla izpēti Latvijā Kurzemes reģionā, kas pavērtu 
iespējas Latvijā radīt jaunu nozari - kalnrūpniecību.

•	 Krievijas prezidents Vladimirs Putins otrdien brīdināja, ka jaunās Ei-
ropas Savienības un ASV sankcijas pret Krieviju var negatīvi ietek-
mēt Rietumvalstu enerģētikas firmu darbību Krievijā.

•	 ASV valsts sekretārs Džons Kerijs paziņojis, ka ASV izlūkdienesti 
esot pārtvēruši Ukrainas austrumos darbojošos prokrievisko grupē-
jumu pārstāvju sarunas ar to vadītājiem Maskavā. Tagad Vašing-
tonas rīcībā ir pierādījumi, ka Krievija tieši vada savu spiegu tīklu 
Ukrainā. Iegūtie sarunu ieraksti šobrīd tiek apstrādāti.

Latvijā un pasaulē

Baznīcas dārzā.

Lielā talka

Talkas vadītāji Ēvalds Cauņa un Inga Kavinska izsauc transportu.

BRĪNIŠĶĪGAS  TIKŠANĀS!
Šī gada aprīlī bibliotēkas 

dienu ietvaros Krāslavas novada 
centrālā bibliotēka saviem lasītā-
jiem  bija sarūpējusi pārsteigumu 
- divas brīnišķīgas tikšanās ar tik 
pat brīnīšķīgām dāmām. 

22.aprīlī bija lieliska iespēja 
satikties ar mūsu novadniecēm 
Lindu Pizāni un Ingu Pizāni-Dil-
bu. Abas jaunās sievietes ir ne 
tikai dzīvespriecīgi, iedvesmojo-
ši, skaisti un smaidu raisoši cil-
vēki, bet arī talantīgas topošās 
dzejnieces. Šīs tikšanās ietvaros 
bija iespēja saklausīt krāslavie-

tes Ingas sirdspukstus dzejā. 
Krāslavietes gars bija jūtams 
un dzirdams viņas stāstītajā par 
Francijas, iespējams, pat Eiro-
pas, romantiskāko pilsētu Parīzi. 
Viņas dzejā bija nedaudz no visa 
- no viņas pašas redzējuma un 
sajūtām, no dzimtenes elpām, no 
piedzīvotā un redzētā pasaulē, jo 
Inga ir meklējusi savu mūzu ne ti-
kai Parīzes krāšņumā, bet dzīvo-
jusi arī Zviedrijā un Lielbritānijā. 

Interesanti bija arī dzirdēt 
par Ingas tagadējo darbošanos 
ne mazāk romantiskajā mēdijā - 

Precamies.lv. Gan žurnālam, gan 
portālam Inga tagad velta visu 
savu laiku, iepriecinot lasītājus ar 
aizraujošiem rakstiem un radošu-
mu, ko viņa pār pārēm izstaro.

Savukārt Ingas pusmāsa 
Linda Pizāne ir arī apdāvināta un 
ļoti radoša jaunkundze, Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolas 
audzēkne. Linda dzejas mākslā ir 
tikai sākuma punktā, taču ir spē-
jusi pierādīt, ka viņas dzejoļi arī ir 
ļoti vērā ņemami. 

(Turpinājumu lasiet 8.lpp.)

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 
Brāļu kapos pie Krāsla-
vas kultūras nama no-
tiks svētku pasākums, 
veltīts uzvarai Lielajā 
Tēvijas karā. 

Orgkomiteja

Lai zemes spēks, lai strauta 
dzidrums,

Lai gadi pabrīnās – kā var 
Ar mīlestību, siltu sirdi

Tiem cauri iet un nepagurt.
Skaistajā dzīves jubilejā 

sveicam dakteri Antonovu!
Kastuļinas pagasta pacienti

SIA “LEVEN”
AEROC bloki, cements, ķieģeļi (krāsnīm, dūmvadiem, šamota).
Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), ūdens noteces sistēmas, jumta plēve 

(palīdzēsim noteikt nepieciešamo materiāla daudzumu); 
Santehnika: tualetes podi, hidrofori, duškabīnes, apkures katli, pirts 

katli; metāls: loksnēs, metāla caurules (kvadrātveida, apaļas), armatūra 
un tās sieti; celtniecības materiāli: reģipsis, KNAUF špakteles, grunts, 
profili (UD, CD, UW, CW). Piegāde.

Gaidām Jūs mūsu veikalos!
Krāslavā, Vasarnieku 2a, tālr. 65622073,
Dagdā, Skolas 4, tālr. 65653354.

Lai pagātne ar vēja spārniem 
aizplūst,

Un tagadne kā zelta stariņš 
mirdz,

Bet nākotne, lai atnes visu,
It visu to, ko ilgojas tev sirds.
No visas sirds apsveicam 

60 gadu jubilejā dārgo 
Pēteri MAKUŠEVU!
A.Plotka, P. Zeiza, L.Kuķele, 

V. Doniks, J.Pudniks, 
V.Goligins, V. Maļuhins,

J. Mileika.

Ir garām skarbo ievu reibums
Un trakais lakstīgalu laiks.

Bet gadu līčos smaržo liepas
Un dzīvei plūdums vēl ir 

spraigs.
No sirds sveicam jubilejā 

Antoņinu SARDIKO!
Dēls, vedekla, mazbērni.

Ne jau vienmēr ar gadiem 
viss aiziet, 

Ne jau vienmēr ar gadiem 
viss zūd.

Katra diena nes mirklīti 
laimes,

Un ik mirkli kļūst bagātāks 
mūžs.

No visas sirds sveicam dār-
go vīru, tēvu, vectēvu un vec-
vectētiņu Mečislavu ŠLAPI-
NU 85 gadu jubilejā!

Sieva, meita, dēls ar ģimeni

Abonē laikrakstu 
“Ezerzeme” un uzzini aktuālāko 
Krāslavas, Dagdas un Aglonas 

novadu informāciju!
7 mēn. – EUR 19.92;
6 mēn. – EUR 17.07;
5 mēn. – EUR 14.23;
4 mēn. – EUR 11.38;
3 mēn. – EUR 8.54;
2 mēn. – EUR 5.69;
1 mēn. – EUR 2.85.

Pievienojies mūsu 
lasītāju pulkam!
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II Pavasara uzkopšanas pēdējais piegājiens
Negodīga konkurence? Agrais pavasaris ieviesa 

savas korekcijas pilsētā nepie-
ciešamās uzkopšas ritmā. Jau 
līdz ar aprīļa mēneša pirmajiem 
datumiem pie slotām, grābekļiem 
un lāpstām ķērās ne tikai štata 
sarakstā esošie labiekārtotāji un 
sētnieki, bet arī firmu, privātmāju 
un privātteritoriju īpašnieki. Tā-
pēc pirms Vislatvijas talkas bija 
atlikuši vien pēdējie vēl nepada-
rītie darbi. 

Uzkopšanas dieniņa – la-
bāku nevar vēlēties: no gaiši 
zilajām debesīm spilgtā saulīte 
bagātīgi dāvāja tikko sazaļojoša-
jai zemei savus zelta starus. Gal-
venā labiekārtotāja Ēvalda Cau-
ņas palīgi ieradās pilnā sastāvā 

ar tehniku. Viņiem piebiedrojās 
„Varavīksnes” skolas skolēnu 
komanda un pensionāri. Domes 
pārstāvji Jānis Geiba, Inga Kavin-
ska un Ēvalds Cauņa ātri novadī-
ja piecminūti brīvā dabā un darbs 
sākās. Šajā dienā tika sakopta 
bērnu laukumiņa teritorija, kas 
atrodas parkā un no kura vandā-
ļi nozaga koka figūriņas, kā arī 
tika stādīti kociņi. Pie pils notika 
rožu stādu mulčēšana, baznīcas 
dārzā skolēni kaļķoja stumbrus 

ābelītēm. Turpinājās atkritumu 
maisu izvešana – talka taču sā-
kās dažas dienas pirms noteiktā 

datuma. Jau tagad Krāslava ir 
gatava uzņemt viesus, turpinās 
renovācijas darbi pils komplek-
sa teritorijā, uz kurieni drīzumā 
pārcelsies Tūrisma informācijas 
centrs. Neslēpšu, ka dvēsele 
priecājas vien par to, ka pēc de-
viņdesmito gadu apkaunojošās 
nolaidības pilsētā tomēr iestājās 
vispārēja apgaismība. 

Liels darbs – vēlētāju atbildī-
ba un māksla valdībā iecelt pie-
nācīgus vadītājus. 

Bet vecie ieradumi liek par 

sevi manīt. Stihiskas izgāztuves 
– republikas mēroga nelaime. 
Lai arī cik dīvaini tas nešķistu, 

arī pie mums vēl nav zuduši tie, 
kam arvien ir vēlēšanās „ielikt 
savu artavu” cūcīgajos darbos. 

Fotoapvainojumā – dažu neap-
zinīgu Podnieku ielas iedzīvotāju 
un dārznieku, kam pieder maz-
dārziņi ezera ielejā gar Rēzeknes 
ielu (pretī katoļu kapsētai), paš-
darbība. Līdzīgas „arhitektūras 
formas” parādās apbrīnojami ātri, 
vēl jo ātrāk uzdarbojas vietējās 
„avangardiskās ainavas” atbalstī-
tāji. Izmantojot gadījumu, Ēvalds 
Cauņa lūdz līdzīgas  „pašdarbī-
bas”  dalībniekiem izpirkt savu 
vainu dabas priekšā. Ja katrs 
novāks savus pa kluso atnestos 
atkritumus, tad arī problēma tiks 
atrisināta. 

Dzīvot skaistumā un kārtībā 
– liela laime!

Aleksejs GONČAROVS

Talcinieki pie pils kompleksa.

Rožu mulčēšana.

Sagatavošanās darbi.

Izgāztuve pie Persteņas ezera.

Seniori pilsētas parkā.

 Telekomunikāciju nozarē 
darbojos jau vairākus gadus. No-
darbojamies ar datu tīklu izbūvi un 
interneta pakalpojumiem Krāsla-
vas novadā.

Izstrādājot kārtējo tehnisko 
projektu telekomunikācijas tīklu 
paplašināšanai, saskāros ar ne-
vienlīdzības principu un negodī-
gu konkurenci.

Sākot ar 2009. gadu Krāsla-
vas novada būvvalde neļauj vadu 
stiepšanu, izmantojot jaunos 
(metāla) apgaismojuma stabus. 
Noteikumi vienādi attiecas uz vi-
siem uzņēmējiem, taču, izrādās 
ne uz novada domes deputātu 
Raimondu Kalvišu, kurš ir pašro-
cīgi nostiepis vadu pa jaunajiem 
apgaismes stabiem Miesnieku 
ielā. Mūsu uzņēmums pagājušajā 
gadā izstrādāja tehnisko projektu 

un visus darbus veica pēc notei-
kumiem, izmantojot rakšanu un 
vada ieguldīšanu tranšejā. Šāds 
projekts un darbi izmaksāja vairā-
kus tūkstošus latu.

Pamanījis nostiepto vadu, 
arī es griezos Krāslavas nova-
da būvvaldē ar lūgumu nostiept 
vadu mani interesējošā posmā, 
taču izrādās, ka noteikumi nav 
atcelti un deputāta kungs Rai-
monds Kalvišs rīkojies bez visā-
da veida atļaujām no būvvaldes 
puses vai saskaņošanas ar stabu 
apsaimniekotāju.

Vai tad deputāta statuss dod 
tiesības rīkoties novadā pēc sa-
viem ieskatiem, neievērojot notei-
kumus?!

Ar cieņu, SIA „Iviks” direk-
tors Ivars Stivriņš

Atklāta vēstule

1981. gada 24. septembrī  
Konstantinovas pagasta Ignato-
vas ciemā miera laikā bojā gāja 
lidotājs Agalijevs Amirs Baširo- 
vičs. Pildot dienesta pienākumus, 
tehnisku iemeslu dēļ,  lidmašīna 
izgāja no ierindas. To redzēja 
kombainieri, kuri vāca ražu sov-
hoza tīrumā. Pilots apzināti līdz 
pēdējam centās lidmašīnu no-
virzīt no ciema, no apdzīvotās 
vietas. Lidmašīna ietriecās meža 
purviņā, bet pašu pilotu atrada 
katapulta krēslā , netālu no lidma-
šīnas, mirušu. Glābjot citus, pats 
nepaspēja izglābties. Tanī vietā 
tika uzstādīts obelisks. 

Gadi gāja un šis varoņdarbs 
tika aizmirsts mežā un tāpat 
aizmirsts laika zobam saēstais 
obelisks. Tā nevar būt, ka mēs 
nestāstīsim par šādiem varoņ-
darbiem jaunajām paaudzēm un 
neaudzināsim viņos šo piemirsto 
patriotismu. Mūsu pagastā ir vēl 
citas kara laika varoņu piemiņas 
vietas, kuras arī netiks atstātas 
novārtā.

Zinot, ka mūsu pagastā 
ir izveidota jauniešu biedrība 
„Dzirkstelīte”, kuru vada Jeļena 
Radelicka, es  atgādināju šo no-
tikumu par aizmirsto varoņdarbu 
un obelisku. Jeļena noorganizēja, 
saskaņoja ar instancēm un sest-
dien talkas dienā paliels pulciņš 
jauniešu un mēs, pieaugušie, ar 
pagasta autobusu devāmies uz 
šo vietu. Tuvākajās dienās tiks 
reģistrēta vēl viena biedrība - Sie-
viešu klubiņš ”Veiksme”, kuras 
viens no uzdevumiem ir sadarbī-
ba ar pagasta jauniešiem. Tāpēc 
arī Svetlana Zemlicka un es, kā 
šis biedrības biedri,  bijām kopā 

un centāmies jauniešiem pastās-
tīt par šo notikumu, sakopt šo pie-
miņas vietu. 

Darba bija daudz, bet mēs 
arī bijām vairumā. Mūsu mazās 
„Dzirkstelītes”- Arina Briča, Anna 
un Valentīna Novakas, Solvita 
Daugaviča, Jeļena un Kristīne 
Rihteres, tad jaunieši Sergejs Do-
bravoļskis, Artjoms Zemlickis un 
mazie palīgi Daniels Frīdrihs un 
Andis Kokins. No pieaugušajiem 
vēl bija darbīgās māsas Ināra 
Ļaksa un Toņa Šimanska un arī 
autobusa vadītājs Ivans Nikitins.  

Tika izzāģēti sīkie kociņi ap-
kārt obeliskam un cik bija iespē-
jams, arī taciņa izcirsta. Diemžēl 
ap pašu obelisku iemūrētie ķie-
ģeli sadrupuši un mums nebija 
iespējas tos nomainīt. Domājam, 
ka tas tā nepaliks, iesākto turpi-
nāsim. Gribam sazināties ar šī 
varonīgā pilota piederīgajiem. 
Ceram uz atsaucību arī no kritu-
šā Amira Agalijeva biedru puses.  

Atceļā uz mājām Svetlana 
Zemlicka ierosināja savākt atkri-
tumus gar ceļmalu. Neskatoties 
uz to, ka bija nogurums un sau-
līte dāsni sildīja, bērni to darī-
ja labprāt. Pateicoties pagasta 
sarūpētajām sviestmaizītēm un 
limonādei spēki nebija izsīkuši. 
Tika savākti 9 maisi atkritumu. 

Pateicība visiem dalībnie-
kiem par atsaucību un rosību. 
Mūsu jaunieši ir darbīgi un sapro-
toši, jāprot tikai viņus uzrunāt un 
ieinteresēt. Darbosimies kopā arī 
turpmāk, nezaudēsim saikni ar 
pagātni un raudzīsimies nākotnē 
ar gaišu skatu.

Sieviešu klubiņa „Veiksme” 
pārstāve Lūcija Nikitina. 

Tā nevajadzētu vai 
nedrīkstētu būt!

No lasītāju vēstulēm

Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) Elektroniskā pieteikšanās 
sistēma (EPS) iegūst arvien lie-
lāku popularitāti klientu vidū. Ņe-
mot vērā klientu interesi par EPS, 
LAD ir veicis nepieciešamos uz-
labojumus, lai EPS lietošanu pa-
darītu ērtāku – sistēma tiek mo-
dernizēta un uzlabota. Tagad tajā 
ir iespējams autorizēties ne tikai 
ar LAD EPS piešķirto lietotāja 
vārdu un paroli, bet izmantojot in-
ternetbanku, e-parakstu vai elek-
tronisko identifikācijas karti (eID). 

LAD atgādina, ka no šā gada 
LAD EPS vienu klientu var pār-
stāvēt un rīkoties tā vārdā vairāki 

EPS lietotāji, aizpildot dažādus 
pieteikumus, taču klients var ie-
robežot tiesības katram EPS lie-
totājam. Jaunus EPS lietotājus 
klientam var piesaistīt, aizpildot 
veidlapu par jauno lietotāju, ab-
pusēji parakstot un iesniedzot to 
LAD.

Ja klients vēl nav EPS lieto-
tājs, tad jāreģistrējas LAD klientu 
reģistrā un jāparaksta LAD EPS 
līgums.

EPS var iesniegt Platību 
maksājumu iesniegumu, lauku 
bloku precizēšanas pieprasīju-
mu, projekta iesniegumu, maksā-
jumu pieprasījumu un pārskatus, 
pieteikumu degvielai ar akcīzes 
nodokļa atbrīvojumu un daudzus 
citus gan LAD, gan citu Zemkopī-
bas ministrijas pakļautības iestā-
žu dokumentus.

LAD Klientu daļa

Aktualitātes LAD Elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā •	 17.maijā Daugavpilī notiks 

I Starptautiskais īsfilmu fes-
tivāls. Skatītāji redzēs ne tikai 
konkursa programmas filmas, 
bet arī darbus, kas tiks iesniegti 
ārpus konkursa.

•	 Šajā pašā datumā, 17. maijā, 
pēc Ukrainas atteikuma 
organizēt Eiropas spīdveja 
čempionāta pirmo pusfināla 
posmu Rivnā, šīs sacensības 
tiks uzņemtas Latvijā, tās 
organizēs Daugavpils Loko-
motīve.

•	 Austrumlatvijas radošo pa-
kalpojumu centrs „Zeimuļs” sa-
darbībā ar Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldi 
un Rēzeknes pilsētas Jauniešu 
domi rīko jauniešu muzikālo 
parādi “Manc akorc 2014” 24. 
maijā pie Zeimuļa (āra skatuve) 
un aicina pieteikties Latgales 
muzicējošos un dejojošos jau-
niešus.

Latgales ziņas

Avīzes “Ezerzeme“ redakcija pieņem sludinājumus 
darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Tālr. 656 81 464
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Kopš 2007. gada pavasara Andrupenē darbojas Bērnu un jauniešu centrs, kurā jauniešiem ir pieejami 
datori ar interneta pieslēgumu, dažādas galda spēles, rotaļlietas mazākiem bērniem, sagataves 
rokdarbiem, zīmēšanas piederumi. Jau sesto gadu centru veiksmīgi un produktīvi vada Taisija Šangele, 
kura ir arī  jauniešu biedrības “DEVA” vadītāja. Darbs ar bērniem un jauniešiem nav tā joma, kurā var 
gūt momentānu atzīšanu un panākumus, varbūt tāpēc Taisija tikai šodien ir kļuvusi rubrikas “Jaunas 
personas” varone.

Taisija ir vietējā, 2013. gada 
vasarā pabeigusi studijas Rēzek-
nes Augstskolā un ieguvusi sā-
kumskolas skolotājas profesiju ar 
papildspecialitāti – dabaszinību 
skolotāja. Studijas neklātienē ilga 
4,5 gadus, un viņai ļoti patikušas, 
lai gan pati ir krieviete un atzīst, 
ka valodas barjeras dēļ bijis ļoti 
grūti mācīties, un ne tikai tāpēc.

“Studijas sāku jau būdama 
stāvoklī, pirmā sesija – janvārī, 
kad bērnam apritēja tikai divi mē-
neši,” Taisija  kavējas atmiņās. 
“Šodien dēls Aivis ir piecus ga-
dus vecs, apmeklē Andrupenes 
bērnudārzu, kas atrodas burtiski 
aiz centra sienas. Puikam patīk 
uzzināt visu jaunu, un dara viņš 
to ar lielu prieku.”

Aivis ir jaunākais. Taisijas ve-
cākajam dēlam Raivim apritējuši 
18 gadi, viņš apgūst programmē-
šanu Austrumlatgales vidusskolā 
Rēzeknē, dzīvo kopmītnē, pie 
mammas atbrauc brīvdienās. Vi-
dējais -- Ronalds –  Andrupenes 
pamatskolas 8. klases skolnieks. 
Mamma stāsta, ka puika agrāk 
gribēja kļūt par mehāniķi, tagad 
-- par juristu, tālab nolēmis pēc 
devītās klases turpināt mācīties 
vidusskolā. 

Taisija: “Es ļoti gribēju, lai 
vecākais dēls ietu vidusskolā, bet 
viņš sacīja “nē”, taču Rēzeknē ir 
laba skola un kopā ar profesiju 
iegūs arī vidējo izglītību. Pēc tam 
varēs doties uz Rēzeknes Augst-

skolu, iegūt augstāko, ceru, ka 
to visu izdarīs. Katram vecākam 
gribas, lai bērniem būtu iespējami 
labāka izglītība.”

Bērnu tēvs Raitis ir tālbrau-
cējs, dzīvo Salaspilī. Lai arī ve-
cāki šķīrušies un nedzīvo kopā, 
tēvs aktīvi piedalās bērnu audzi-
nāšanā un šajā jomā ir pozitīvs 
piemērs tiem, kuri rīkojas pretēji, 
graujot visu, ko vien var sagraut. 
Protams, mamma atzīst, ka pui-
kām būtu labāk augt, ja tēvs būtu 
blakus, bet dzīve nav paredza-
ma. Taisija dzīvo Līvānu mājiņā, 
tur lopus, ir dārzs, tālab ļoti prie-
cājas, ka bērni aug izpalīdzīgi – 
gan malku saskalda, gan kūtī iet 
strādāt, gan nevairās no citiem 
darbiem. 

Taisija: “Es nekad negribēju 
dzīvot pilsētā, tikai laukos. Ag-
rāk turēju vistas, bet tās nokoda 
lapsa un sesks, taču ieviesīšu 
atkal. Arī cūkas atkal audzēšu, 
bet šobrīd ir trīs govis. Mamma 
pēc profesijas bija slaucēja, jau 
bērnībā pieradu pie gotiņām. 
Pienu var realizēt par salīdzinoši 
normālu cenu, līdz ar to varam 
izdzīvot. Zeme ir, stādām kartu-
peļus, bietes, burkānus un citas 
tradicionālās kultūras, bet lopba-
rību, tostarp arī sienu, pērkam. 
Puišiem laikam vienīgi darbs pie 
siena nepatīk, bet pavisam izvai-
rīties neizdodas. Protams, tikai ar 
algu izdzīvot nevaru, jo aug trīs 
bērni -- katram savas vajadzības. 

Finansiāli pats grūtākais laiks ve-
cākiem ir, kad bērns mācās, tur-
klāt lielā pilsētā. Jo vajag ne tikai 
ēšanai un miteklim, bet arī attie-
cīgam apģērbam, lai viņš justos 
līdzvērtīgs ar citiem vienaudžiem. 
Mans vecākais dēls ir mierīgs, 
nevienam pāri nedarīs un šī rak-
stura īpašība ne vienmēr ir pozitī-
va, kad jādod pretspars. Toties vi-
dējais ir pilnīgs pretstats – aktīvs 
un ikvienam ar viņu jārēķinās.”

Neskatoties uz to, ka mājās 
nekad nav miera, jo pie dēliem 
vienmēr nāk draugi un domubied-
ri, Taisija no bērnu radītās kņadas 
nenogurst un darbu centrā mīl. 
Viņai ir labi draugi, atsaucīgs ko-
lektīvs, kas nepieciešamības ga-
dījumā viņai nāk, un nāks palīgā. 

“Jūtos aizsargāta, un jau šo-
dien domāju, kā būs samierinā-
ties ar to, ka pašas mājā reiz ie-
stāsies klusums, jo visi bērni būs 
projām,” Taisijas balsī sadzirdu 
skumīgu noti. 

Mūsu saruna rit latviski, un 
ir liela vēlme pajautāt, kā Taisija, 
kura nāk no tipiskas krievu ģime-
nes, vecticībniece, tik labi apguva 
latviešu valodu? Viņa tajā nesa-
skata neko pārdabisku – gribēja 
iemācīties un iemācījās! Un katrs 
tā dara. Sarunbiedri vairāk uz-
trauc cits jautājums – iedzīvotāju 
masveida aizbraukšana uz ārze-
mēm.

Taisija: “Varbūt arī mans ve-
cākais dēls sapņo par darbu ār-

zemēs, nezi-
nu. Ja tā, man 
tas ļoti nepa-
tiktu. Ir iekšējs 
nemiers par 
to. Protams tur 
var nopelnīt, 
bet, vai mēs 
labi padomā-
jam, kāda ir 
tās naudas 
patiesā cena? 
Es bērniem 
stāstu, ja labi 
mācīsies, būsi 
uzņēmīgs un 
gudrs, arī Lat-
vijā labi pelnī-
si! Laukos gan bērni nepaliks, tā 
ir mūsdienu dzīves realitāte, jo 
šeit viņiem nepatīk un arī objektī-
vi nav ko šeit darīt lielam jauniešu 
pulkam. Vai nu tu esi zemnieks, 
bet tad jautājums – kur ņemt 
zemi? Vai arī – bezdarbnieks. Vēl 
ir tūrisms, bet, piemēram, mana 
Līvānu mājiņa neatrisina iespēju 
uzsākt tūrisma produkta piedā-
vājumu. Sanāk kā sanāk. Bet es 
pati palikšu laukos, arī darbs sa-
skan ar manu profesiju.”

Taisijas meitas uzvārds ir 
Boicova, ko var tulkot kā cīnītā-
ja. Viņa tāda ir, ja izlasījāt līdz šai 
vietai, jau pārliecinājāties. Viņas 
vecāki ir nākuši no Andzeļu pa-
gasta Dukuļiem, viņas vectēvs 
Potafijs Novikovs bija pieprasīts 
podnieks, mūrnieks. Taisija zina, 

ka padomju varas gados ģime-
ni ieskaitīja kulakos un gribēja 
izsūtīt uz Sibīriju. Kādi kulaki!? 
Strādāja čakli no rītausmas līdz 
nakts melnumam, bija savs zirgs, 
govis, laba māja un visu vajadzē-
ja pamest. Aizbēga uz Andrupeni, 
nopirka ļoti vecu necilu mājiņu un 
klusi šeit dzīvoja. Ģimenē auga 
četri bērni – Taisijai ir trīs brāļi. 
Jaunākais dzīvo tepat netālu Ma-
riampolē, vidējais – Daugavpilī, 
bet vecākais aizbraucis tālāk, 
un ar viņu sakari zuduši. Taisijas 
mamma un tētis jau nomiruši, 
viņu vecā mājiņa nojaukta, pali-
kušas vien saimniecības ēkas un 
mīļas atmiņas par saviem vecī-
šiem.

Juris ROGA
Autora foto

Viens no mūsdienu vīriešu 
vaļaspriekiem ir kara lietu ko-
lekcionēšana. Tā ir aizraušanās 
tiem, kas pēc dabas ir pētnieki un 
aizraujas ar vēstures izzināšanu.

Uzsākot savu rakstu ciklu 
par mūsu novada kolekcionā-

riem, es pat iedomāties nevarēju, 
ar cik interesantiem, reizēm pat 
ļoti nopietniem, kolekcionēšanas 
veidiem nodarbojas krāslavieši. 
Šodien, cienījamais lasītāj, es jūs 
vēlos iepazīstināt ar jauno krās- 
lavieti Arti Batarāgu, starp citu, 
manu bijušo klasesbiedru. Es, 
protams, zināju, ka Artis diezgan 
padziļināti interesējas par vēsturi. 
Zināju arī to, ka viņš nāk no kara-
vīru dzimtas septiņās paaudzēs. 
Bet to, ka viņa aizraušanās tik 
cieši saistīta ar kara tematiku, es 
nenojautu. Kā izrādās, tieši ģime-
ne ir viņu ietekmējusi hobija iz-
vēlē. Viņa vaļasprieks saistīts ar 
kara formas tērpiem. Viņa kolek-
cijā ir naģenes, kara formastērpi, 

zaldātu un oficieru jostas, blašķes 
un medaļas. Kara lietas – svarīgs 
kolekcionēšanas lauciņš. Šo no-
zari sauc par militāriju, no latīņu 
vārda miles ( lat. val.  Karavīrs) 

Mūsu tēvu bērnībā, karavī-
ra cepure aizsardzības krāsās 

bija daudzu zēnu sapnis. Ar šādu 
priekšmetu pagalmu kariņos va-
rēja ieņemt oficiera lomu. Šādas 
cepures bija tik populāras, ka tās 
taisīja pat no papīra. Tā ir šaura, 
saliekama cepure, kas atgādina 
laiviņu. Sākotnēji tās bija pare-
dzētas lidotājiem (ne velti krievu 
valodā to sauc par pilotku). Pēc 
neilga laika, pateicoties cepures 
vienkāršumam un kompaktu-
mam, tā kļuva populāra daudzās 
pasaules armijās. Arī mūsdienās 
tā tiek izmantota kā vasaras gal-
vassega. 

Artis stāsta, ka pirmo cepuri 
saņēmis no tēva. Tā bija attieci-
nāma jūras kara aviācijai, tad pie 
viņa nonāca arī sauszemes kara-

pulku kokvilnas, dubultā pinuma 
cepures. 

Kara naģene – galvas rota ar 
cietu nagu un platu, plakanu ce-
pures malu. Šī ir dragūnas ķive-
res, ko izmantoja dažādu valstu 
resori un karavienības, pēctece. 

Pirmās naģenes Artim iede-
va vectēvs no tēva puses. Viņa 
arsenālā ir parādes, lauka, ikdie-
nas, jūras aviācijas un lidotāja 
parādes naģenes. 

Tomēr, galvassegas nav jau-
nieša vienīgā aizraušanās. Viņa 
īpašumā ir pilns Izraēlas armi-
jas zaldāta formastērps. To vi-
ņam pirms vairākiem gadiem no 
apsolītās zemes atveda tantes 
draugs. Otrs kolekcijas formas-
tērps piederējis viņa tēvam.

„Formastērpiem parādoties 
manā kolekcijā, es iepazinu for-
mu vēsturi, uzzināju par to nē-
sāšanas tradīcijām, noteikumiem 

un rituāliem. Tas viss ir ļoti inte-
resanti, pat nedomāju, ka tik ļoti,” 
stāsta Artis.

Mans sarunbiedrs izstāstīja, 
ka viņam ir cerība savu kolekciju 

papildināt ar vēl diviem formas-
tērpiem, kas piederējuši viņa vec-
tēvam. 

Turpinot sarunu, kolekcio-
nārs man parādīja oficieru un zal-
dātu jostas, īstas kara blašķes, 
tēva un vecmammas kara meda-
ļas. Uz jautājumu – Vai Artis sevi 
uzskata par kolekcionāru? – viņš 
atbildēja, ka esot vienkāršs lietu 
vācējs. „Es necenšos dzīties pa-
kaļ pēc kārtējā eksponāta kolek-
cijai. Esmu apmierināts ar to, kas 
ir. Priecājos par katru eksponā-
tu, kas papildina manu krājumu. 
Man ir svarīgi zināt – kā kolekcio-
nēt? Jo priekšmeti, kas savākti 
vienkopus bez mērķa un jēgas, 
nav kolekcija. Man ir jāzina katras 
lietas vēsture, notikumi, kas ar to 
saistīti.”

Sarunas nobeigumā Artis at-
zinās, ka viņam kremt tas, ka ir 
tādi viņa vienaudži, kuri nesaprot 

viņa aizraušanos. Un velti! Jo tā 
taču ir daļiņa vēstures, kurai pie-
skaroties jūties atbildīgs par tās 
tradīciju glabāšanu.

Aleksejs Piņajevs.

Vīriešu aizraušanās

Īstajā profesijā Jaunas personas

Mūsu kolekcionāri Žurnāli maijā

Dzīve starp dzīvniekiem! 
Aizraujošā un bīstamā zvēru 
pētnieku dzīve. 
Pavāri nodarbojas ar zinātni. 
Eksperimenti ar ēdieniem.
Fotostāstā: neparastākie ziedi 
uz pasaules.
Kā veido robotus ar eks-
tremitātēm. 
Kas ir IQ, un kā to mēra.
Maijā skrienam maratonā.
Lamas radiniece alpaka.
Datorģēnijs Bils Geitss.
Smalko rokassomiņu vēsture.
Vecākais Eiropas futbols – Balti-

jas kausa 
izcīņa.
Slavenās 
meldiņu 
vilcējas  
suitu 
sievas.
“Tavs 
maijs” ar 
jauniem 
pasāku-
miem, 

vietām, ko apmeklēt, grāmatu 
jaunumiem, zoo un kino erudītu 
konkursiem.
“Ilustrētās Junioriem” eksperti 
izpēta izstādi “Kas ir mūzika...”
Atbildes uz lasītāju uzdotajiem 
jautājumiem.
Faktiņi par Simpsoniem.
Dari pats —  ziedi mammai.
Marts cep jautros cepumus 
“2in1”.
“Fizmix” liek balonu naglu gultā.
Tehnoloģiju jaunumi, bilžu mīkla, 
atpūtas stūrītis, komikss, jauni 
konkursi, uzvarētāji un balvas.
2014. gada Drauga kartes 
piedāvājums.

“Ilustrētā Junioriem”
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Santa: “Jūs droši vien nojau-
tāt, ka šodien mēs sapulcējāmies 
Dagdas novada jauniešu iniciatī-
vu centrā, lai dalītos pieredzē un 
iespaidos par to, kā tad mums 
veicas skolā un skolas pasāku-
mos, kas patiesi aizrauj mūsdie-
nu jauniešus. Bieži vien jauniešu 
aizraušanās pārtop par turpmāko 
profesiju.

Gunārs: “Ir viens cilvēks, 
kuram skolas laikā vācu un an-
gļu valoda bija ne tikai obligātais 
mācību priekšmets, bet arī ho-
bijs, kas pārtapa par profesiju. 
Klātesošos uzrunās novada Izglī-
tības, kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja Marija Mickeviča!”

Marija: “Sveicu jau otrajā 
Dagdas novada pasākumā de-
vītajām klasēm! Pavisam šogad 
Dagdas novadā devītās klases 
absolvēs 65 skolēni. Protams, 
ka tas ir maz, gribētos vairāk, jo 
devītās klases skolēni būs tieši 
tie, kuri mācīsies tālāk vidussko-
lās, tehnikumos, koledžās – tā 
ir jūsu izvēle. Šodien visi kopā 
paskatīsimies, kā jūs izaugāt lieli 
no mazajiem ķipariem, kad nācāt 
1. septembrī uz pirmo klasi, pa-
visam mazi, bikli pieķērušie pie 
rokas tētim vai māmiņai, gājāt 
un domājāt, kā būs apgūt visus 
burtiņus. Drīz veiksmīgi kārtosiet 
eksāmenus. Ceru, ka viss jums 
izdosies.

Novada pasākumam ir arī 
moto: “Es esmu piederīgs savai 
skolai, novadam, pilsētai!” Visi 
esat mācījušies vienā vai otrā 
skolā, kurai piederīgi. Pilsēta 
mums visiem ir Dagda, jo biežāk 
vai retāk tomēr esat uzstājušies 
šajā pilsētā. Visbeidzot, pēc de-
vītās klases, iesiet mācīties tālāk, 
un mums visiem gribas, lai jūs 

godam nestu tālāk Dagdas no-
vada vārdu un lepni sacītu: “Es 
esmu no Dagdas novada!””

Turpinājumā Marija pateicās 
klašu audzinātājiem, kuri strādā-
juši ar devītklasniekiem un paai-
cināja skolotājus kopīgi iznākt zā-
les priekšā. Skolēni viņiem skaļi 
un ilgstoši aplaudēja. Piemiņas 
suvenīrus saņēma arī skolēni. 

Pasākuma vadītājs Gunārs: 
“Mūsu vidū ir dzīves gudrs cil-
vēks, kurš mūsuprāt ir labs pie-
mērs ikvienam skolēnam, jo pēc 
noderīga padoma var griezties 
gan sporta, gan ekonomikas, gan 
sociālajos jautājumos un jebkurā 
citā dzīves situācijā. Vārds Dag-
das novada domes priekšsēdētā-
jai Sandrai Viškurei!”

Viškures kundze pastāstīja, 
ka pati ir no Liepājas, bet Dag-
dai piederīga gandrīz 30 gadus. 
Savulaik pagasta vecākās amatā 
pazina gandrīz katru pagasta bēr-
nu sejā, bet arī šodien viņa seko 
līdzi jau visa novada skolēnu pa-
nākumiem, jo interesējas par iz-
glītības jomu un visu, kas saistās 
ar to. Priekšsēdētāja deva pado-
mu devītklasniekiem, kā rīkoties, 
kad būs jāizvēlas pa kuru ceļu 
iet tālāk. Viņasprāt, vajag atcerē-
ties kādu cilvēku, kurš skolēnam 
šodien ir piemērs, un padomāt, 
kādu ceļu viņš gājis uz to, lai kļū-
tu par to, kas šodien ir. Viškures 
kundze arī aicināja neaizmirst sa-
vus vecākus, kuri vienmēr uztrau-
cas par bērniem un neaizmirst arī 
dzimto vietu, no kurienes katrs ir 
nācis, kā arī prast mainīties un 
pieņemt lietas, kas nepiecieša-
mas. Viškure: “Lai kur jūs būtu, 
lepojaties ar savu dzimteni, mīliet 
to, ja mums nebūs dzimtenes, tad 
būs ļoti bēdīgi! Nokārtot eksāme-

nus uz teicami!” 
Ar medaļu un 

diplomu jaunieši pa-
teicās tiem Dagdas 
novada domes de-
putātiem, kuri bija at-
nākuši uz pasākumu 
un varēja sākt mājas 
darba prezentācijas. 
Katras skolas de-
vītklasniekiem bija 
jāsagatavo mājas 
darbs - prezentāciju 
par savu izaugsmi 
skolā deviņu gadu 
laikā. Pēc katras pre-
zentācijas bērni ar 
ziediem un mīļiem 
vārdiem pateicās 
savai klases audzi-

nātājai par to, ka viņi vienmēr 
cenšas atbalstīt skolēnus jebkurā 
dzīves situācijā. Kad visas skolas 
bija uzstājušās, tika sarīkots 15 
minūšu pārtraukums, lai jaunieši 
sagatavotos mājasdarba otrās 
daļas norisei. Pašu iestudētos 
Pop-ielas priekšnesumus skolēni 
rādīja ārpus centra sienām. Pēc 
pasākuma visi tika aicināti pie tē-
jas galda, bet pēc tējas visi atkal 
satikās laukumā, lai piedalītos 
diskotēkā kopā ar DJ Pauly.

Dagdas novada jauniešus 
iepriekšējās paaudzes var tikai 
apskaust — viņiem ir divas ēkas 
— viena pilsētas centrā, otra — 
parkā, kur pēc mācību stundām 
skolā var atrast sev interesantu 
nodarbi. Blakus ir daudzfunkcio-
nāls sporta laukums. Praktiski 
katras pagastu pārvaldes teritori-
jā izveidota nevalstiska jauniešu 
organizācija, tiek realizēti projekti 
un šī attīstība turpināsies arī nā-
kotnē. 

Juris ROGA
Autora foto

Dažus cilvēkus daba ir ap-
veltījusi ar tādu balsi, ka to klau-
sīties var stundām ilgi. Viņiem 
tā ir dzīves jēga, savā dziesmā 
viņi ieliek visu savu dvēseli. Rai-
su Janoviču droši var pieskaitīt 
tieši pie tādiem cilvēkiem. Viņas 
dziesmas priecē ne tikai pilsētas 
un novada, bet arī visas Latvijas 
iedzīvotājus, un vēl vairāk – viņu 
pazīst jau arī Polijā.  

Meitene sāka dziedāt, kad 
mācījās Krāslavas poļu skolas 
8. klasē. „Tas notika pavisam 
nejauši,” savās atmiņās dalās 
Raisa. „Skolā tika organizēts 
dziedāšanas kolektīvs, bet pie-
trūka cilvēku. Lūk, piedāvāja arī 
man. Labprāt piekritu. Pēc kāda 
neilga laiciņa dziedāšanas sko-
lotāja Ludmila Artemenkova pie-
dāvāja man sākt nodarboties ar 
solodziedāšanu. Man tas bija kas 
pilnīgi jauns un līdz ar to īpaši 
interesants. Protams, ka es nolē-
mu izmēģināt savus spēkus. Solo 
mācīja Sergejs Artemenkovs. 
Sāku nopietni nodarboties un jau 
pēc pusgada devos uz konkursu 
Daugavpilī, kur ieņēmu 3. vietu, 
kā arī tiku finālā, kas notika Rīgā. 
Nu, un šeit pārsteigums – mana 
pirmā uzvara, 1.vieta!” 

Tik veiksmīgi iesākot, jaunā 
dziedātāja pastāvīgi piedalījās 
konkursos, dziedāšanai veltīja 
ļoti daudz uzmanības. Kā viņa 
pati stāsta – dziedāja visur – mā-
jās, ceļā uz skolu, uz treniņiem, 
atkal mājās. Draugi pat smējās – 
cik ta var dziedāt?!

Raisa nodarbojās ne tikai ar 
solodziedāšanu, bet bija arī gru-
pas „Kropeļki” sastāvā. Kādu reizi 
viņiem notika nedēļas turneja pa 
Poliju: braukāja pa dažādām pil-
sētām un dziedāja. Bet tur Raisu 
un vēl trīs meitenes no Latvijas 
ievēroja poļu saeimas deputāts 
Artūrs Gurskis un piedāvāja vi-
ņām braukt mācīties uz Poliju, 
kur dzīvošana, ēdināšana un mā-
cības – viss būs apmaksāts. Un, 
lūk, pabeidzot mācības pamat-

skolā, meitenes devās uz Var-
šavu. Dzīvoja viņas lielā ģime-
nes mājā kopā ar meitenēm no 
Baltkrievijas un Ukrainas. Licejā 
bija mērķis – mācības un tikai 
mācības, pa šo laiku meitenēm 
bija pilnībā jāapgūst poļu valoda. 

Nomācījusies mazliet vairāk par 
pusgadu, Raisa atgriezās Krā-
slavā un sāka mācīties „Vara-
vīksnes” skolā.

„10. klasē es nokļuvu pie Ro-
mualdas Jermakas,” ar sajūsmu 
stāsta jauniete. „Klase ir vienkār-
ši brīnišķīga: visi tik draudzīgi, at-
saucīgi, vienmēr gatavi palīdzēt. 
Tāpēc es viegli iejutos kolektīvā. 
Mūzikas skolotāja Rita Andreje-
va piedāvāja man dziedāt skolas 
grupā „Boļšaja peremena” (tulk. 
„Lielais pārtraukums”). Jaunieši 
draudzīgi pieņēma mani savā ko-
lektīvā. Uzstāties kopā ar viņiem 
– liels gandarījums. Paralēli tam 
turpinu dziedāt arī solo. Visur 
braucam, uzstājamies. Šogad 
Daugavpilī notika liels dziedātāju 
konkurss, kur es ieguvu 1.vietu 
un braucienu uz finālu Rīgā. Tur 
startēju „C” grupā (16-29 gadi). 
No Krāslavas mēs bijām trīs: es, 
Veronika Levčenko un Grieta Bei-
naroviča. Mūsu vecuma grupā 
piedalījās 9 cilvēki, katrs dziedāja 
divas dziesmas: poļu un latviešu 
valodā. Konkurence bija ļoti sīva, 
un iedomājieties mūsu prieku, 
kad visas godalgotās vietas ie-
ņēmām mēs! Pirmā vieta – man, 
otrā – Grietai, bet trešā – Vero-
nikai.”

Kā Grand Prix Raisa saņē-
ma uzaicinājumu vasarā piedalī-
ties koncertā „Maļvi” Polijā, uz ku-
rieni viņa plāno noteikti aizbraukt. 

Uz jautājumu par nākotnes 
nodomiem jauniete atbild: „Vis-
pār es kopš bērnības sapņoju par 
teatrālo karjeru, šķita, ka aktrises 
profesija ir mans aicinājums. Ta-
gad plāni ir mainījušies, domāju 
pēc 12. klases absolvēšanas do-
ties studēt Latvijas Universitātes 
juridiskajā fakultātē. Bet māmiņa 
un vairāki paziņas, kā arī skolotāji 
iesaka studēt Mūzikas akadēmi-
jā. Iespējams, ka viņiem ir tais-
nība. Mēģināt vajag. Bet jebkurā 
gadījumā mūziku es nepametīšu. 
Tā ir gluži kā cilvēka elpa, tā man 
ir viss, es bez mūzikas vienkārši 
nevaru dzīvot! Izmantojot gadīju-
mu, vēlos pateikties saviem mīļa-
jiem vecākiem, kā arī vokālajiem 
skolotājiem Ritai Andrejevai un 
Sergejam Artemenkovam par at-
balstu un sapratni.” 

Natālija Zdanovska. 

Elpo ar mūziku Tiekas Dagdas novada devītklasnieki
25. aprīlī Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā “Parka 

rozes” notika sadraudzības vakars Dagdas novada devīto klašu 
skolēniem un skolotājiem, citiem klātesošiem. Pasākumu vadīja 
paši jaunieši — Santa un Gunārs. Kad visi ieņēma savas vietas 
zālē, uz ekrāna tika demonstrēta jautra multfilma par skolu, lai 
noņemtu spriedzi.

Dagdas karatisti – augstumos

Kārtējo reizi veiksmīgi star-
tējuši Dagdas karatisti. Šoreiz 
karatē un sumo turnīrā “ Sochin 
Cup 2014” Daugavpilī. Tajā pie-
dalījās Latvijas un Lietuvas spor-
tisti. Jānis Jančenko kļuva par 
kata čempionu, kumite cīņā un 
sumo sacīkstēs ieguva otro vie-
tu. Renāte Mamošina - sudraba 
medaļas ieguvēja kata, trešās 
vietas ieguvēja sumo.  Arī Valē-
rijs Puzanovs ir sumo cīņu bron-
zas ieguvējs. Vēlam sportistiem 
panākumus arī turpmāk! 



5Ezerzeme2014. gada 6.maijs

Podnieku dienas apvieno 
visus Latgales māla meistarus – 
tos, kuri amatu mācījušies sko-
lās, podniekus, kuri māla prasmi 
apguvuši pie kāda vecmeistara, 
un tādus, kuri pašmācības ceļā 
cenšas iepazīt māla īpašības. 

Podnieku dienās notika izstādes, 
atvērto durvju dienas darbnīcās, 
amata prasmju paraugdemons-
trējumi, kopīga cepļa kurināšana, 
kā arī teorētiskie lasījumi, kur no-

zares speciālisti analizēja norises 
dažādās tautas lietišķās mākslas 
jomās. 

Olgas un Valda Pauliņu ke-
ramikas darbnīcā atvērto durvju 
diena tika rīkota 24. aprīlī. Mūsu 
izcilākajiem keramikas aroda 

meistariem ir pat 
divas darbnīcas – 
Krāslavā, Dūmu 
ielā un Grāveru 
pagasta lauku te-
ritorijā. Savulaik 
plānojuši, ka vasa-
rā varētu tur dzīvot, 
bet finālā sanāca, 
kā sanāca, jo turpu 
- šurpu skraidīša-
nai lielas jēgas nav 
un tāpēc atvērto 
durvju dienas noti-
kumi risinājās Krā-
slavā. 

Dīvaini, bet 
vietējie iedzīvotāji 
pasākumu palaida 
gar ausīm, turpretī 
tālāki viesi bija sa-
jūsmā un uzmanī-
gi klausījās Valda 
aizraujošo stāstīju-
mu, skatījās, foto-
grafēja un filmēja 
poda dzimšanu no 

Eiropas Savienības māla pikas 
– tik pašsaprotami, ka pat neaiz-
domājamies, cik jau gadus esam 
ES dalībvalsts! No mazās dzim-
tenes – Bukmuižas māla Valdis 

podus vairs netaisa, bet šis tas 
tomēr tiek likts lietā - autentiska 
bērza tāss no Bukmuižas pagas-
ta tiek tīta apkārt podiem, lai tos 
padarītu stiprākus un drošākus 
ekspluatācijā. Nekādas līmes, 
nekādu citu stiprinājumu, pie 
poda tāss turas, pateicoties tikai 
savam spēkam! 

“Dzimtenes māls podiem īsti 
neder, kušanas temperatūra nav 
īsti laba. Vajag pirkt mālu, vēl 
var labo mālu atrast Daugavas 
krastā,” saka Valdis un pat pa-
joko. “Kopā ar vietējo iezemieti 
tagad arī Bukmuižas bērza tāss 
dodas plašajā pasaulē! Tāss ļoti 
kvalitatīva, tās iestiepšanai vajag 
lielu spēku, bet tas nozīmē, ka ar 
podu būs salaulāta uz mūžu!”

Mūsu senči bija krietni gud-
rāki, nekā pieņemts uzskatīt. Pie-
mēram, bērza tāsī ietērpti podi, 
ceļā neplīsa, ratos sitoties viens 
pret otru. Ja arī gadījās ieplīst, 
tad saturs neizlija, bet plaisa laika 
gaitā “sadzija”, pateicoties baktē-

rijām. 
Pagalmā Pauliņi uzbūvējuši 

vasaras nojumi, blakus tai – pā-
ris metru augstu kamīnu poda 
veidolā. Zem nojumes – dažādi 
izstrādājumi sākot no podiem un 
krūkām, beidzot ar gleznainiem 
svečturiem. Ceplis kurināts pirms 
Lieldienām, šie podi pat nav ie-
vaskoti. Šobrīd viena liela daļa 
no Pauliņu keramikas ir izstā-
dē Naujenes muzejā, bet arī uz 
vietas gana daudz ko redzēt. Ir 
gan mazi podiņi, gan īsti milzeņi. 
Starp citu, arī tos pērk, taču tikai 
ārzemnieki, jo viņu maks krietni 

biezāks un viņu kāre pēc ekolie-
tām krietni lielāka nekā vietējiem. 
Kad keramiķi nosauca man lielā-
kā poda cenu, pārsteigumā apsē-
dos – apmēram 300 eiro. Starp 
citu, podnieki saskaras ar vienu 
lielu problēmu –  bagātiem podi 

par lētu, vienkāršiem cilvēkiem 
-  par dārgu, bet pircēji tomēr ir. 
Galvenais nebūt skopam, citādi 
smukais pods var saplīst!

Par tradicionālas amata 
prasmes daudzināšanu – podnie-
cību -- keramiķis Valdis Pauliņš 
nupat saņēmis Lauku ceļotāja 
Kultūras zīmi „Latviskais manto-
jums”. Šī jau ir otrā šāda zīme no-
vadā, pēc zirgu sētas “Klajumi”. 
Visā Latvijā šo zīmju ir ap pus-
simtu. Atgādināšu, ka šī gada 17. 
aprīlī jau trešo reizi lauku tūrisma 
uzņēmējiem tika pasniegta kultū-
ras zīme „Latviskais mantojums”. 
Zīme tiek pasniegta kā pateicība 
par līdz šim paveikto kultūras 
mantojuma daudzināšanā un kā 
mārketinga zīme, kas norāda 
apmeklētājam, ka šajos objektos 
var iepazīt latvisko mantojumu. 
Zīme tika pasniegta klātesot Kul-
tūras ministrei Dacei Melbārdei, 
Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdim Andrim Jaunsleinim 
un ekspertu komisijas dalībnie-
kiem, kuri pārstāv dažādas kultū-
ras mantojuma jomas. Pasnieg-
šanas ceremonija notika Rīgā, 
Grīziņkalnā, koka ēku renovāci-
jas centrā „Koka Rīga”.

Juris ROGA
Autora foto

Bija interesanti
No 24. līdz 26. aprīlim notika pasākums „Latgales podnieku dienas 2014”, kurā jau 
tradicionāli tikās keramiķi un viņu darba cienītāji. Latgales podnieku dienas rīko Rēzeknes 
novada pašvaldība, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, tautas lietišķās mākslas studija 
“Rēzeknes apriņķa pūdnīki” un Latgales Kultūrvēstures muzejs.

Kastuļinas pagasts

Priežmales pamatskola uz absolven-
tu tikšanos aicināja 3. maijā. Pēc skolas 
direktores Sandras Rakovas vārdiem, 
daudzi absolventi jau ir atbalstījuši ideju, 
ka tradicionālo absolventu tikšanās laiku 
jāpārceļ uz pavasara sākuma datumiem. 
Tikšanās pavasarī tika organizēta jau ne 
pirmo reizi. 

Scenārijs bija izstrādāts jau sen. Pa-
sākumu vadīja skolas absolvente, kura 
tagad strādā par angļu valodas skolotāju, 

Karīna Stivriņa. Bet par vakara program-
mas naglu joprojām palikušas absolventu 
atmiņas, bet tās katram ir savas. Skolas 
vēsture sniedzas tālā senatnē. Pirmā sko-
la tagadējā Kastuļinas pagasta teritorijā 
tika atvērta 1924. gadā, ciemā Koškina, 
bet 1927. gadā tā atradās jau ciemā Kono-
valova. Turpmākajos gados tās atrašanās 
vieta tika mainīta ne reizi vien, pārtopot 
gan septiņgadīgajā skolā, gan vidussko-
lā. 2005. gadā Priežmales skola ieguva 

pamatskolas statusu, šobrīd tajā mācās 
47 audzēkņi, kā arī vairāk par 20 pirms-
skolas vecuma bērni. Vārdu sakot, ņemot 
vērā mūsdienu apstākļus Latgales noma-
lē, daudz. 

Šī gada absolventu vakara goda vie-
su sarakstā bija Jakovs Grigorjevs, pabei-
dzis skolu pirms 60 gadiem. Lai gan vie-
šņas lomā šajā skolā viņš ir tikai pēdējos 
gadus, jo daudzus gadu šajā skolā strādā-
jis par skolotāju. Pirms aiziešanas pelnītā 
atpūtā, viņš mācīja bioloģiju un ģeogrāfiju. 
Nozīmīgu jubileju kopš skolas beigšanas 
atzīmēja arī Jakova klasesbiedrenes – 
Valentīna Bikovska, Monomija Žukova un 
Pulherija Osipova. 

Plecu pie pleca ar Jakovu strādājusi 
arī viņa sieva Marija. Viņu gaidīja saviļņo-
joša tikšanās ar 1974. gada absolventiem, 
kuriem viņa bija klases audzinātāja. 

Neviens Priežmales skolas absolven-
tu vakars nav pagājis tukšā zālē. Arī par 
šo pasākumu daži sākuši interesēties jau 
pirms gada. Tostarp 1969. gada absolven-
te Aleftīna Šteina. Jāpiebilst, ka šī klase 
vienmēr ir priecējusi skolotājus ar aktivitā-
ti. Laipni lūgti! – saka Priežmales pamat-
skola saviem lolojumiem. Sandra Rakova 
uzskata, ka bijušo audzēkņu labie vārdi ir 
vislielākais apbalvojums skolai un skolotā-
jiem. 

Pagasts kļuvis tīrāks
Lielās talkas ietvaros uzkopšanas 

darbu Priežmales pagastā pietika visiem 
tās dalībniekiem ar pagasta pārvaldes va-
dītāju Pēteri Bekešu priekšgalā. Šo proce-
su veicināja saulainais laiks.

Priežmales pagasta skolēnu uzde-
vums bija sakopt savas skolas teritoriju, ar 
to bērni lieliski tika galā. Aptuveni desmit 
pagasta iedzīvotāji par savu pienākumu 
uzskatīja sakopt centrālo ielu, atbrīvo-
jot to no pagājušā gada atkritumiem, un 
Ilzes ezera pludmali, kur karstā vasaras 
laikā labprāt atpūšas. Tiesa, par pludmali 

to pagaidām var saukt nosacīti. Ezers ir 
privātīpašumā, līgums par nepieciešamo 
zemes gabala nomu starp īpašnieku un 
pagasta pārvaldi noslēgts salīdzinoši ne-
sen. Nav izslēgts, ka pateicoties Eiropas 
fondu projektiem, izdosies līdz pludmalei 
uzbūvēt piebraucamo ceļu, uzbērt smiltis, 
ierīkot tiltiņu niršanai, ģērbtuvi un tualeti. 

Pavasarim atnākot, cilvēki pēc ieradu-
ma sakārto savus māju pagalmus. Daudzi 
Priežmales pagasta iedzīvotāji ir paguvuši 
ieviest kārtību jau pirms talkas, Tču citi šo 
nodarbi atlika līdz Lielajai talkai. 

Pagasta darbinieki strādāja Brāļu ka-
pos, kur apbedīti 145 karavīri, kuri bojā 
gājuši 1941. un 1944. g. Kapu pieminekļos 
iegravēti tikai 65 karavīru vārdi, pārējie tiek 
uzskatīti par nezināmiem. Kapsētas reno-
vācija tika veikta par līdzekļiem, kas pie-
šķirti no Krievijas puses.Bet rūpēties par 
to, lai apbedīto karavīru kapa vietas neap-
augtu ar sūnām - tas ir nerakstīts vietējo 
iedzīvotāju likums.

Valentīna Sirica

Laipni aicināti „dzimtajās sienās”!

Priežmales vidusskola Ezbahovas muižas ēkā (1944-1945 gads)

Notikumi Aglonas, Dagdas un Krāslavas 
novados no 17. līdz 29. aprīlim

17.04. Ūdrīšu pag., c. Lielie Muļķi 
dega kūla (30000m2); Aulejas 
pag. ceļa Auleja - Konstantino-
va, 1. km dega meža zemse-
dze (10000m2); Izvaltas pag., c. 
Jaunie Račini dega meža zem-
sedze (10000m2); Dagdas pag., 
c. Alženova dega meža zemse-
dze (300m2)

18.04. Indras pag., c. Indra dega kūla 
(7000m2); Izvaltas pag., c. Koz-
liški dega kūla (10000m2); Kal-
niešu pag., c. Livčāni dega kūla 
(10000m2); Krāslavas pag., Vo-
iņi dega kūla (3000m2); Šķau-
nes pag., Lielie Brici dega kūla 
(50000m2); Krāslava, Jalovecka 
ielā divu stāvu dzīvojamās mā-
jas dzīvoklī dega gulta

19.04. Ūdrīšu pag., c. Dunkāni dega 
kūla (3000m2)

20.04. Ezernieku pag., c. Paholki dega 
kūla (10000m2); Kalniešu pag., 
Stacija “Skaista” dega kūla 
(20000m2); Asūnes pag. dega 
kūla (200m2); Grāveru pag., c. 
Kovaļova dega kūla (40000m2)

21.04. Ūdrīšu pag., Užinkalns, Galon-
ska atvarī atklātā teritorijā dega 
laiva (10m2), dēļi (10m3), meža 
zemsedze (20000m2) un kūla 
(50000m2); Asūnes pag., Asūnē 
dega kūla (5000m2)

23.04. Kastuļinas pag., c. Lejas But-
kāni dega meža jaunaudze un 
virsslānis (12000m2)

24.04. Indras pag., c. Lapoški dega 
kūla (10000m2)

25.04. Krāslavas pag., c. Ceplīši dega 
mežs (40m2), Kalniešu pag., 
c. Obročnaja Statja dega kūla 
(50000m2)

26.04. Šķeltovas pag., c. Šahmani 
dega kūla (10000m2); Piedru-
jas pag., c. Berjozki dega mežs 
(70000m2) ; Krāslava, Raiņa 
ielā dega kūla (300m2) ; Krā-
slava, blakus ezeram “Perstiņu” 
dega kūla (200m2)

Valsts ungundzēsības un glābšanas die-
nesta Latgales reģionālā brigāde informē
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Televīzijas programmaIr iemesls!

Mēmā kino aktieri ir aizmirsti. Ie-
spējams, vēl tikai par pašiem slavenāka-
jiem runā skatītāji. Čārlijs Čaplins, Bas-
tors Kitons, Maks Linders... Īstenībā šādu 
zvaigžņu bija daudzreiz vairāk. Vienkārši 
mēmās filmas ar laiku nomainīja skaņu 
filmas, bet vēlāk arī krāsainās. Par laimi, 
šodien vēl nevienam nav ienācis prātā 
„izkrāsot” mēmā kino šedevrus. It kā nav, 
bet reizēm arī uzplaiksnī televīzijas ekrā-
nos daži kadri no tām pašām filmām, kas 
aizsāka kinematogrāfijas vēsturi 20. gad-
simta sākumā. Reizēm arī parādās aktie-
ra, kurš kļuva par visas pasaules pašu pir-
mo seksa simbolu, seja. Rūdolfs Alfonso 
Raffaello Pjetro Filiber-
to Guljelmi de Valentī-
no d’Antonjolla – lūk, 
tādu sarežģītu vārdu ar 
aristokrātisku pieskaņu 
saņēma cirka dresētāja 
dēls. Tuvi draugi Holivu-
dā viņu sauca par Rūdi 
Valu, tā amerikāņu ausij 
bija pieņemamāk. Un 
līdz Holivudai bija vēl 
tāls ceļš. 

Valentīno tēvs, 
pēc aiziešanas no cirka, 
sāka strādāt par vetār-
stu, par dzīvnieku sli-
mībām viņš zināja daudz. Mazajā Itālijas 
dienvidu pilsētiņā Kastellanjeta ģimene 
bija labi pazīstama un cienījama. 1895. 
gadā, vienā gadā ar kinematogrāfiju, dzi-
ma Rūdolfs. 

Puisēns sapņoja par militāro kar-
jeru. Pēc skolas absolvēšanas Rūdolfs 
devās uz kara akadēmiju. Viņu sagaidīja 
izgāšanās līdz ar apkaunojošu formulēju-
mu: „Trauslums un stabilitātes trūkums.” 
Vājā veselība un trauslais ķermenis liedza 
sapnim īstenoties. 

Tēvs nosūtīja Rūdolfu uz Genujas 
lauksaimniecības akadēmiju, apgūt ag-
ronoma specialitāti – cienījamu profesiju 
Valentīno dzimtenē. Dēls izpildīja tēva 
gribu. Bet pēc diploma saņemšanas viņš 
aizbauca uz Parīzi, lai mācītos dejot. Tieši 
šī māka viņam noderēja aktiera karjeras 
sākumā. Parīzes periods beidzās līdz ar 
tēva nāvi. Rūdolfs, atgriezies mājās, ilgi 
nevarēja atrast sev nodarbošanos. Viņš 
dīkdieņoja, „sēdēja” mātei un vecākajam 
brālim uz kakla. Tērēja mantojumu, ko 
guva no tēva. 1913. gadā ģimene nolē-
ma, ka Rūdolfam jāsāk patstāvīga dzīve. 
Viņam iedalīja daļu no tēva mantojuma 
un... novēlēja veiksmi... Tvaikoņa biļete 
uz Ņujorku bija pielikumā kā bezmaksas 
bonuss. 

Amerikā neveicās viegli. Tēva nau-
da drīz vien beidzās, arī agronomi Ņu-
jorkā nebija vajadzīgi. Patīkams izskats 
un māka dejot – arī sava veida prece. 
Rūdolfs devās uz lepnu kafejnīcu un pie-
dāvāja savus dejotāja pakalpojumus par 
samaksu. Vientuļām Balzāka vecuma 
dāmām patika itāļu jaunā cilvēka mi-
niatūrisms, manieru izsmalcinātība un 
pievilcība. Radās nauda, kā arī pirmā po-
pularitāte noteiktās aprindās. Popularitā-
te auga, kad uz žurnālu vākiem Rūdolfs 
parādījās slavenas krievu aktrises Nazi-
movas apkampienos. Bet... Slikta slava 
ir ārti gaistoša. Kādas ceļojošās trupas 
negaidītais piedāvājums nāca, šķiet, pašā 
laikā. Rūdolfs argentīniešu tango izpildīja 
tik meistarīgi, ka piesaistīja lielu un mazu 

pilsētu publikas uzmanību. Bet naudu 
tas nenesa, kaut gan runas par skanīgo 
vārdu un uzvārdu – Rūdolfs Valentīno – 
skanēja tālu. Tuvojoties ASV rietumu pie-
krastei, Holivudai, jaunais itālis paspēja 
jau iepazīties ar garlaicīgiem cilvēkiem. 
Viņš saņēma pieticīgus piedāvājumus 
no producentiem un režisoriem. Sākumā 
viņš filmās parādījās kā statists, tad sāka 
izpildīt epizodiskas lomas. 

Kinokarjeras pašā sākumā Valentī-
no bija viena galvenā problēma – dabis-
kā kautrība. Viņš kautrējās no pūļa, no 
uzmanības, kas viņam tika veltīta... No 
otras puses – sievietes viņu dievināja. 

Sieviešu lutināts, viņš bez 
jebkādiem sirds pārmetu-
miem iesāka daudzskaitlī-
gus romānus un tikpat viegli 
tos pabeidza. Drīz vien Rū-
dolfs lika par sevi runāt visai 
pasaulei. Viņš apprecēja 
kinozvaigzni Džinu Ekeri. 
Šīs laulības joprojām tiek 
uzskatītas par visīsākajām 
laulībām Holivudā – tās ilga 
6 stundas... Kas notika, to 
joprojām neviens nezina. 
Ne Valentīno, ne Ekere ne-
kad un ne ar vienu neap-
sprieda šo notikumu. Drīz 

vien pēc skaļā notikuma Valentīno sa-
ņēma savu pirmo galveno lomu kino. 
„Četri Apokalipses jātnieki” viņu padarīja 
par Amerikas zvaigzni un seksa simbolu. 
Piedāvājumi bira viens pēc otra. Radās 
jauns kinovaroņa tips – latīņu mīlnieks. 
Slava bija apdullinoša. Valentīno nācās 
pārvietoties slepus, bieži pārģērbties, 
un viss tāpēc, lai glābtu savu veselību. 
Fanu bari bija gatavi viņu saplēst gabalos 
un paņemt līdzi kā suvenīru. 1923. gadā 
Valentīno izdeva plati, kurā ir ierakstītas 
divas dziesmas viņa izpildījumā, viņa 
pieticīgais dzejoļu krājums tika tiražēts 
vairākos simtu tūkstošu eksemplāros. 
Veiksmes sekoja viena otrai. Publika ne-
analizēja viņa aktierspēli – vienreiz tikusi 
tās valdzinājumā, publika viņā nesavtīgi 
iemīlējās. Kinokompānija guva necerētus 
ienākumus. Priekšā – vispasaules slava...

Viss pārtrūka pavisam negaidot. 
Visvienkāršākā apendicīta izgriešanas 
operācija pārrāva jaunā aktiera dzīvi...

Rūdolfa Valentīno bēres pārvērtās 
par kinofilmu... Musolīni atsūtīja goda 
sardzi, aktiera zārks bija izgatavots no 
sudraba un sarkankoka. Pēc Valentīno 
nāves paziņošanas daži desmiti fanotāju 
izdarīja pašnāvību. Tā bija histērija... 

Drīz vien pie Rūdolfa kapa tika izvie-
tots policijas postenis, jo pašnāvību vilnis 
uz seksa simbola kapa nerimās...

1956. gada 23. augustā, trīsdesmit 
gadus pēc aktiera nāves, visas pasaules 
laikraksti ziņoja, ka pirmo teizi trīsdesmit 
gadu laikā uz Rūdolfa Valentīno kapavie-
tu neatnāca neviena sieviete. 

Pēc pasaulē pirmā „latīņu mīlinie-
ka” nāves Irvinga bulvāris Holivudā tika 
pārdēvēts par Valentīno bulvāri, aktiera 
dzimtenē Kastellanjetas pilsētiņā tika uz-
stādīt piemineklis, veltīts Rūdolfam. 

Argentīniešu tango ir figūra, kas 
tiek dēvēta „valentīno”, arī veltīta itāļu 
aktierim, kas dzima kādā mazā pilsētiņā 
Itālijas dienvidos.

Andrejs Jakubovskis
Foto no interneta

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35, 15.30 Mīlas viesulis.
9.30 Zoodārzu mazuļi.
10.00 No sētas uz sētu.
10.30, 19.25 Mana ģimene.
11.05, 13.05, 15.15 TV veikals.
11.20 Sapņu viesnīca. Brazīlija. M. f.
13.20 Mana koka stāsts.
14.45 Viss notiek.
16.30 Multfilmas.
17.15, 0.20 100g kultūras.
18.00, 0.05 Zi ņas.
18.50, 1.05, 05.25 Četras istabas.
20.00 Eņģeļu iela.
20.30 Pa no rā ma.
21.15 Latvija, turam īkšķus!
22.00 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014. 
1. pusfināls.
1.40 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts.
4.55 Etnosi.

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05, 23.45 1000 jūdzes līdz Eņģeļu 
pilsētai.
6.35, 12.10 Savējie.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu.
08.15 Nedēļas apskats.
8.35 TV Mozaīka.
8.55 Skatpunkti.
9.15 Globalizācija 300.
9.45, 18.05 Kriminālsleja.
10.45, 16.10 Kalle nāk.
11.35 Frančesko Vidusjūras ceļojums.
13.40 Vienmēr formā!
14.10 2014. gada Soču olimpiskās spēles.
17.05 Klimata  pārmaiņas.
19.00 Šodien.
19.35 Aktuālais jautājums.
20.05 Vienmēr formā!
20.35 Noķert kadrā.
21.05 Ak, kāds jaukumiņš!
21.55, 5.00 Tavs auto.
22.25, 5.30 Autosporta programma Nr 1.
22.55 Sporta studija.
0.45 Eiropas vidū - pasaules malā.
1.20 SeMS piedāvā.

LNT
6.15 Ķerto līga.
6.45, 4.05 Šo dien no va dos.
7.00, 2.10 900 sekundes.
9.00, 0.05 Dzīvīte.
9.35, 14.20 TV veikals.
9.55 Rozamunde Pilčere. Mīlestības 
nokrāsas. M/f.
12.00 Dzimuši policisti.
13.00, 19.00 1001 nakts.
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas.
14.35, 04.15 Rafteru ģimene.
15.40, 5.00 Kādas slimības vēsture.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
20.30 Spor ta un lai ka zi ņas.
20.35, 3.40 Degpunktā.
21.10 Mans sievišķais es. M/f.
23.10 Nikita.
0.25 Dombura studija
5.50 Kristīgā programma. 

TV3
6.40, 13.10 Multfilmas.
7.30 Filmiņa par Milzu Lempi.
8.50, 1.00, 5.00 Kobra.
9.55 Ūdens zirgs.
12.05, 2.45 Mana mīļā aukle.
14.30 Alkas pēc laimes.
15.30, 20.20, 3.10 UgunsGrēks.
16.50, 17.20 Tētuka meitiņas.
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas.
19.00, 3.40 Zi ņas.
19.30, 4.10 Bez ta bu.
21.00 Elementāri, Vatson!
22.00 Ruslans. Seriāls.
5.45 Slepenā dzīve.

TV3+
6.45 Simpsoni.
7.30, 8.35 Multfilmas.
8.00 Seši kadri.
8.45 Pārsteidz mani!
10.50 Tā mežonīga kaķene. M/f.
12.40 Rapuncele. Multfilma.
14.30 Ārstes Zaicevas dienasgrāmata.
15.35 Comedy Women.
16.35 Mana mīļā aukle.
17.50, 0.00, 1.05, 5.40 Mā ja.
18.55 Amerikāņu līgavainis.
19.55 Interni.
21.00 Ekstrasensi kā detektīvi.
22.00 Veiksmes sala.

TV5
6.35, 13.30 Pats sev režisors.
7.25, 12.25 Kremļa kursanti.
8.25, 18.30, 0.00 Mūsu tēma.
9.20, 12.10 TV vei kals.
9.35 Smieties atļauts.
11.40, 22.25, 0.55 Kriminālinformācija+.
14.25, 19.40 Provincietis.
16.25 Dežūreņģelis.
17.30 Maskava. Trīs staciju laukums.
19.30, 22.20 Ziņas.
21.50 Mūsu tēma 10 minūtēs.
22.00 Vakars@22.
23.00 Īpašo nozīmes aģents.
1.20 Nakts mūzika TV-5.

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.45 Ziņas.
9.30 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās.
11.30 Jūsu darīšana.
12.25 Divatā ar visiem.
13.35 Citas ziņas.
14.20 Krimas sala. Dok. f.
14.55, 2.40 Skūpsts.
15.55, 3.50 Mo derns sprie dums.
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks.
20.40 Latvijas Laiks; laika ziņas.
21.35 Tulkotājs. Seriāls.
22.50 Karš uz mīti. 23.45 Kijeva 1941.
0.55 Meklēju savu likteni,. M/f.
5.30 Mūzika. 

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.15 Ziņas.
6.05 Mūsu 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.
13.10 Jūsu darīšana.
13.55 Moderns spriedums.
15.00 Vienatnē ar visiem.
16.15 Krimas sala.
16.55 Precamies!
18.20 Meitenes.
18.50 Lai ru nā!
20.00 Laiks.
21.05 Labā dūšā.
23.15 Kijeva 1941.

REN-TV BAL TI JA
6.05, 14.25 Ģimenes drāmas.
6.55, 13.05 Multf il mas.
7.09, 19.44 Laika ziņas.
7.10 Afromaskavietis. Seriāls.
8.05 Karavīri. Seriāls.
9.00 Dievu ēdiens
10.15, 19.45 Saviesīgas vakariņas.
11.20 Nosvērti un laimīgi.
12.20 Skatīties visiem!
13.25 Mūžība pret akopolipsi
16.30 Nemelo man!
17.40 Drošs līdzeklis.
20.50 Jums pat sapņos nav rādījies. 
Pazudušo gaisa kuģu noslēpumi 
22.50 Slepenā pilsēta.
0.45 Informatīvs raidījums

BALTKRIEVIJAS TV I
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Ziņas.
7.05, 8.05 Biznesa dzīve.
7.10, 8.10, 19.40, 0.30 X zona.
9.10 Mākslas filma.
11.00, 16.30 Ģimenes melodrāmas.
11.50, 15.30, 18.35 Eurovision. Bez ko-
mentāriem.
11.55, 15.25 Raidījums par futbolu.
12.10, 1.20 Mistiski stāsti. Dok. f.
13.05 Drakona sindroms. M/f.
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi.
15.30 Pēdas.
17.30 Baltkrievijas laiks.
20.00 Kā apprecēt milionāru. M/f.
21.00 Panorāma.
22.00 Eirovizija 2014.
0.00 Smagas darbdienas vakars.
0.50 Interešu sfēra.
1.10 Sports.

BALTKRIEVIJAS TV II (bij. LAD)
7.00 Rīts.
9.00, 21.30 TV barometrs.
9.05, 17.55 Notāra Ņeglonceva piedzīvo-
jumi. Seriāls.
10.20 Baltkrievu virtuve.
11.00, 23.35 Burvja lelles. Seriāls.
12.05, 19.00 Bumba. Seriāls.
13.55, 23.35 Reāli puikas.
15.05, 21.30 Universitāte. Jaunās kojas.
16.30 Augstāk par jumtu.
17.05 Multfilmas.
20.45 Labas pašsajūtas ābece.
21.25 KENO.
0.25 GBOB Baltkrievijā.

OTRDIENA, 6. maijs

TREŠDIENA 7.maijs

6. maijs – Rūdolfa Valentīno dzimšanas diena

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35, 15.15 Mī las vie su lis.
9.30, 20.00 Eņģeļu iela.
10.00, 18.50, 0.15, 5.25 Četras istabas.
10.40, 19.25 Mana ģimene.
11.15, 13.15, 15.00 TV veikals.
11.30 Aizliegtais paņēmiens. Dok. f.
12.15, 1.05 Kinotēka.
12.45 Es – savai zemītei.
13.30 Vai Rīga jau gatava?
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, 23.30 100g kultūras.
18.00, 23.00 Zi ņas.
20.30 Pa no rā ma.
21.13 Lat lo to.
21.20 Eiropas parlamenta vēlēšanas.
23.15 Zebra 0.50 Aculiecinieks.
1.35 Noķert tradīciju aiz astes.
4.55 Vides fakti.

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai.
6.35, 12.35 Savējie.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu.
8.15 Automoto raid. nr.2.
8.35 Komercdarbība šodien.
8.55 Brīvdienu ceļvedis.
9.15 Projekts Nākotne.
9.45, 18.05 Kriminālsleja.
10.45, 16.10 Kalle nāk.
11.35, 17.00 Klimata pārmaiņas.
13.40, 2.10 Globalizācija 3000.
14.10 2014. gada Soču olimpiskās spēles.
19.00 Ziņas.
19.25 LBL 1. finālspēle.

21.30 Eiropas parlamenta vēlēšanas.
23.05 Spots.
23.35, 5.00 Makšķerēšanas noslēpumi.
0.05, 5.30 Ātruma cilts.
0.35 Pēdējais liecinieks.
1.25 Ak, kāds jaukumiņš! Dok. f.
1.15 SeMS.

LNT
6.15, 4.20 Ķerto līga.
6.45, 4.10 Šo dien no va dos.
7.00, 2.20 900 sekundes.
9.00, 1.10 Dzīvīte.
9.35, 14.20 TV veikals.
9.55 Mans sievišķais es.
12.00 Dzintara dziesmas.
13.00, 19.00 1001 nakts.
14.00, 17.50, 20.00 Zi ņas.
14.35, 1.30 Rafteru ģimene.
15.40, 5.00 Kādas slimības vēsture.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
20.30 Spor ta un lai ka zi ņas.
20.35, 3.50 Degpunktā.
21.10 Policists no pagātnes.
22.10 Vegasa.
23.10 Piektdiena, 13. M/f.
4.40 Multfilmas.
5.50 Kristīgā programma. 

TV3
6.40, 13.10 Multf il mas.
8.00, 16.50 Tētuka meitiņas.
9.05, 0.30, 5.00 Kobra.
10.05 Elementāri, Vatson!
12.05, 2.25 Mana mīļā aukle.
14.30, 2.25 Alkas pēc laimes.
15.30, 20.20, 3.10 UgunsGrēks.
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas.
19.00, 3.40 Zi ņas.
19.30, 4.10 Bez tabu.
21.00 Ekstrasensi kā detektīvi.
22.10 Ievas pārvērtības.
23.00 Kinomānija.

23.35 Saikne.
5.45 Slepenā dzīve.

TV3+
6.30 Simpsoni.
7.10, 14.30 Ārstes Zaicevas dienasgrāma-
ta.
8.15 Seši kadri.
8.45, 16.35 Mana mīļā aukle.
10.00 Krievijas humora vēsture.
11.05, 15.35 Comedy Women.
12.10, 18.55 Amerikāņu līgavainis.
13.15, 19.55 Interni.
17.50, 0.00 Mā ja.
21.00 Uz nažiem.
22.10 Zāģis 6. M/f.

TV5
6.35, 13.30 Esmu pats sev režisors.
7.25, 12.25 Kremļa kursanti.
8.25, 18.30 Mūsu tēma.
9.20, 12.10 TV veikals.
9.35, 16.25 Dežūreņģelis.
10.40, 17.30 Maskava. Trīs staciju lau-
kums.
11.40, 22.25, 0.55 Kriminālinformācija+.
14.25 Provincietis.
19.30 Ziņas.
19.40 Vilciens uz ziemeļiem. M/f.
21.50 Mūsu tēma 10 minūtēs.
22.00 Vakars@22. Informatīvs raid.
22.20 Laika ziņas.
23.00 Īpašo nozīmes aģents.
1.20 TV5 mūzika naktij.

PBK 
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.25 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 Skūpsts.
15.55, 3.25 Moderns spriedums.
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks.
20.45 Lat vi jas Laiks; laika ziņas.
21.15 Tulkotājs.
22.20 Karš un mīti.
23.25 Sevastopoles aizstāvēšana.
0.35 Cilvēka liktenis. M/f.
2.30 Skūpsts. 5.10 Mū zi ka.

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.15 Zi ņas.
6.05 Mūsu rīts.
9.05 Esi vesels!
10.25 Kontrolpirkums.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Sports.
11.10 Mūsu laikā.
12.05 Viņi un mēs.
13.10 Jūsu darīšana.
13.55 Moderns spriedums.
15.00 Vienatnē ar visiem.
16.15 Krimas sala. 16.55 Precamies!
18.20 Meitenes!
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks. 
21.05 Labā dūšā.
23.15 Karš un mīti.
0.15 Sevastopoles aizstāvēšana. 

REN-TV BAL TIC
6.00, 8.55, 14.25 Ģimenes drāmas.
6.50, 13.15 Multf il mas.
7.04, 19.44 Lai ka zi ņas.
7.05 Afromaskavietis. Seriāls.
8.00 Katavīri. Seriāls.
10.10, 19.45 Saviesīgas vakariņas.
11.10, 16.30 Nemelo man!
12.10, 18.40 Drošs līdzeklis.
13.30 Zudušo pasauļu cīņa.
20.50 Lielie noslēpumi

22.50 Slepenā pilsēta
23.55 Ekstrasensu cīņa. Starptautiskā cīņa.

BALTKRIEVIJAS TV I
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Ziņas.
7.05, 8.05 Biznesa dzīve.
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 X zona.
9.10 Kliks: ar pultu pa dzīvi. M/f. 
10.55, 20.00 Ka apprecēt miljonāru. M/f.
11.50, 15.30, 18.35 Eurovision. Bez ko-
mentāriem.
11.55, 15.25 Raidījums par futbolu.
12.10, 0.35 Mistiski stāsti.
13.05 Drakona sindroms.
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi.
15.35 Pēdas. 
16.30 Ģimenes melodrāmas.
17.30 Baltkrievijas laiks.
19.20 Speciālreportāža.
21.00 Panorāma. 21.45 Mākslas filma.
23.35 Aktuālā intervija.
0.25 Sports.

BALTKRIEVIJAS TV II (bij. LAD)
7.00 Rīts.
9.00, 21.20 TV barometrs.
9.05, 17.55 Notāra Ņeglonceva piedzīvo-
jumi.
10.15 Pazīstamie.
11.00, 23.40 Burvja lelles.
12.00, 19.00 Bumba.
13.50, 22.45 Reāli puikas.
14.55, 21.35 Universitāte. Jaunās kojas.
16.05 Biroja stils.
16.40 Reportieris.
17.30 Multfilmas.
20.45 Labas pašsajūtas ābece.
21.25 Sportloto.
21.30 KENO.
0305 GBOB Baltkrievijā.
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CETURDIENA, 8.maijs
LTV-1
6.00 Latvijas Republikas himna.
6.02, 13.40, 1.40 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35, 15.20 Mīlas viesulis.
9.30, 20.00 Eņģeļu iela.
10.00, 18.50, 1.05 Četras istabas.
10.40 Mana ģimene.
11.15, 13.25, 15.05 TV veikals.
11.30 Atmodas antoloģija.
14.10 Kas var būt labāks par šo?
14.40 Zebra.
14.55 Zemei līdzīga planēta.
16.20 Multfilmas.
16.45 Kas te? Es te!
17.15, 0.20 100g kultūras.
18.00, 0.05 Ziņas.
19.25 Tālā zeme - Sibīrija.
20.30 Panorāma.
21.05 Latvijas sporta varoņi. Bobsleja 
zvaigznājs.
4.55 Vertikāle.

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05, 1.10 1000 jūdzes līdz Eņģeļu 
pilsētai.
6.40, 12.35 Savējie.
7.10 Skatpunkti.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu.
8.15 TV mozaīka.
8.35 Laiks uzņēmējiem.
8.55 Vārds uzņēmējiem.
9.15 Pie stūres.
9.45, 18.00 Kriminālsleja.
10.45, 16.10 Kalle nāk.
11.35, 17.00 Klimata pārmaiņas.
13.40, 20.05 Projekts Nākotne.
14.10 LBL 1. finālspēle.
19.00 Ziņas.
19.30, 1.40 Noķert kadrā.
20.35 Grafiti. Cīņa par izteiksmes brīvību.
21.40 Melns. Sarkans. Zelts. 4 vīri Ugandā.
22.10 Piedzīvojums dabā.
22.40 Motociklisti.
23.10 SeMS ceļo.
0.10 Autosporta programma Nr 1.
0.40, 5.30 Tavs auto.
5.00 Ātruma cilts.

LNT
6.15, 4.20 Ķerto līga.
6.45, 4.10 Šodien novados.

PIEKTDIENA, 9.maijs
LTV-1
6.00 Latvijas Republikas himna.
6.02 “Province”.
6.30 Rīta “Panorāma”. 
8.35, 17.10 “Alpu dakteris”.
9.30 “Eņģeļu iela”.
10.00 Ar balsu vairākumu.
11.00 “Četras istabas”.
11.40, 13.20, 16.25 “TV veikals”.
11.55 “Tālā zeme -- Sibīrija”.
11.30, 1.50 “Izsauciet vecmāti!” Seriāls.
12.25, 1.15 Izsauciet vecmāti.
13.35 “100 g kultūras”. Diskusija.
14.20 “100 g kultūras”. Personība.
15.05 “100 g kultūras”. Nacionālie dār-
gumi.
15.50 “Vides fakti”.
16.45 Multfilmas. 18.00, 0.05 Ziņas.
18.55 “Vai Rīga jau gatava?”
19.10 “Gudrs, vēl gudrāks”.
20.30 “Panorāma”.
21.25 Latvijas sporta varoņi. Dukuru 
mezgls.
22.05 Eiropa dzied!
0.20 Latvijas šlāgeraptauja 2014.
2.15 Čikāgas piecīši.
4.20 Eiropa. Mīti un realitāte.
5.00 Viņa augstība - komponists Jānis 
Lūsēns III.

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05, 2.45 1000 jūdzes līdz Eņģeļu 
pilsētai.
6.35, 12.40 Savējie.
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”.
9.45, 18.00 Kriminālsleja
10.50, 16.10 “Kalle nāk”.
11.40 Klimata pārmaiņas.
13.10, 4.30 “Pie stūres”.
13.40 “Aktuālais jautājums”.
14.10, 19:25 LBL 5. un 2. finālspēles.
17.00 Kontinentu ceļojums.
19.00 Ziņas.
21.30 Anekdošu šovs.
22.00 “Eiropa koncertos”.
22.50 “Pasaules stāsti”.
23.20 “Izdzīvotāji”.
0.15 “Ātruma cilts”.
0.45, 5.00 Makšķerēšanas noslēpumi.
1.15 “Motociklisti”.
1.45 Spots.
2.15 Noķert kadrā.
3.45 SeMS piedāvā... 
5.30 Autosporta programma Nr 1.

7.00, 14.00, 17.50, 20.00 Zi ņas.
9.00, 0.20 Dzīvīte.
9.35, 14.20 TV vei kals.
9.50, 0.40 48 stundas Barselonā. M/f.
12.00 Es nezināju, ka esmu stāvoklī.
13.00, 19.00 1001 nakts.
14.35 Rafteru ģimene.
15.40, 5.00 Kādas slimības vēsture.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Basketbols TV.
20.40, 3.50 Degpunktā.
21.15 Latvijas faili.
22.15 Brunču mednieks M/f.
0.35 Likums un kārtība. Seriāls.
2.20 900 sekundes.
1.10 Kad dzīve aizzib gar acīm M. f.
4.40 Bernards
5.50 Kristīgā programma.

TV3
6.40, 13.10 Multfilmas.
8.00, 16.50 Tētuka meitiņas.
9.05, 1.15, 5.00 Kobra.
10.05 Ekstrasensi kā detektīvi.
12.05, 3.00 Mana mīļā aukle.
14.30 Alkas pēc laimes.
15.30, 20.20, 3.25 UgunsGrēks.
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas.
19.00, 3.55 Ziņas.
19.30, 4.25 Bez tabu.
21.00 Kāsla metode.
22.00 Baiļu istaba. M/f.
0.15 Latvijas raid. par sportu.
5.45 Slepenā dzīve.

TV3+
6.30 Simpsoni.
7.10, 14.30 Ārstes Zaicevas dienasgrāmata.
8.15 Seši kadri. 
8.45, 16.35 Mana mīļā aukle.
10.00 Krievijas humora vēsture.
11.05, 15.35 Comedy Women. 
12.10, 18.55 Amerikāņu līgavainis.
13.15, 19.55 Interni.
17.50, 0.55 Māja.
21.00 Reāli puikas.
22.00 Sekss-guru. M/f.
23.50 Eiropas pokera turnīrs.

TV5
6.35, 13.30 Esmu pats sev režisors.
7.25, 12.25 Kremļa kursanti.
8.25, 18.30 Mūsu tēma. 
9.20, 12.10 TV veikals.

9.35 Dežūreņģelis.
10.40, 17.30 Maskava. Trīs staciju laukums.
11.40, 22.25 Kriminālinformācija+.
14.25, 19.40 Vilciens uz ziemeļiem.
16.25 Garāžas. Seriāls.
19.30 Ziņas.
21.50 Mūsu tēma 10 minūtēs.
22.00 Vakars@22.
22.20 Laika ziņas.
23.00 Sarunas ar Rozu.
23.35 Īpašo nozīmes aģents.
1.45 Nakts mūzika TV-5.

PBK 
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.30 Ziņas.
9.30 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās.
11.30 Jūsu darīšana.
12.25 Divatā ar visiem.
13.35 Citas ziņas.
14.20 Krimas sala.
14.55, 2.55 Skūpsts.
15.55, 3.55 Moderns spriedums.
17.35 Gaidi mani!
18.35 Dziedāsim, draugi!
20.00 Laiks. 
20.40 Lat vi jas Laiks; laika ziņas.
21.15 Tulkotājs.
22.20 Karš un mīti.
23.30 Dok. filma.
0.40 Zvaigžņu parāde.
1.10 Baltkrievijas stacija. M/f.
23.30 Vakars kopā ar V. Solovjovu.
0.15 Iestājoties naktij.5.40 Mū zi ka.

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.15 Zi ņas.
6.05 Mūsu rīts.
9.05 Esi vesels!
10.25 Kontrolpirkums.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Sports.
11.10 Mūsu laikā.
12.05 Viņi un mēs.
13.10 Jūsu darīšana.
13.55 Moderns spriedums.
15.00 Vienatnē ar visiem.
16.15 Krimas sala.
16.55 Precamies!
18.20 Meitenes!
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks. 
21.05 Labā dūšā.
23.15 Karš un mīti.

0.15 Dok. filma.
REN-TV BALTIC
6.00, 8.55, 14.30 Ģimenes drāmas.
6.24, 13.15 Multfilmas.
6.59, 19.44 Laika ziņas.
7.00 Afromaskavietis. Seriāls.
7.55 Karavīri. Seriāls.
10.10, 18.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas.
11.10, 16.35 Nemelo man!
12.10 Drošs līdzeklis.
13.35 Slāvu dievu cīņas
20.50 Mihailova Zadornova koncerts.
22.50 Slepenā pilsēta
0.45 Informatīvs raidījums

BALTKRIEVIJAS TV I
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Ziņas.
7.05, 8.05 Biznesa dzīve.
7.10, 8.10, 19.40, 0.30 X zona.
9.10 Mākslas filma. 
10.55, 20.00 Kā apprecēt miljonāru. M/f.
11.50, 15.30, 18.35 Eurovision. Bez ko-
mentāriem.
11.55, 15.25 Raidījums par futbolu.
12.10, 1.20 Mistiski stāsti.
13.05 Drakona sindroms.
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi.
15.35 Pēdas. 
16.30 Ģimenes melodrāmas.
17.30 Baltkrievijas laiks.
19.20, 0.50 Interešu sfēra.
0.00 Smagas dienas vakars.
1.10 Sports.

BALTKRIEVIJAS TV II (bij. LAD)
7.00 Rīts.
9.00, 21.20 TV barometrs.
9.05, 17.55 Notāra Ņeglonceva piedzīvo-
jumi.
10.20 Rītdiena - tie esam mēs!
10.45, 23.45 Burvja lelles.
11.50, 19.00 Bumba.
13.35 Reāli puikas.
14.45 Universitāte. Jaunās kojas.
15.55 Divarpus pavāri.
16.25 Autobatls.
17.05 Multfilmas.
20.45 Futbols.
21.25 KENO.
21.30 1944. gada augustā… M/f.  
0.35 GBOB Baltkrievijā.

LNT
6.15 Ķerto līga.
6.45, 4.40 Šodien novados.
7.00, 2.45 ”900 sekundes”
9.00, 0.50 Dzīvīte.
9.30 Basketbols TV.
9.35, 14.20 TV vei kals.
9.55, 1.10 Ingas Lindstrēmas kolekcija. 
Neīstais līgavainis.
12.00 Svētās liekules.
13.00, 19.00 1001 nakts.
14.00, 17.50, 20.00 Zi ņas.
14.35 Rafteru ģimene.
15.40, 5.00 Kādas slimības vēsture.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35, 4.15 Degpunktā.
21.05 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
22.55 Meitene, kas spēlējās ar uguni.
22.15 Brunču mednieks M/f.
0.35 Likums un kārtība. Seriāls.
2.20 900 sekundes.
1.10 Kad dzīve aizzib gar acīm M. f.
4.40 Bernards
5.50 Kristīgā programma.
5.45 Bernards

TV3
6.40, 13.10 Multfilmas.
8.00, 16.40 Tētuka meitiņas.
9.05, 1.20, 2.20, 5.00 Kobra.
10.05 Kāsla metode.
11.05 Firma.
12.05 Mana mīļā aukle.
14.40 Alkas pēc laimes.
15.40 Pēdējais īstais vīrs 2
18.25 Runā Rīga.
19.00, 3.55 Ziņas.
19.30, 4.25 Bez tabu.
20.20 Valstī viss ir kārtībā.
21.00 Iepazīsties, mani vecāki.
23.10 Krutie kruķi.
3.10 Alkas pēc laimes.
5.45 Slepenā dzīve.

V3+
6.30 Multfilmas.
7.10, 14.30 Ārstes Zaicevas dienasgrāma-
ta. 8.10, 10.30 Seši kadri.
8.45 Sekss-guru. M/f.
11.05, 15.35 Comedy Women.
12.10, 18.55 “Amerikāņu līgavainis”.
13.15 “Interni”.
16.35 “Mana mīļā aukle”. Seriāls.
17.50, 0.55 Māja 2.
21.50 Brīvdienas ar Dereku. M/f.
23.50 Uz nažiem.

TV-5
6.35, 13.30 “Pats sev režisors”.
7.25, 12.25 “Kremļa kursanti”.
8.25 “Mūsu tēma”.

9.20, 12.10  “TV veikals”.
9.35 “Garāžas”.
10.40 “Maskava. Trīs staciju laukums”.
11.40, 22.25 “Kriminālinformācija+”.
14.25 Vilciens uz ziemeļiem.
16.35 Hokejs: PČ 2014. Šveice – Krievija.
19.30 Ziņas.
19.40 Mēs no nākotnes. M/f.
21.50 “Mūsu tēma” 10 minūtēs.
22.00 Vakars@22.
22.20 Laika ziņas.
23.00 Greizais spogulis.
1.00 TV5 mūzika naktij.

PBK
6.00, 7.10, 8.10 Uzvaras diena.
7.00, 8.00, 8.50, 10.00, 14.00, 17.00 
Ziņas. 9.00 Svētku parāde.
10.10, 17.20, 18.00 Diversants. M/f.
17.55 Klusuma brīdis.
19.35. 21.30 Neatstāj mani! M/f.
20.35 Latvijas laiks.
21.00 Laiks.
0.10, 3.25 Mākslas filmas.
2.00 Mersedess. M/f.
ONT
7.00 “Mū su rīts”.
8.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 Ziņas.
9.05 J. Vajengas koncerts.
9.55 Svētku parāde.
10.40, 13.10, 16.10, 18.15 Diversants. 
M/f.
17.55 Klusuma brīdis.
18.35 Mākslas filmas.

REN-TV BALTIC
6.10 “Ģimenes drāmas”.
6.55 Multfilmas.
7.09, 19.44 Laika ziņas.
7.10 Retro FM leģendas.
10.15 “Saviesīgas vakariņas”.
11.20, 15.20, 18.00 Ticība. Cerība. 
Mīlestība.
17.55 Cīņā pret fašimu kritušo gaišai pi-
miņai veltīts klusuma brīdis
19.45 Cara dēls Ivans un Pelēkais vilks
21.15 Pasaules noslēpumi kopā ar A. 
Čapmenu.
22.20 Dīvaina lieta.
23.20 Jums pat sapņos nav rādījies.
0.20 Futbols
0.40 Iedomājieties tikai!
1.05 Reportieru stāsti.

BALT KRIE VI JAS TV I
7.35, 11.35, 12.10, 23.45 Mākslas filmas.
8.55, 14.30 “Eurovision”. Bez komentāriem.
9.00, 12.00, 15.00 Zi ņas.
9.10, 10.40 Baltkrievijas stacija. M/f.
9.55 Svētku parāde.
13.15 Koncerts.

14.35 Neatstāj mani. M/f.
17.55 Klusuma brīdis.
18.40 Leģenda nr. 17. M/f.
21.00 “Pa no rā ma”.
21.45 Piecas līgavas. M/f.
1.40 Sports.

BALTKRIEVIJAS TV II (bij. LAD)
7.20, 19.05 Mākslas filmas.
8.55, 20.35 “TV barometrs”.
9.00 “Dziesmas impērija”.
9.55 Svētku parāde.
10.40 Sveiciens no Katjušas. Seriāls.
13.55 1944. gada augustā… M/f.
16.40, 20.40 Hokejs.
21.15 “KENO”.
23.50 “Vilki” M/f.
0.50 Comedy Women.

Lieldienās sanāk kopā radinieki un 
draugi, vēl viens otram Priecīgas Liel-
dienas un sitas ar olām, ēd tās ar sāli, 
lai nemelotu, un piekopj seno tradīciju 
– šūpošanos, lai vasarā odi nekož. Viens 
no tipiskākajiem Lieldienu simboliem ir 
Lieldienu zaķis –mitoloģisks truša tēls, 
kas Lieldienās bērniem nes un dāvina 
krāsainas olas, dāvanas un saldumus. 
Taču, lai šīs olas nopelnītu, ir jāiztur pār-
baudījumi: vai nu jāmeklē tās, vai jāpie-
dalās olu ripināšanas sacensībās, vai arī 
jākaulējas. Lieldienas esam nosvinējuši, 
bet interesanti palūkoties, kāds kurā pa-
gastā ir bijis Lieldienu zaķis. Starp citu, 
pirmoreiz vēstures avotos tas ir minēts 
1555. gadā, tiesa, toreiz zaķis tika celts 
galdā kā svētku cepetis. Bērnus ar olām 
zaķis sāka apdāvināt vēlāk - ap 1682. 
gadu.

Juris ROGA, autora foto

Kāds kur tas bijis?

Lieldienu zaķis Svariņos, 
Andrupenē un Ezerniekos. 

2014. gada 26. aprīlī Krās- 
lavas Varavīksnes vidusskolas 
sporta zālē norisinājās kārtējais 
atklātais volejbola turnīrs “Pava-
saris 2014” vīriešu komandām. 
Šogad turnīrā piedalījās četras 
komanda no Ezerniekiem, Dag-
das, Krāslavas un Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas jauniešu ko-
manda. Ceturtajā vietā ierindojās 
KVĢ komanda, bet par godalgo-
tām vietām cīnījās trīs līdzīgi stip-
ras komandas, jo katrai komandai 
bija pa divām uzvarām un vienam 
zaudējumam. Turnīra uzvarētāju 
noteikšanai skaitīja punktus se-
tos, kur Ezernieku komanda par 

vienu punktu pārspēja Krāslavas 
vīriešu izlasi, līdz ar to Ezernieku 
komanda izcīnīja Krāslavas vo-
lejbola turnīra kausu. Krāslavas 
vīriešu izlase ierindojās otrajā, 
bet Dagdas komanda trešajā 
vietā. Apsveicam turnīra spēlē-
tājus! Krāslavas vīriešu komandu 
pārstāvēja: Artis Galējs, Mārcis 
Galējs, Ivans Lukša, Nikolajs 
Skorodihins, Aleksejs Abramovs, 
Aleksejs Krivenko, Andrejs Hart-
manis, Māris Ražinskis, Dmitrijs 
Duškins.

Krāslavas komandas kap-
teinis Dmitrijs Duškins.

Pavasara turnīrs volejbolā

Lieldienu atskaņas
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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.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaunlopus, 

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

“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.

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.

SATELĪTTELEVĪZIJAS  uz-
stādīšana, remontdarbi, 
apkalpošana. Bezmaksas 
Krievijas, Baltkrievijas, 
Ukrainas, Polijas, Vācijas, 
Itālijas kanāli. Zemas ce-
nas! Tālr. 26344829.

Brīvdienas ir vislabākais 
laiks organizētai atpūtai. Bet, ja 
atpūtas vakari jauniešiem netiek 
organizēti, tad notiek stihiska 
pašdarbība. Šīs bildes nofoto-
grafētas aprīļa pēdējā pirmdienā 
Zirga ezera krastā – kārtējais pie-

rādījums krāslaviešu problēmai, 
par kuru nepieciešama plaša sa-
biedriska diskusija. Bet tā vietā 
tiek praktizēta cīņa ar tiem, kuri 
publiski runā par jauniešu izklai-

des problēmu. Pa to laiku sabied-
rības drošības apdraudējums pa-
lielinās un rada virkni jautājumu 
kultūras darbiniekiem un kārtības 
sargiem.

Hroniskā nakts uzdzīves ne-
sodīšana rada nopietnus zaudē-

jumus… Un kurš uzdrošināsies 
uzskaitīt morālo zaudējumu, ko 
rada mūsu vienaldzība?

Aleksejs GONČAROVS

Meklējot izklaidi

(Sākums 1.lpp.)
To ir atzinuši ne tikai šīs 

tikšanās apmeklētāji, taču arī 
literatūras zinātāji, tādēļ Lindas 
literāro trofeju krājumā ir 1. vie- 
ta Jauno dzejnieku radošajā 
darbnīcā 2012.gadā Eiropas die- 
nu ietvaros Daugavpilī, 1.vieta 
Jauno rakstnieku un dzejnieku 
konkursā Krāslavā 2012.gadā, 
viņas dzejoļi ir publicēti krājumos 
“Dvēseles valoda”, “Skolēnu ra-
došo darbu festivāla materiāli”. Ir 
redzams un jūtams, ka jaunajai 
dzejniecei vēl daudz kas priekšā, 
tādēļ bija liels prieks, ka mums 
bija iespēja šajā skaistajā aprīļa 
dienā priecāties par divām per-
spektīvām, interesantām un ra-
došām novadniecēm.

25.aprīlī savukārt bija iespē-
ja sastapt sievieti, rakstnieci, psi-
holoģi, daudzu slavenību draugu 
un cilvēku, kurš prot pastāstīt 
visiem dzīves stāstus, respektīvi 

bija iespēja sastapt mūsu latviešu 
labāko stāstnieci Līgu Blauu. Līga 
Blaua savā dzīves laikā iepazina 
daudz aizraujošus likteņus un 
personības, kā arī nebaidījās 
ļaut visiem lasītājiem tās iepazīt. 
Līga bija rakstījusi gan par Viju 
Artmani, Jāni Paukštello, Džem-
mu Skulmi, Maiju Tabaku, Jāni 
Stradiņu, gan par Rūdolfu Blau-
mani un Vili Lāci, kā arī daudzām 
citām ievērojamām personībām. 
Esot kontaktā gan tiešā, gan bib-
liogrāfi skā ar tik daudzām Per-
sonībām ar lielo burtu, Līga pati 
ir kļuvusi par lielu un interesantu 
personību ar savu unikālo skatī-
jumu, rokrakstu un dzīvesstāstu. 
Viņa prot to visu pastāstīja, tādēļ 
šī tikšanās bija ārkārtīgi aizraujo-
ša ikvienam apmeklētājam.

Ilze Ļaksa-Timinska,
LU Humanitāro zinātņu 

fakultātes studente

BRĪNIŠĶĪGAS  TIKŠANĀS!

PĀRDOD

māju Ausekļa ielā 10, Krāslavā. 
Tālr. 27123707;
„FORD Galaxy”- 1.9 TDi, 1998., 
labā stāvoklī. Tālr. 22499732;
„MERCEDES Vito”, 2000., „BMW 
525”, 1998. Tālr. 29158702;
„PEUGOT – 405” – 1.9 TD, 1995., 
TA līdz 10.2014., € 600. Krāslavā. 
Tālr. 29332797, 20355917;
„VW Golf III Cabriolet”. Tālr. 
29422679;
„AUDI 100” – 1988., vasaras 
riepas ar diskiem un jaunas 
ziemas riepas ar diskiem. Tālr. 
26127552;
ārdītāju- vālotāju, 3 m (Vāci-
ja). Cilindra graudu kalti. Tālr. 
26173608;
3-kameru krāsni pirtij (apsilda 
pirts priekštelpu, stikla durvis, 
nerūsējoša tvertni -100 l. 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;
13, 14, 15, 16 col lu rie pas. Me tā la 
un alu mī ni ja dis kus. Ve lo si pē dus. 
Tālr. 29479733;
galdu un četru krēslus. Tālr. 
26767807;
sivēnus. Tālr. 28745113;
sivēnus. Tālr. 29368406;
sēklas kartupeļus un sienu ritu-
ļos. Tālr. 26516466; 
miežus, kviešus, miltus. Piegāde. 
Tālr. 29134527; 
miežus, auzas, lopbarībai un 
sēklai; lopbarības miltus. Tālr. 
65621048, 29489854;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagonkas, terases, grīdas, žoga 
dēļus. Tālr. 20037030;
malku. T. 28671289, 28355347;
malku Dagdā. Tālr. 26221826; 
malku. Tālr. 29189194.

Z/S “Ma de ra” - lo pus dzīv sva rā. 
Sva ri. Tālr. 26563019;
zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918.
liel lo pus, te ļus, aitas. Tū lī tē ja 
sa mak sa. Pār va dā ša na. Tālr. 
29443914.

IEPĒRK

zem i ar jeb kā du me žu (var da-
ļē ji iz cir stu). Vi saug stā kās ce-
nas. Tālr. 29417548;
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;
SIA „AJ PARTNERI” – cirsmas, 
mežus īpašumā. Par brīvu kār-
to zemes plānus, meža taksāci-
jas un ZG. Augstas cenas, sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 29131196;
me žus ar zem i, cir smas, lauk-
saim nie cī bas zem i. Sa mak sa uz-
reiz. Tālr. 26346688;
T-40, MTZ – 52, 80, 82, piekabes. 
Jebkurā stāvoklī. Tālr. 29485804;

PĒRK

Piektdien, 
9. maijā pār-
došanā būs 
jaunas dažādu 
krāsu vistiņas, 
gailīši un labas 
dējējvistas. 

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

Priežmale – 8.00, Jaunokra 
– 8.15, Mariampole – 8.25, 
Andrupene – 8.40, Andzeļi – 
9.00, Ezer nie ki – 9.15, Dag da 
– 9.35, Konstantinova – 10.15, 
Auleja – 10.30, Grāveri – 10.50, 
Kombuļi – 11.05, Krās la va (Os-
tas ie la) – 11.20, Skais ta – 
12.10, st. Skais ta – 12.25, Kal-
nieši – 12.40, Pie dru ja – 12.55, 
Lupandi – 13.10, In dra – 13.25, 
Sku ki – 13.45, Ro bež nie ki – 
14.00, Asū ne – 14.15, Kroma-
nišķi – 14.25, Svariņi – 14.40, 
Porečje – 14.55, Šķaune – 
15.20, Muižnieki – 15.35, Egļe-
va – 15.45, Ezernieki – 15.55. 

Vēlos īrēt 1-istabas dzīvokli. Tālr. 
26925739.
VAJADZĪGS prasmīgs un iz-
domas bagāts pavārs Rīgā ar 
iespēju dzīvot uz vietas. Tālr. 
26005355.
VAJADZĪGA aukle vecai sievietei 
(staigājoša). Vēlams ar dzīvoša-
nu uz vietas. Tālr. 26968557.
Visa veida stomatoloģiskie pa-
kalpojumi. Tālr. 65425366, 
28621435.
Autodiagnostika „Opel” (arī rezer-
ves daļas); degvielas sistēmas 
remonts; kondicionieru uzpildī-
šana un remonts (visas markas). 
Tālr. 28600007.
Veicam celtniecības un remonta 
darbus. Tālr. 26763827.
Sākam pieņemt pasūtījumus 
platību nopļaušanai. PĒRKAM 
vecas koka mājas, saimniecī-
bas ēkas nojaukšanai Krāsla-
vas, Kombuļu, Skaistas, Ūdrīšu, 
Kaplavas, Kalniešu pagastos. 
Tālr. 26419686. alpasaule@in-
box.lv
Retināšana ar krūmgriezi. Tālr. 
28295726.
Rokam, tīram dīķus un grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Metāllūžņu demontāža un izve-
šana. Tālr. 29279852.
ATRASTS atslēgu saišķis Gin-
tautos. Tālr. 26121542.

DAŽĀDI

Lūgsim tavai dvēselei
Debess ceļā mieru gūt…

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Valentijas Gžibovskas 
tuviniekiem, viņu guldot 
kapu smiltājā. 

Draudze

Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaig-
znē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
Stanislavam Gžibovskim, 
sievu zemes klēpī guldot.

Bijušie P/S „Dagda” 
grāmatveži

SI A “VBKL” pie dā vā be-
to na iz strā dā ju mus: ie tvju 
plāk snes, ap ma les, fa sā des 
plāk snes, 6 vei du žo ga sta-
bus, vā zes, ar hi tek tū ras iz-
strā dā ju mus, ka pu ap ma les, 
so lus, ba lus trā des, at kri tu mu 
ur nas. Mon tā ža.

Tālr. 28893839. Ūd rī šu pa-
gasts, dz. sta ci ja Krās la va.

Prāts negrib ticēt,
Sirds nesaprot,
Kam pēkšņi apdzisusi
Tava diena.

Negaidītajā sāpju un 
skumju brīdī mūsu klusa un 
patiesa līdzjūtība Filatovu 
ģimenei, dēlu un brāli Juriju 
pāragri zaudējot.

Andzeļu pamatskolas 
kolektīvs, skolēni un vecāki

Valsts robežsardzes 
Daugavpils Pārvalde 
PĀRDOD dienestam ne- 
derīgu vācu aitu 
šķirnes SUNI ar vese-
lības problēmām 
(dzimums – suns, dzimis 
2005. g.). Cena EUR 
5.00. Interesentiem 
pieteikties 5 darba dienu 
laikā no sludinājuma 
publicēšanas dienas pa 
tālr. 65403794. 

Bijušais „Sumbrs” 
apsēklo govis un teles. Tālr. 

29191369.

PLAS TI KĀ TA LO GI un 
DUR VIS.

Me tā la dur vis. 
Tālr. 28675525, 28230237, 

65621730

Autokondicionieru 
uzpildīšana un remonts; 

metināšanas darbi. 
Tālr. 29224423.

SIA “MELNAIS GULBIS” 
piedāvā:

pieminekļus (no EURO 71), 
apmales, zārkus, krustus, 
vainagus, puķes, sēru lentas. 

MUMS IR VISZEMĀKĀS 
CENAS!

Ostas 1-1, Krāslava (tirgus 2. 
stā vā).


