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Pienākuši ilgi gaidītie gaišie Lieldienu svētki – 
Kristus augšāmcēlies!

Ar šiem vārdiem tiek apzīmogota visa patiesība par 
Kristu, kas bija par Viņu sacīta, un apstiprināts viss, ko 
Viņš mācīja un darīja.

Kristus augšāmcelšanās patiesība mūs arvien ir stip-
rinājusi garā un šos svētkus pat padomju gados esam 
vienmēr svinējuši ar Dievam pienācīgu cieņu, baznīcas 
vienmēr bija ļaužu pārpildītas. 

Kristus ir augšāmcēlies ne šodien, bet pirms daudziem 
gadiem, kad bija nācis atpestīt pasauli no grēka sekām.

Toties Kristus kaps arī šodien dveš mums ne nāves 
skumjas, bet gan dzīvības prieku un cerību nokļūt de-
besu valstībā.

Augšāmcēlušais Jēzus ir priecīgs, ka varēja parādīt cil-
vēkam tik lielu mīlestību: Viņa skatā nav naida un atrie-
bības, no Viņa staro piedošana un miers.

Savā sirdī Kungs glabā visus: gan tos, kas dedzīgi lū-
dzas baznīcās, gan mātes, kas atrodas pie bērnu šūpuļa 
mājās, gan slimos, kas slimnīcās ilgojas pēc veselības, 
gan sirmgalvjus, kurus spiež gadu nasta vai smagais 
dzīves krusts.

Kristus saka: “Es dzīvoju un Jūs dzīvosiet” (Jņ 14,19).
Jā, mēs dzīvojam zinātnes un tehniskā progresa laik-

metā, bet ticībai Kristum arī šodien ir svarīga loma, jo 
mācība labajam un svētajam vienmēr bija un būs vaja-

dzīga. Mūsu tēvi un sentēvi  ticībā Kungam ir remdinājuši 
savas dvēseles skumjas, atraduši Viņā prieku un laimi.

“Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludi-
nāšana, veltīga ir arī jūsu ticība”- raksta apustulis Pāvils 
(1 Kor 15,14).

Lieldienu būtība nebūs pilna, ja mēs apjūsmosim tikai 
notikuma laiku, tā vēsturiskumu, bet, ja pats Kristus ne-
būs iegājis mūsu dvēseles altārī, notikumam, augšām-
celšanai nekādas nozīmes nebūs.

Atvērsim Jēzum savas sirdis un dvēseles, lai Viņš ie-
mājo katrā no mums un mēs paliktu labāki un ticībā stip-
rāki.

Dārgie brāļi un māsas! Vērtējiet katru nodzīvoto dienu, 
uzsmaidiet saviem radiem un draugiem, apmeklējiet tos, 
kas cieš, piedodiet tiem, kam neesat piedevuši!

Lai augšāmcēlušais Pestītājs apstaro jūs un jūsu ģime-
nes ar ticības, cerības un mīlestības gaismu! Godināsim 
Viņu un Viņš sūtīs mums savu neredzamo palīdzību vi-
sos mūsu darbos, būs ar mums priekos un bēdās.

Apsveicu arī pareizticīgos un vecticībniekus, ar kuriem 
mēs šogad kopā svinam Kristus augšāmcelšanās svēt-
kus.

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu draudzes prā-
vests Eduards Voroņeckis

Šī diena, lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai viena gadā aust,

Lai spēka pietiek katram dienas rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti zied i plaukst.

Sveicam 70 gadu jubilejā 
Mihailu Stankeviču!

MK “Skaistas mednieks”

Kristus Augšāmcēlies!
Dārgie brāļi un māsas!

Sveicam jūs vislielākajos un gaišajos Kristus 
Augšāmcelšanās svētkos! Viņš ir augšāmcē-
lies! Gavilējiet!

Šodien, pēc Lielā gavēņa, mēs slavējam 
vieslielāko brīnumu - Kristus Augšāmcelša-
nos no mirušajiem. 

No visas sirds vēlam jums un jūsu t uvinie-
kiem stirpu veselību, pacietību un mīlestību. 
Lai visiem tiek dota Dieva svētība!

Krāslavas vecticībnieku draudzes pārzinis 
Igors Jupatovs un draudzes padome

Mīļie brāļi un māsas Kristū!

Daudzveidīgie aprīļa piedāvājumi

Piektdien Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs 
mākslas cienītājus aicināja uz apgleznotā porcelāna iz-
stādes “Mirdzums” atklāšanu. Sestdien nacionālā dabas 
parka “Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe Andrupenes lau-

ku sētā vadīja izzinošas spēles par putniem un praktis-
kas putnu būrīšu izgatavošanas nodarbības. Pēc “Ezer-
zemes” iniciatīvas svētdien Aglonā notika teorētiskā 
nodarbība “Izstādes foto: kompozīcija, gaisma, krāsa.”

ATTĒLOS: apsveikumus saņem māksliniece Inese 
Brants; Aglonas fotomākslas cienītāji; Putnu diena 
Andrupenes lauku sētā.        

Alekseja GONČAROVA foto

Lai vienmēr visskaistākās rozes
Tev dzīves ceļmalā zied,
Lai mūžam Tev laime pa priekšu
Kā nemaldīgs ceļvedis iet.

INESI PAULIŅU
skaistajā jubilejā sveic 

mamma, māsa, bērni 
un mazbērni!

13. aprīlī Krāslavā, tirdzniecības centrā 
“Beta”, pārdošanā būs kvalitatīva, Igaunijā 

ražota gultasveļa un spilveni. 

• Jaunās nodokļu reformas 
rezultātā, sākot no nākamā 
gada, varētu tikt ieviesta jauna 
sistēma, kas paredz, ka pārmaksātos nodokļus cilvēki varētu sa-
ņemt atpakaļ katru mēnesi, nevis tikai reizi gadā. Jau ziņots, ka šo-
gad 1. martā, kas ir pirmā ienākumu deklarāciju iesniegšanas diena, 
iedzīvotāju aktivitāte bija desmit reizes lielāka, nekā tajā pašā dienā 
pērn. Ja jaunā nodokļu reforma tiks īstenota, tad pārmaksāto no-
dokļu atgūšana tiks ieviesta jau no nākamā gada.

• Par Latvijas Zemnieku savienības (LZS) priekšsēdētāju svētdien 
atkārtoti tika ievēlēts ilggadējais politiskā spēka līderis Augusts Brig-
manis. Priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatu kongresa balsojumā 
saglabāja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, un priekšsēdētāja 
vietnieka jeb “otrā vietnieka” amatu arī turpmāk ieņems Zaļo un 
zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze.

• Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprināja 
AS “Augstsprieguma tīkls” jaunos elektroenerģijas pārvades sistēmas 
pakalpojumu tarifus, kas būs zemāki nekā pašreizējie. Jaunie tarifi  
stāsies spēkā no 1. jūnija. Kopējā galalietotāja rēķinā elektroenerģijas 
pārvades tarifs veido nelielu daļu. Kopumā pārvades pakalpojumam 
samazinājums apstiprināts 0,3 - 4,3 % apmērā atkarībā no pieslēgu-
ma vietas pārvades sistēmai un izmantotās jaudas.

• Valsts robežsardze no 7. aprīļa sākusi visu Eiropas Savienības (ES) 
pilsoņu pastiprinātas pārbaudes uz Šengenas zonas ārējās robe-
žas. Jaunā kārtība paredz, ka turpmāk Silenes, Pāternieku, Tere-
hovas, Grebņevas un Vientuļu, Pededzes robežkontroles punktos, 
Kārsavas un Zilupes dzelzceļa robežkontroles punktos robežsargi 
veiks datorizētu pārbaudi visām ieceļojošām un izceļojošām perso-
nām.

LatvijāNākamais laikraksta “Ezerzeme” 
numurs iznāks otrdien, 18. aprīlī.
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Pasaulē

Skatuviskās runas un mazo teatrālo formu 
konkurss: otrā kārta Preiļos

4. aprīlī mūsu novada 
labākie daiļlasītāji un ak-
tieri devās uz Preiļu Valsts 
ģimnāziju, lai piedalītos 
konkursa reģionālajā kār-
tā. Lielajā autobusā sapul-
cējās skolēni un skolotāji no 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas, 
“Varavīksnes” vidusskolas, 
Krāslavas pamatskolas, In-
dras pamatskolas. Trīs teātra 
kolektīvi (“Aina” un “Nerrs” 
no “Varavīksnes” vidusskolas, 
“Vārna” no Valsts ģimnāzijas) 
un septiņi daiļlasītāji (Emīls 
Grišāns, Madara Ērika Dani-

ļeviča, Alīna Valtere (Krāslavas pamatskola), Evelīna Krista 
Sitnika, Paula Peipiņa (Valsts ģimnāzija), Jurģis Jākobsons 
(Indras pamatskola), Iļja Gavrikovs (“Varavīksnes” vidus-
skola) bija cerību pilni, paredzot smagu radošo konkurenci.

Reģionālās skates programmā bija pieteiktas sešas teat-
rālās kompozīcijas (iekļaujot definīcijā “mazās formas”, kas 
tiek atšifrētas kā literārās kompozīcijas, mini izrādes, skeči 
utt.). Krāslavas kolektīvi veidoja pusi no reģionālās skates 
teatrālās programmas. Savus darbus parādīja arī “teatrāļi” 
no Medumiem, Ilūkstes un Daugavpils. Teātra uzvedumi 
bija ļoti dažādi, savdabīgi, katrs interesants savā veidā. No-
skatoties visas “mazās formas”, žūrija devās apspriesties.

Šogad reģionālo daiļlasītāju un aktieru konkursu vērtēja 
teātra un kino aktieris Māris Andersons, režisore un 
pedagoģe Dace Liepniece, kā arī Valsts izglītības sa-
tura centra vecākā referente Dace Jurka. Pēc neilga 
pārtraukuma žūrija atgriezās zālē. Dace Liepniece vi-
siem pateicās par dalību, novēlēja turpmākus radošos 
panākumus, jaunas uzvaras un meistarības pilnvei-
došanu, bet Māris Andersons bija bargs – kritizēja 
visus uzreiz, neiedziļinoties sīkumos, nenosaucot 
kolektīvus, nosūrojās, ka visus izrādītos darbus var 
nosaukt tikai par “skicēm”, kuras prasa nopietnu 
darbu, izteica cerības, ka nākotnē izrādīto “mazo 
formu” līmenis būs daudz augstāks. Savas skarbās 
uzrunas beigās aktieris paziņoja, ka visiem konkur-
sa dalībniekiem žūrija “piesprieda” trešās pakāpes 
diplomus, kas kaut kādā mērā nedaudz izlīdzināja 
situāciju zālē (neizšķirts, tad neizšķirts).

Pasākuma otrajā daļā, daiļlasītāju konkursā, 
bija vairāk dalībnieku – 70. Žūrija sadalīja visus 
grupās pēc novadiem. Gaidīšana bija nogurdino-

ša. Šoreiz tiesneši bija dāsnāki: Krāslavas novada pār-
stāvji saņēma otrās pakāpes diplomus, bet Alīna Val-
tere no Krāslavas pamatskolas bija starp laimīgajiem 
pirmās pakāpes diploma saņēmējiem, ar ko mēs viņu 
īpaši apsveicam!

Nofotografējušies piemiņai uz Preiļu Valsts ģimnā-
zijas fona, mēs devāmies mājup. Autobusā pedagogi 
analizēja uzstāšanos, apsprieda žūrijas darbu, rezultā-
tus, dalījās savos plānos. Bet skolēni priecājās par labo 
laiku, strauji tuvojošos vasaru, spožo sauli.

Nevaru noturēties, nepasakot savas domas par ska-
ti. Esmu pārliecināts, ka līdzīgi radošie konkursi jāvērtē 
tiem, kas paši strādā ar bērniem, kas saprot, ka skolas 
teātru galvenais mērķis ir saistīts ar audzināšanu un 
sociālo iemaņu attīstīšanu, nevis profesionālās aktier-
mākslas veidošanu. Protams, tas ir tikai mans viedoklis, 
kas balstīts 25 gadu darba pieredzē ar skolēniem.

No visas sirds gribu pateikties tiem pedagogiem, 
kuri gatavoja daiļlasītājus un aktietus konkursam Prei-
ļos. Milzīgs paldies Dainai Andžānei, Ingrīdai Grišānei 
(Krāslavas Valsts ģimnāzija), Anitai Teivišai, Valentīnai 
Gekai, Ligijai Mačuļskai (Krāslavas pamatskola), Irēnai 
Gončarovai, Gaļinai Mikulānei, Nadeždai Grebelkinai 
(Krāslavas “Varavīksnes” vidusskola). Jūs visi zināt, ka 
tieši mūsu bērni ir labākie, talantīgākie, perspektīvākie. 
Visiem novēlu jaunus radošus atklājumus un pacietību!

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Ai, saule, ai, ūdens, ai, zvaigznes - 
mēs dziedam par jums….

Saulainā 5. aprīļa rītā Krāslavu iedziedāja 
seši kori no pilsētas trim skolām, tiekoties ik pa-
vasara konkursā. Krāslavas KN mājīgo zāli pie-
pildīja pāri par 200 dziedāt gribētāju un varētāju.

Prieku par kopīgu dziedāšanu visi dalīja 
ar Krāslavas novada izglītības iestāžu koru 
konkursa žūriju. Jaunos un jau pieredzēju-
šos koristus uzklausīja un novērtēja mācību 

gadā iemācīto trīs mūzikas 
skolotājas, kordiriģentes, 
vokālo un folkloras ansamb-
ļu vadītājas Antoņina Tuče, 
Tatjana Vagale un Olga 
Grecka. 

Dziedot gan pašu izvē-
lētas, gan šogad un nākam-
gad gaidāmo koru salido-
jumu repertuāra dziesmas, 
žūrija vērtē-
ja koru vo-
kālo sniegu-
mu, katras 
d z i e s m a s 
(kori izpil-
dīja pa trim 
dziesmām) 
tehnisko un 

māksliniecisko izpildījumu, kā 
arī kolektīva kopiespaidu. 

2. pakāpes diplomus sa-
ņēma Krāslavas Valsts ģimnā-
zijas jauktais koris “Mangata”, 
diriģente Aiga Krute, Krāsla-
vas “Varavīksnes” vidussko-
las 2. - 4. klašu meiteņu koris, 

diriģente Na-
dezhda Tadel-
lo, Krāslavas 
“Varavīksnes” 
v i d u s s k o l a s 
5. - 10. klašu 
koris, diriģente 
Rita Andreje-
va, Krāslavas 
pamatskolas 5. 
- 9. klašu koris 
“Lira”, diriģente 
Ilona Aprupe.

Augstāko 
vērtējumu, kas 
apstiprināts ar 
1. pakāpes dip-
lomiem, ieguva 

Krāslavas pamatskolas 1. - 4. klašu koris, diri-
ģente Ilona Aprupe un Krāslavas novada zēnu 
koris “Bundzinieki” (kurā dzied “Varavīksnes” 
vidusskolas un Krāslavas pamatskolas jaunā-
ko klašu zēni), diriģentes Rita Andrejeva un 
Ilona Aprupe. Skaļus aplausus bērni veltīja 
ne tikai savām skolotājām-diriģentēm, bet arī 
uzticīgajām un virtuozajām koncertmeistarēm 
Nadezhdai Tadello un Allai Kuzmičai. 

Trīs jaukās kopdziesmās koristus vienoja 

novada mūzikas skolotāju metodiskās apvie-
nības vadītāja Rita Andrejeva. Skanēja dzies-
mas, aplausi, gaviles un paldies vārdi mūzikas 
skolotājiem un bērniem arī no žūrijas, kura 
pateicās savām kolēģēm par ieguldīto darbu 
bērnu, pusaudžu un jauniešu kordziedāša-
nas mākslas pilnveidošanā mūsu novadā. Jo, 
dziedot skolēni attīsta savas spējas uztvert, 
izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, 
mūzikā un dabā, gūst radošas darbības piere-
dzi un publiskas uzstāšanās prasmes. 

Lai dziesma, prieks un kopīga muzicē-
šana nes līdzi gandarījumu ik dienu, tiekoties 
savā kolektīvā un izdziedot gan skaistākās, 
gan arī grūtākās repertuāra dziesmas.

Sanita KUMPIŅA, Krāslavas bērnu un 
jauniešu centra metodiķe 

Alekseja GONČAROVA foto

“Sarkangalvīte un vilks”
Ceturtajā aprīlī mūsu skolā 
viesojās labsirdīgā Sarkan-
galvīte ar saviem draugiem: 
Vecmāmiņu, Gaili, Sunīti, krā-
sainiem Tauriņiem un Med-
niekiem. Skolu arī apmeklēja 
viltīgais Vilks.

Izrādē pēc pasakas “Sarkangal-
vīte” motīviem piedalījās pirmssko-
las grupas un 1. klases audzēkņi: 
Aļbina Minkeviča, Koņuševskis Ei-
nārs, Elizabete Pundure, Sāra Son-
dore, Jūlija Boka, Anna Žura, Diāna 
Žura, Laura Ščemeļeva, Stanislavs 
Dmitrenko, Maksims Jerofejevs un 
Maksims Dančonoks.

Skatītāji sveica jaunos aktierus 
ar vētrainiem aplausiem un pava-
sara burvīgajiem ziediem.

Milzīgs paldies skolotājai Innai 
Vaivodišai, skolēniem un viņu ve-
cākiem par izrādi!

Česlava KOZLOVSKA

Abonē “Ezerzemi” 2017. gadam!
Periods Fiziskai personai Juridiskai personai Invalīdiem

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

12 mēn. 34,85 42,98 29,86

Sprādzieni kristiešu 
koptu dievnamos Ēģiptē

Sprādzienos divās kristiešu 
koptu baznīcās Ēģiptē svētdien 
gājuši bojā 37 un ievainoti vairāk 
nekā 100 cilvēki. Terorakti noti-
kuši, kad baznīcās uz Pūpolsvēt-
dienas dievkalpojumiem bija sa-
pulcējušies daudz cilvēku. Par 
abiem sprādzieniem uzņēmies 
atbildību islāmistu ekstrēmistu 
grupējums “Islāma valsts”. 

Terorakts Stokholmā
Piektdien Stokholmā kādā 

lielveikalā, kas atrodas parasti 
ļaužu pilnā gājēju ielā, ietriecās 
kravas automašīna, nogalinot 
četrus un ievainojot 15 cilvēkus, 
tostarp divus bērnus. Deviņi no 
ievainotajiem joprojām atrodas 
slimnīcās. Četru cietušo stāvoklis 
ir smags. Uzbekistānas pilsonis, 
kurš ar smago automašīnu ietrie-
cās cilvēku pūlī, ticis meklēts, lai 
viņu no valsts deportētu, jo Zvied-
rijas varasiestādes bija noraidīju-
šas viņa lūgumu piešķirt pastāvī-
gās uzturēšanās atļauju.

Slēdz lielveikalu 
celtniecības defektu dēļ

Viļņā ārēju celtniecības 
defektu dēļ slēgts pirms pusotra 
gada celts “Rimi” veikals. Tā ir 
pirmā reize Lietuvā, kad atklātībā 
paziņots par kāda veikala slēgša-
nu celtniecības trūkumu dēļ. Pēc 
Zolitūdes lielveikala “Maxima” 
traģēdijas 2013. gada novembrī, 
kad, iegrūstot veikala jumtam, 
dzīvību zaudēja 54 cilvēki, Lie-
tuvas Ugunsdzēsības un glāb-
šanas departaments pārbaudīja 
visu Lietuvas tirdzniecības centru 
un sabiedrisko objektu drošību 
un vairāk nekā 50 no tiem atklāja 
trūkumus. 
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Krāslavas bērnu bibliotēkas simbols - kurmis

Krāslavas bērnu bibliotēku ik 
dienas apmeklē liels skaits mazo 
lasītāju. Šurp nāk gan zēni, gan 
meitenes, un katrs no viņiem kļu-
vis par labu draugu bibliotekārēm. 
Pēdējo gadu laikā visā Latvijā ir 
strauji attīstījusies bibliotēku dar-
bības amplitūda. Tā vairs nav 
vieta, kurp doties tikai pēc labas 
lasāmvielas. Te notiek virkne in-
teresantu pasākumu, kas pulcē 
mazos lasītājus. Mazie grāmatu 
draugi vienmēr pamana visma-

zāko pārmaiņu grāmatu 
mājas telpās. 

Cik gan neviltota 
bija bērnu sajūsma die-
nā, kad viņi iepazinās ar 
Krāslavas bērnu bibliotē-
kas jauno draugu - kurmi. 
Jūs jautāsiet - kas viņš 
ir? Un kā te nokļuvis? 

Reiz Krāslavas bib-
liotēkas darbinieces ap-
ciemoja Cēsu bibliotēku, 
kurā iepazinās ar pelīti 
Sisi. Viņa bija tik sirsnīga 
un apburoša, ka mūsu 
bibliotekāras ar baltu 
skaudību 
a p s k a u -
da Cēsu 
k o l ē ģ e s 
par tādu 
bibliotēkas 
draugu. 

Ir tei-
ciens, kas 

vēsta - ja cilvēks 
kaut ko ļoti, ļoti vē-
las, tas noteikti pie-
pildīsies. Un tā arī 
notika! 

Atgriežoties no 
Cēsīm, bibliotekā-
rēm uzsmaidīja veiksme - viņas 
sastapa talantīgo rokdarbnieci 
Svetlanu Pitrāni, kura ir izgatavo-
jusi ne vienu vien rotaļlietu, kas 
kļuvušas par uzticamiem drau-

giem bērnu radošajā pasaulē. 
Bibliotekāre Žaneta Moiseja iz-
stāstīja Svetlanai par savu sapni. 
Bija skaidrs, ka par mazo lasītāju 
jauno draugu jākļūst varonim no 
teikas par Daugavas racējiem, jo 
bibliotēka atrodas teju Daugavas 
krastā. Izvēle krita par labu kur-
mim - čaklajam un gudrajam ra-
cējam. 

Žanetas un Svetlanas tikša-
nās izrādījās liktenīga, jo 5. aprīlī 
Krāslavas bērnu bibliotēkā tika 
svinēta kurmīša pirmā dzimšanas 
diena. Uz svinībām ieradās biblio-
tēkas darbinieces, kurmīša izga-

tavotāja Svetlana un PII “Pienenī-
te” audzēkņi ar savām skolotājām 
Dzintru un Ainu. Mazie lasītāji, kā 
jau pieņemts svinībās, pasniedza 
dāvanas - pašu zīmētus kurmja 

portretus. Košie, dzīvesprie-
cīgie darbiņi apskatāmi bērnu 
bibliotēkā. Svetlana Pitrāne 
dalījās atmiņās par kurmīša 
dzimšanu: “Sākumā ar lie-
lu, lielu zīmuli es uzzīmēju 
kurmīša skici jeb portretu uz 
papīra. Kad biju izvēlējusies 
audumu, izgriezu no tā visas ne-
pieciešamās detaļas un sašuvu 
kopā. Pagāja vairākas dienas, 
līdz izvēlējos kurmim tērpu un ak-
sesuārus. Kurmīša garderobe ar 
laiku būs jāpapildina. Kurmis kādu 
laiku dzīvoja manās mājās, izlasī-
ja visas tur esošās grāmatas. Viņš 

ir ļoti zinātkārs, 
tāpēc bibliotēkā, 
kur ir tik daudz 
aizraujošu grā-
matu, viņam ļoti, 
ļoti patīk.” 

Dzimšanas 
diena tika godam 
nosvinētam. Bija 
pīrāgs ar vienu 
svecīti, saldumi, 
rotaļas, smiekli 
un jautrība. Ja 
arī tu vēlies ie-
pazīties ar bērnu 
bibliotēkas jauno 

draugu - nāc ciemos!
Šajā visnotaļ jaukajā 

stāstā tomēr ir kāda lieta, 
kas nav līdz galam paveik-
ta. Jūs noteikti pamanījāt, 

ka kurmītim nav vārda… Žaneta 
Moiseja izstāstīja, ka tuvākajā 
laikā tiks izsludināts konkurss 
par labāko un skanīgāko kurmī-
ša vārdu. Sekojiet informācijai, 
lai nepalaistu garām iespēju tajā 
piedalīties!

Inga PUDNIKA, 
autores foto

Uzvaras turpinās

Piedalies konkursos un 
gūsti uzvaras! Lieliska tradīcija, 
kurai daudzus gadus seko Krās- 
lavas mūzikas skolas radošais 
kolektīvs. Vēl nebija norimuši 
marta koncerta, kas veltīts an-
sambļa “Krāslaviņa” 40 gadu 
jubilejai, iespaidi, kad atkal atli-
doja jauna vēsts no Rīgas, kur 
norisinājās konkursa “Talants 
Latvijai 2016-2017” pusfināls. 
Saskaņā ar noteikumiem, katra 
mūzikas skola republikas žūrijas 
vērtēšanai sniedza četrdesmit 
minūšu ilgu koncertu, par mūsu 
rotu kļuva tautas instrumentu 
orķestra koncerts (vadītāji Olga 
un Jānis Grecki). Taču finālam 

tika atlasīti tikai solisti, 
un šīs tiesības ieguva 
pianiste Agate Pauliņa, 
klarnetists Jānis Vorslovs 
un akordeonists Daniels 
Dukaļskis. Augstākā uz-
slava pasniedzējiem Mai-
jai Steļmačonokai, Jānim 
Greckim un Anatolijam 
Livčam!

Pavisam ne-
sen Daugavpils 
novada kultūras 
centrā noslēdzās 
XV starptautis-
kais akordeonis-
tu-solistu kon-
kurss “Naujene 
2017”. 289 mū-
ziķu uzstāšanos 
vērtēja starptau-
tiskā žūrija no 
Austrālijas, Balt-
krievijas, Latvijas, 
Lietuvas, Polijas, 
Serbijas un Krie-
vijas. Pieci akor-
deonisti-solisti, 
Anatolija Livčas 
audzēkņi, ieguva 
otrās pakāpes 

diplomus. Apsveicam ar sudraba 
balvām Danielu Dukaļski, Ligitu 
Bižāni, Mārtiņu Veceli, Vitu Stiv-
riņu un Ernestu Ēveru!

Drīz tautas instrumentu or-
ķestru konkursa fināls, kam de-
dzīgi gatavojas ansamblis Olgas 
un Jāņa Grecku vadībā.

Vēlam veiksmi!

Aleksejs GONČAROVS

Tautas instrumentu orķestris.

Klarnetists Jānis Vorslovs. Pianiste Agate Pauliņa.

Starptautiskā konkursa 
“Naujene 2017” pieci diplomi.    

Sports
Slēpotājiem sezona 
noslēgusies

11. - 12. martā Madonā no-
tika noslēdzošais trešais posms 
Latvijas čempionātā distanču 
slēpošanā. Pēc ilga pārtrauku-
ma, sportisti sacentās komandu 
sprintā, kurš sastāvēja no diviem 
dalībniekiem, kur katrs slēpoja trīs 
posmus, mainoties ik pēc apļa.

Elites grupā starp sievietēm 
Sņežana Jegorčenko un Natālija 
Kovaļova izcīnīja sudraba me-
daļas. Jaunāki sportisti sacentās 
stafetē, kur piedalījās trīs dalīb-
nieki. Jana Volka, Anastasija Kižlo 
un Līga Volka ieguva 5.vietu starp 

2003.-2004. gadā dzimušām slē-
potājām.

25. martā slēpotāji noslēdza 
sezonu Daugavpilī sprinta dis-
tancē. Stropu sporta un atpūtas 
parkā šogad tika izveidots un 
uzbērts mākslīgs sniegs 400 m 
posmā, kas pavasarī dod iespēju 
pagarināt sezonu un ziemas laikā, 
neskatoties uz mainīgiem laika 
apstākļiem, nodrošina pastāvīgu 
iespēju slēpot un pilnveidot sevi. 
Mākslīgo sniegu Latvijā izmanto 
vairāki slēpošanas centri.

Starp 2004.-2005. gada dzi-
mušām meitenēm otro vietu iegu-
va Līga Volka, trešo vietu - Jana 
Volka.

Starp 2006. gada dzimušām 
un jaunākām meitenēm visu pje-
destālu ieņēma Natālijas Kovaļo-
vas audzēknes. Pirmo vietu izcī-
nīja Martīne Djatkoviča, otro vietu 
ieguva Evija Radivinska un trešo 
– Marija Tumaševiča.

Paldies visiem audzēkņiem 
par neatlaidību un sportisko azar-
tu, kā arī vecākiem par atbalstu.

Ilona VANAGA, distanču slē-
pošanas trenere
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Nekur nav tik labi kā mājās…

Cilvēki reti uzskata, ka ir laimīgi, taču 
Irēna ne bez lepnuma sevi sauc par tādu. 
Pirmais saskaitāmais – visu mūžu nodzī-
vojusi dzimtajā pilsētā un līdz pat šodienai 
caur logu lūkojas Daugavas skaistajā te-
cējumā. Un uz aizupes silu, ko ne vienreiz 
vien piemin mūsu literāti un mākslinieki. 
Arī tagad uzmācīgās kaijas uz spārniem 
atnesa pavasari, darbojas strazdi, un drīz 
dvēselē ieplūdīs lakstīgalu dziesmas. Vie-
tējās melodijas, kas ir ap mums jau no ag-
ras bērnības. 

Vecie iedzīvotāji, bez šaubām, zina 
un atceras skaļo Beinaroviču uzvārdu, 
kas iemiesoja sevī uzreiz divus krāsla-
viešu zīmolus – gurķu audzētāju un kāzu 
muzikantu. Neaizmirstamais slavenais 
laiks, kad populāro mini orķestru skaits 
sasniedza pat divus desmitus! Mūsu an-
sambļus aicināja piedalīties kāzās ne tikai 
Latvijas pilsētās un ciemos, bet tādu pašu 
popularitāti viņi iemantoja arī kaimiņzemē 
Baltkrievijā. Ir skaidri zināms, ka krāšņās 
kāzu mūzikas tradīcijas dibinātāji bija divi 
brāļi - akordeonists Viktors Beinarovičs, 
saksofonists Anatolijs un trešais radinieks 
Donāts – bundzinieks. Cik pāru sapreci-
nāja – tas tikai Beinarovičiem zināms, div-
desmitā gadsimta 
otrajā pusē nebija 
pat mājiena par 
demogrāfijas prob-
lēmām. Zinātāji 
apstiprina, ka paš-
laik kāzu skaits ir 
samazinājies divas 
līdz trīs reizes, lūk, 
Latvija arī turpina 
zaudēt pašu vērtī-
gāko – cilvēkus.

Padomju vara 
neveicināja uzņē-
mējdarbību, kādus 
tik spieķus nelika 
riteņos Krāslavas 
gurķu audzētā-
jiem. Taču tie ar 
visām patiesībām 
un “nepatiesībām” 
pamanījās audzēt 
pēc garšas tik neparastus dārzeņus, ka to 
slava izplatījās gan pilsētā pie Ņevas, gan 
baltkrievu Polockā. Pats pāris reižu esmu 
palīdzējis tantiņām tirgot kreiso preci liela-

jā Pēterburgas tirgū, un skaidri atceros, cik 
ļoti pircēju pūļi interesējās par krāslaviešu 
preci – svaigiem un mazsālītiem gurķī-
šiem. Visu tirgu pārpildīja Krāslavas aro-
māti! Un nebija tajā laikā atjautīgāku uz-
ņēmēju kā tie paši muzikanti Beinaroviči.

Mana raksta varone Irēna, akordeo-
nista Viktora meita, līdz pat šai dienai tur 
noslēpumā Ļeņingradas gurķīšu sālīšanas 
recepti. Noteikti koka muciņa, uz vienu 
spaini akas ūdens – kilograms rupjās sāls, 
dilles, ķiploki un noteikti upeņu lapas. Te 
mēs kopā izdvesām - aizraujoties ar jau-
nām hibrīdu šķirnēm, Krāslava ir zaudējusi 
to nedaudz ieapaļo gurķu sēklas, no kuru 
smaržas reiba galva. Pakaļdzīšanās ražai 
ne vienmēr nāk par labu veselajam sa-
prātam. Un tagad kā aizmirstas melodijas 
skan senču šķirnes – muromas, ņežinas...

Par mūziku Irēna sapņoja jau no 
bērnības, pati arī izvēlējās instrumentu 
– klavieres. Toreiz televizori Krāslavā vēl 
tikko parādījās. Vienreiz ieraudzījusi ekrā-
nā jaunu pianisti, izteica vecākiem savas 
vēlmes, viņi nemaz 
nedomāja iebilst vie-
nīgajam bērnam. Vi-
ņai uzreiz paveicās ar 
aizrautīgu pedagogu 
Arkādiju Maceraliku. 
Ātri paskrēja gadi: 
astoņus gadus mācī-
jās klavierspēli mūsu 
skolā, piecus gadus 
Daugavpils mūzikas 
koledžā. Klavierspē-
les pedagoģe-kon-
certmeistare lepojas, 
ka viņas darba grā-
matiņā ir tikai viens 
ieraksts – Krāslavas 
mūzikas skola, kuras 
draudzīgais kolektīvs 
sirsnīgi apsveica savu 
cienījamo kolēģi apa-
ļajā jubilejā.

Mākslinieciskā pašdarbība agri aiz-
rāva mūsu Irēnu: jaunākajās klasēs sāka 
dziedāt un muzicēt kā soliste, pēc tam lat-
viešu skolā četrus gadus vadīja populāro 
ansambli – trīs Irēnas, Viktorija un Aina. 
Pirmā skatuviskā pieredze apreibināja… 

Vēlāk Edmunds Gekišs uzaicināja vien-
padsmitās klases skolnieci KN dziedāt 
duetā ar Viktoru Spiridovski. Muzicēja an-
samblī, koncertēja mūsu pilsētās, pabija 

arī Armēnijā, Baltkrievijā. 
Neaizmirstams laiks… Līdz 
pat šai dienai viņas dvēselē 
skan jaunības melodijas – 
latviešu “Lapas dzeltenās”, 
krievu “Belij tanec”, poļu “Ku-
kulečka”. Viņa dziedāja deju 
laukumā pie Jāņupītes: “Ak, 
Arlekīns, Arlekīns…”. Irēnai 
balss stipra, patīkama, dzir-
de nevainojama. Muzikālo 
kaisli pārmantoja arī bērni: 
Renāts un Karīna arī absol-
vēja mūzikas skolu, ieguva 
augstāko izglītību, spēlē no 
sirds. Irēna nedaudz skumst, 
ka mazbērniem Viktorijai, 
Ričardam un Armandam ir 

pilnīgi citas aizrau-
šanās – māksla, 
dejas, sports. Viņas 
pedagoģes princips 
– vecāki nedrīkst 
uzspiest bērniem 
savu gribu. Brīvprā-
tība un personīgā 
interese ir panāku-
mu atslēga. Cilvē-
kam, kurš dzīvo ar 
prieku, ir lemts būt 
laimīgam, uzskata 
jubilāre.

Viņai patīk būt 
sabiedriskās dzīves 
virpulī, koncertus 
mūzikas skolā, kul-
tūras namā, kuros 
bieži vien ir vadītājas lomā, viņa uztver 
kā svētkus. Īpaša kaislība pret muzikāla-
jiem konkursiem, kuros pastāvīgi uzstājās 
un turpina uzstāties pedagoģes Irēnas 
Milašas audzēkņi. Cik to ir bijis – nav ie-

spējams saskaitīt. Viņa lepojas ar absol-
ventiem, kuri izvēlējušies mūzikas taku: 
Renāte Žeikare, Elga Volodko, Kristīne 
Ragine, Tatjana Čornaja, Laura Onzule… 
Lūk, patiešām, mūzika ir brīnišķīga pasau-
le, kas rotā cilvēka dzīvi. Melodijas dāvā 

prieku, remdē skum-
jas, iedveš cerību. 

Vēl viena iezīme 
krāslavietes portretā, 
kuru novēroju visu 
dzīvi – viņa līdz pat 
šai dienai ir nešķi-
rama ar skolas laiku 
draudzeni Viktoriju, 
kas ir spilgts pastāvī-
bas piemērs. Par Krās- 
lavu izteicās īsi un 
skaidri: “Mana Šveice. 
Man patīk ceļot, esmu 
aplūkojusi Itālijas, Po-
lijas, Vācijas, Čehijas 
skaistumu… Un vien-
mēr pārliecinos: nav 
uz zemes skaistākas 
pilsētiņas par Krāsla-
vu, kurp vienmēr at-
griežos ar prieku. Cie-

mos ir labi, bet mājās vislabāk. Ar sāpēm 
raugos uz tukšajām mājām, pustukšajām 
ielām vakaros. Ir jādara viss iespējamais 
un neiespējamais, lai nezaudētu cilvēkus.”

Lūk, kā par savu kolēģi atsaucās mū-

zikas skolas direktore Olga Grecka: “Irēnu 
atceros vēl kā skolnieci, kopā nostrādājām 
ne vienu vien gadu desmitu. Enerģiska, 
atbildīga, strādīga, kā bite paspēj visu. 
Brīnišķīga pedagoģe, kurā vienlīdz labi 
apvienojas stingrība un sirsnība”.

Dāma pie stūres, 
citādi vai var visur pa-
spēt? Jebkura profe-
sija, kurai atdoties ar 
sirdi un prātu, arī ne-
daudz nogurdina. Ar 
pavasara atnākšanu 
Irēna ar prieku uzsāk 
mājas soli. Sezonas 
laikā – ziedu daudz-
veidība, dārzā pašu 
audzēti dārzeņi. Patīk 
gatavot, ar prieku uz-
ņem ciemiņus. Firmas 
ēdiens – ābolu pīrāgs, 
āboli noteikti no sava 
dārza. Un vēl biez-
piena sacepums pēc 
māmiņas Janīnas re-
ceptes, plus desiņas 
krāslaviešu gaumē, jo 
vīrs Rišards ir med-

nieks. Bet atmiņai par tēvu viesiem galdā 
tiek celts cepeškrāsnī cepts plaudis ar dār-
zeņiem, jo Irēnas tēvs bija arī makšķernieks.

Atvadoties atcerējāmies arī Plāteru 
pili, kurā palaimējās mācīties mūsu apbu-
rošajai krāslavietei. Un atvadoties Irēna 
man teica: “Daudz neraksti, neaizmirsti 

galveno – esmu laimīga! Man ir viss.” Un 
pēkšņi iedziedājās: “Nekur nav tik labi kā 
mājās…”

Aleksejs GONČAROVS         

Portrets interjerā.

Viktora un Irēnas duets.

Pedagoģiskās karjeras sākums.

Ar pirmajiem absolventiem.

Mūzika mūs vienoja…

Draudzība mūža garumā.

Skats pa vecāku mājas logu.
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Latgaliešu rakstursBērnība: mans gavēnis un grēksūdze
Cenšoties ieturēt gavēni un gatavojo-
ties gaišajiem Kristus Augšāmcelša-
nās svētkiem, arvien biežāk nokļūstu 
šīs garīgās sagatavošanās atmiņu 
varā, kas bija mūsu ģimenē un mūsu 
Indricas draudzē. Visu atcerēties jau 
nevaru, taču gribu dalīties ar lasītā-
jiem tajos spilgtajos iespaidos, kas 
palikuši manā atmiņā.

Pirmkārt, par gavēni, kas tajā vairāk 
nekā pusgadsimta ilgajā laikā patiešām 
bija gavēnis, nevis diēta. Visas izklaides 
un pat radio “Rodina” mūzikas klausīša-
nos tēvs bija aizliedzis. Kas attiecas uz 
ēdienu, tad pamatā tie bija kartupeļi ar 
sīpoliem, sagatavoti augu eļļā. Ļoti labi 
biju iegaumējis “murcovkas”, ēdiena, kurā 
ietilpa maize, ūdens, sīpoli un augu eļļa, 
garšu. Un tā visu četrdesmit dienu garu-
mā. Mūsu grēksūdze bija ne tikai sagata-
vota, bet arī izciesta, jo bija nepieciešams 
apstaigāt kaimiņus, un, atzīstoties viņiem 
savos nedarbos, lūgt piedošanu. Piemē-
ram, par to, ka līdām pēc ievārījuma vai 
slepus garšojām svešu saldo krējumu… 

Vecāki saprata, ka nav lielāka ļaunuma 
bērnam, kā atstāt viņu nesodītu. Pēc tā-
das grēksūdzes vairs negribējās grēkot, 
kā arī piesavināties svešu mantu. Atce-
ros, ka, būdams pusaudzis, Aglonā, kur 
mācījos par traktoristu, nopirku piparmēt-
ru zirnīšus un veikalā man izdeva atliku-
mā liekas 22 kapeikas. Pabraucis dažus 
kilometrus, es izkāpu no autobusa un 
atdevu pārdevējai šīs kapeikas. Garīdz-
nieki pat pret bērnu grēkiem izturējās ļoti 
nopietni, neļaujot tiem ieaugt bērnu sirdīs.

Atceros, kā vienreiz, izsūdzot grēkus 
Krāslavas baznīcā svētā Jāzepa dienā, 
es nesaņēmu no mācītāja, kā man likās, 
pienācīgu nosodījumu par saviem grē-
kiem un, pēc 15 minūtēm pārgājis baz-
nīcas otrajā pusē, otrreiz gāju pie grēk-
sūdzes. Lūk, tā garīgi audzināja Indricas 
draudzē. Svētā vakarēdiena saņemšanas 
priekšvakarā ēst un dzert nedrīkstēja jau 
no vakara, un tikai pēc dievkalpojuma 
saimniece Viktorija Zdanovska deva tēju, 
bet maize ar ceptu olu bija katram sava. 
Mans tēvs lika uzsvaru uz to, lai cienīgi 
uzvestos un censtos nepadzīt Dievu no 
dvēseles.

Par dievkalpojumiem. Pat tagad jūtu 
drebuļus no tiem dievkalpojumiem, kas 
notika tikai latīņu valodā. Neviens, izņe-
mot mācītāju, nesaprata šo vārdu nozīmi, 
un tieši šī neizpratne piepildīja dvēseli 
ar Dieva varenību. No Augšāmcelšanās 
triumfa un lūgšanu prieka viss bija pie-
sātināts. Sprediķa sludināšanai mācītājs 
vienmēr kāpa kancelē. Sludinot viņš it kā 
savienojās ar cilvēkiem, un tāpēc spredi-
ķis, pat mums, bērniem, likās īss, sapro-
tams un interesants. Kaut kā viņš prata 
mums pasniegt šo dzīvi kā brīnumu vai 
ilūziju, kura aizrit ātri un var beigties pēk-
šņi. Pastāvīgi papildināja mūsu izpratni 
parastajā saskatīt neparasto un līdz ar 
to izprast Radītāju. Pēc sprediķa notika 
sava veida pamācoša piecu minūšu gara 
runa, no kuras es iegaumēju: jālūdzas par 
izliktajām svētajām dāvanām; ja cienīgi 
esi izsūdzējis grēkus un saņēmis to atlai-
di, tu vairs nedzīvo, bet tevī dzīvo Dievs: 
nav nepieciešams mesties ceļos svētbil-
žu priekšā... Procesijās tika iesaistītas ti-
kai neprecētas paņenkas, kuru tolaik bija 
pietiekami.

Un pats interesantākais – daudzo 

draudzes locekļu dēļ tā Kunga kapa pie-
lūgsme bija saplānota pa stundām katram 
ciemam. Esmu saglabājis šo sarakstu, 
kuru varu nodot muzejam. Žēl, ka bērnī-
bā iesētā sēkla ļoti vēlu laida asnus manā 
dvēselē un ka man bija vajadzīgi pat 40 
gadi, lai atdalītu sēklas no sēnalām. Un 
tagad, var teikt, jau dzīves norietā, atzīs-
tos pats sev, ka nav lielākas laimes cil-
vēkam kā saskarsme ar Dievu, un liela 
nelaime, kad tās nav. Ar Dievu cilvēks ir 
spējīgs izturēt jebkuru zaudējumu, palik-
dams apmierināts ar esošajiem dzīves 
apstākļiem, saglabājot gribas un prāta 
harmoniju, neveikdams darījumu ar savu 
sirdsapziņu, saviem uzskatiem un princi-
piem.

Ja manas atmiņas interesēs lasītā-
jus, tad varu aprakstīt priesteru vajāšanu 
no varas iestāžu puses, garīdznieku at-
tieksmi pret pašnāvību un tiem cilvēkiem, 
kuri nav praktizējuši ticību, kā arī par viņu 
autoritāti tajā laikā.

Josifs BLAŽEVIČS 
(Podgurjes sādža)

Iedvesmojies no sava meistara 

5. aprīlī Ezernieku vidussko-
las 10. klases skolniece Viola 
Daniela Kiseļova piedalījās 
mājturības un tehnoloģiju un 
mājsaimniecības 18. valsts 
olimpiādē Rīgā. 

Olimpiādi organizēja LU Pe-
dagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultāte un Latvijas Mājturības 
pedagogu biedrība sadarbībā ar 
Valsts Izglītības satura centru un 
Rīgas Izglītības un informatīvi me-
todisko centru.

Olimpiādes mērķi bija padziļi-
nāt interesi par tradicionālās kultū-
ras mantojumu un meistariem, kas 
to rada un veicina, veidot izpratni 
par to, kā katrs ar to sastopamies 
savā ikdienā, veidot prasmes no-
vērtēt tradicionālās kultūras man-
tojumu – sadzīves priekšmetus, 
apģērbus, celtnes, muzeju krātuv-
ju vērtības, kulināro mantojumu, 
galda kultūru u.c., veidot prasmi 
novērtēt meistaru profesionalitāti, 
aktivizēt skolēnu pētnieciskās ie-
maņas, veicināt radošo darbību: 
radošo domāšanu un praktiskās 
iemaņas idejas realizēšanā, attīstīt 
kritiskās domāšanas kompeten-
ces, rosināt skolēnus saskatīt kar-
jeras iespējas izvēlētajā amatā.

 Organizatoriem tika iesūtīti 
skolēnu veiktie pētījumi tēmā “Ie-
dvesmojies no sava meistara”, 
kuri saistīti ar tradicionālās kultūras 
meistariem un to izstrādājumiem: 
sadzīves priekšmetiem, telpas de-
koriem, apģērba aksesuāriem, ap-
ģērbiem, kulināro mantojumu, u.c.

 Olimpiādē piedalījās 22 dalīb-
nieki. No 8.-9. klases 12 dalībnieki, 
no 10. klases - 6 dalībnieces, no 
11. klases – 1 dalībniece, no 12. 
klases – 3 dalībnieces.

 Viola Daniela iedvesmojās 
no Lienītes Vītiņas-Zustrupas, kas 
dzīvo Jelgavā un šobrīd ir pirtnie-
ce, savā brīvajā laikā nodarbojas 
ar pērlīšu aušanu. Ar šo tehniku 
meistare sāka nodarboties 2014. 
g., ko apguva Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbī-
bas projektā “Seno 
tradīciju iekļaušana 
mūsdienu dzīvē”. Iz-
gatavo aproces, ku-
ras gan dāvina, gan 
piedāvā iegādāties. 
Sadarbojas ar vie-
tējiem daiļamatnie-
cības veikaliem. Ar 
savu pieredzi šajā 
tehnikā dalījusies 
apmācībās Jelgavā, 
Jelgavas novadā 
un Tukumā. Tā kā 
Violai ir tuva latviešu 
tautas tērpu temati-
ka, radās ideja pa-
gatavot pērlīšu au-

šanas tehnikā Latgales vainagus.
 5. aprīlī notika pētnieciskā 

darba aizstāvēšana Rīgā. Meitene 
veiksmīgi prezentēja to žūrijas un 
skatītāju priekšā, prasmīgi atbildē-
ja uz visiem jautājumiem. Rezultā-
tā ir saņemts 2.pakāpes diploms.

Violas Danielas skolotāja ir vi-
ņas māmiņa, Diāna Kiseļova, kas ir 
arī mājturības un vizuālās mākslas 
skolotāja Ezernieku vidusskolā. 
Laikam jau pašas Diānas talants 
veikt tik daudz ko prasmīgi ar sa-
vām rokām ir pārmantots arī mei-
tai. Diāna ir sava darba entuziaste, 
ideju ģenerators un mūžīga jaunu 
ideju meklētāja un īstenotāja, Dag-
das novada mājturības un vizuālās 
mākslas skolotāju Metodiskās ap-
vienības vadītāja. Diāna ar atsau-
cību piedalījās radošo darbnīcu 
vadīšanā Verhņedvinskā “Pavasa-
ra pieskāriens” un vadīja meistar-
klasi 2. Starptautiskajā pedagogu 
pieredzes konferencē Dagdā. No-
slēgumā es gribētu Diānu salīdzi-
nāt ar dārznieku. “Ja vēlies kļūt par 
Dārznieku, tev būs jāapgūst smal-
kā pacietības māksla, jo nepacie-
tīgs Dārznieks vēlēsies izaudzēt 
puķes un kokus dažās dienās, bet 
tādu greznību daba mums nepie-
ļauj. Tāpēc cieši novērtē ozolu 
un atdarini viņa mieru, tad pēc 
kāda laika arī tu tapsi veidots no 
tik stabila materiāla, ar ko varē-
si būvēt māju pats sev... un tiem, 
kas dzīvē laikā lūgs tev pēc pa-
jumtes. (Griāns)” Lai arī turpmāk 
Jums veicas!

Dagdas novada IKSN vadītāja
 M. MICĶEVIČA

Pasniegta “Gada balva medniecībā 2016”
Sestdien, 1. aprīlī, Jaunmoku pilī, Tukuma no-

vada Tumes pagastā, jau trešo gadu Latvijā tika 
godināti “Gada balva medniecībā” laureāti un pa-
sniegtas gada balvas trīs nominācijās – “Par mūža 
ieguldījumu medniecībā”, “Par nozīmīgu ieguldīju-
mu medību saimniecības attīstībā Latvijā” un “Par 
nozīmīgu ieguldījumu medniecībā reģionā”.  

Daudzo laureātu vidū ir arī Aleksandrs Ste-
piņš un mednieku klubs “Andrupenes Med-
nieks”, kuri saņēma apbalvojumu nominācijā “Par 
nozīmīgu ieguldījumu reģionā”.

Latvijas Mednieku savienības valdes priekš-
sēdētājs Jānis Baumanis uzskata, ka 
Latvijas medniecība un tās tradīcijas ir 
mūsu valsts kultūrvēsturiskais manto-
jums, ko raksturo saudzīga attieksme 
pret dabu, zināšanas un pieredze, kas 
pēctecīgi tiek nodotas no paaudzes pa-
audzei.  

“Gada balva medniecībā” tika ie-
dibināta kā augstākā atzinība par nozī-
mīgu ieguldījumu medību saimniecības 
attīstībā un medību popularizēšanā 
Latvijas un vietējā mērogā. Šādi tiek 
veicināta atbildīga, rūpīga un ilgtspējīga 
medniecība – neatņemama Latvijas kul-
tūras sastāvdaļa.

Balvas iedibināšanas iniciatori ir 
valstī lielākā un ietekmīgākā mednieku 

nevalstiskā organizācija “Latvijas Mednieku savie-
nība” (LMS) un pieredzes bagātākais žurnāls med-
niekiem – MMD (“Medības. Makšķerēšana. Daba”). 
Ieceres īstenošanā piedalās akciju sabiedrība “Lat-
vijas Valsts meži” un Valsts meža dienests (VMD), 
finansiālu atbalstu sniedz Medību saimniecības 
attīstības fonds. Balvas kandidātus izvirzīja LMS 
reģionālās nodaļas, VMD struktūrvienības, mednie-
ku klubi, kā arī citas organizācijas. Šobrīd Latvijā ir 
vairāk nekā 22 000 aktīvu mednieku.

Latvijas Mednieku savienība

Krimināls, notikumiLaika periodā no 31.03.2017. līdz 
07.04.2017. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 78 notikumi. Bū-
tiskākie:
•	 3. aprīlī Krāslavas iecirknī tika uzsākts krimināl-

process par trimera “Husqvarna” zādzību no palī-
gēkas Krāslavas meža kapos. 

•	 Naktī uz 5. aprīlī Krāslavā, Aronsona ielā 8, kāds 
izklaidējās “staigājot” pa stāvēšanai novietotām 
automašīnām. Bojāti vismaz 2 spēkrati, par doto 
faktu tika uzsākts kriminālprocess, notiek izmek-
lēšana.

•	 Naktī uz 6. aprīli no automašīnas Opel Vivaro, 

kas atradās Krāslavā, Vienības ielā 59, izsitot 
aizmugurējo stiklu, tika izdarīta 7 profesionālo 
motorzāģu zādzība. Notiek kriminālmeklēšanas 
pasākumi vainīgo personu noskaidrošanai.

•	 6.aprīlī Krāslavā, Pekinas ielā 21, realizējot ope-
ratīvo informāciju, tika aizturētas divas personas, 
T., dzimusi 1988.g., un S., dzimis 1990.g., pie 
kuriem izņemtas narkotiskās vielās (iespējams 
amfetamīns) apmēram 25 gramu kopsvarā. Par 
doto faktu tika uzsākts kriminālprocess, vīrietis 
tika aizturēts, nozīmēta ekspertīze.

Biedrība “Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa” sirsnīgi pateicas visiem ziedotā-
jiem 2016.gadā, kuri nesavtīgi dāvāja savu atbalstu un dalījās Kristus mīlestībā ar sa-
viem līdzcilvēkiem.

Paldies nodibinājumam “Borisa un Ināras Te-
terevu fonds”, nodibinājumam “Caritas Latvija”, 
Krāslavas novada domei, SIA “Krāslavas aptieka”, 
SIA “Kristafors”, SIA “Ritms R”, SIA “Krāslava D”, 
SAA “Pieci airi”, Sarkanā Krusta Jaunatne Šķau-
nes nodaļai, SIA “Voldemārs”, SIA “Latgran”, SIA 
“Varpa”, Krāslavas bērnu un jauniešu centram 
(sk. Ainai Gubai un pulciņa “Meistarstiķis” mei-
tenēm), Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvam, 
Jurim Juškevičam, Ērikam Zaikovskim, Janīnai 
Samsanovičai,  prāvestam Eduardam Voroņec-
kim, Aleksandram Namoviram, Valteram Siče-
vam, Annai Kropai, Pēterim Muižniekam, Lonijai 

Mironovai, Samušu ģimenei, Bartušu ģimenei, 
Viktoram Andrijevskim, Janīnai Gajevskai, Dzid-
rai Slaveckai, Ērikai Mizniekai, Ivaram Bebrišam, 
Nikolajam Jasjukevičam, Ainai Bukai, Allai Vilca-
nei, Helēnai Krumpānei, Regīnai Bidzānei, Olgai 
Stefanovičai, kā arī visiem anonīmajiem atbals-
tītājiem un sv. Vincenta altāra Krāslavas katoļu 
baznīcā ziedotājiem.

Šī gada 11. maijā, plkst. 18.00,  Krāslavas 
Sv. Ludviga Romas katoļu baznīcā notiks 
Svētā Mise par visiem labdariem.
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Televīzijas programma
TREŠDIENA,  12. aprīlis

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Malaizija
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.5, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
12.00 Personība. 100 g kul-
tūras
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Jaunie ārsti
18.00, 23.05 Ziņas
19.17 Skola, kas zina kā
19.30 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Adreses
23.20 Izsauciet vecmāti 
1.20 Samierināšanās iela

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules brīnu-
mi. Kuba
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Kūku kari

9.40 Aculiecinieks
9.55 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 “Balss pavēlnieks”
13.35 Notikumu skatlogā
14.05 Aktualitātes.
14.35 Automoto raidījums nr.2
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.40 Eiropa fokusā
16.05, 21.20 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Zaļās metropoles
22.10 Ekstrēmie kadri. 
23.10 Senie festivāli.
0.10 Bezbailīgie. Gadsimta 
izaicinājums. 
0.40 Personība. 100 g kultūras
5.00 Nedēļas apskats

LNT
5.00, 4.45 Karamba!
5.20 Bernards
5.30 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes pavār-
skola
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40, 0.20 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Pavasara bērni
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Martas Stjuartes pavār-
skola
14.55 Bērni un vecāki 
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslēpumi 

19.00, 1.50 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.35 Degpunktā 
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.10 Gangsteru mednieki
0.50 Košākai dzīvei 
1.15 Majors un maģija

TV3
5.00, 0.10 CSI. Lasvegasa
5.40, 12.05 Atriebība
6.45, 13.05 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
8.35, 16.55 Kobra
11.50 TV skatlogs
14.30, 2.30 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.30 Gatava pārvērtībām
23.15 Ģēnijs uzvalkā
2.00 Anželika

TV3+
5.25, 15.35 Māja-2
6.10 Taksis
7.05 Multfilmas
8.00 Uzmanību, bērni!
8.35 Ekstrasensu cīņas
9.40 Tētis sprukās
12.55 TV shop
13.10, 18.50 Interni
14.25 Juvelieru klans
16.35 Meičas
17.40 Ērglis un cipars
21.00 Iemāci sievu strūrēt
22.05 Mf. Mīlestība pieaugu-
šajiem 
0.55 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20, 16.35 Sasisto lukturu 
ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.35 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.20 Satikšanās vieta
17.30 Runājam un rādām
19.50 Dzenoties pēc ēnas
21.50 Čaboņa
23.55 Dienas kopsavilkums
0.25 Pārmaiņas. Asinis ar 
pienu
4.15 Vasarnīcu lietas
5.10 Pilna laika slodze

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 15.00, 
16.25, 2.40 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35 Tikai neatlaid mani 
13.55 Vienatnē ar visiem
15.20, 4.35 Moderns sprie-
dums
16.45 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Aiz kadra
21.40 Izmeklēšanas noslēpums
22.30, 2.55 Sūbējums
0.50 Vakara Urgants
1.20 Maskava
2.10, 5.55 EuroNews
3.40 Mf. Pokrovas vārti
5.25 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis-М
11.55 Sklifosovskis
14.55 Privāta lieta
17.40, 3.25 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Torgsins
23.15 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
1.45 Sanktpēterburgas vēstis
2.00 Mežos un kalnos

RenTV Baltic
5.35 Skatīties visiem
6.00 Vadīt krievu stilā
6.20 Vovočka
7.20, 7.35 Labrīt!
7.34 Laika ziņas
8.05, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
9.05 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.30 Ģimenes dramas
11.25 Karavīri
13.25 Humora raidījums
15.25 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Maldu teritorija
22.55 Ekstrasensu cīņa
1.00 Skandaloza lieta

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
0.35 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
Profilakse
15.00 Laiks rādīs
16.15,18.15,21.00 Sporta ziņas

16.55 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Sūbējums
23.00 Vakara Urgants
23.35 Maskava

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Zona Х
Profilakse
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Sievietes nelaimē
16.00 90 sekundes
16.30 Ģimenes drāmas
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
20.00 Prakse
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
0.35 Sporta diena
0.50 Snaiperi. Mīlestība 
tēmeklī

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.25 TV barometrs
Profilakse
15.00 Divi rubļi
15.20, 0.15 PIN kods
16.05 Te kāds ir bijis
17.00 Anželika
18.00 Mīlestība un visādas 
citas muļķības…
19.55 Tētis sprukās
21.30 Sportloto 5 no 36, KENO
21.40 Futbols

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Malaizija
6.35 Bings
9.35, 15.50 Plosītās sirdis
10.30 Ceturtā studija
10.55, 1.40 Alpu dakteris
11.50, 0.05 Province
12.20 V.I.P.
13.10 Saknes debesīs
13.40 Mia un es
14.10 Lupatiņi 
14.50 Jaunie ārsti
16.45 Pasaules skaņa
18.00 Ziņas
18.30 Kurši. 
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Viens ciems. Visa 

Latvija
22.00 Krusta ceļš. Translācija 
no Vatikāna
0.35 Tilts
2.30 Izsauciet vecmāti 
4.25 Aizliegtais paņēmiens
5.15 Sporta studija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules brī-
numi. Kuba
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Citāds ordenis. 
8.25 Plašā brīvdaba. 
8.55 Ciemiņš virtuvē
9.55 Jaunie ārsti. 
11.00 Muhtars atgriežas
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi. 

100 g kultūras
13.30 Personība. 100 g 
kultūras
14.30, 4.00 LTV - 60
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Aculiecinieks
17.20 Hokejs. Zviedrija - 
Latvija
20.00 Ziņas
20.20, 3.05 Ekstrēmie kadri. 
20.55 Leģendārie albumi. 
22.00 Jasmīnas stāsts. 
23.50 Eiropa koncertos
0.40 PČ daiļslidošanā. 
3.30 Iedziļinoties klimata 
pārmaiņās.

LNT
5.00 Karamba!
5.30 Luī 
5.50 Kārdinājuma varā
6.15, 10.15 Galileo 
6.45 Pati pilnība

8.30, 1.55 Dzīvīte
9.00 LNT brokastis
10.00 TV skatlogs
10.50 Mans bērns var!?
12.45 Par Mēriju Popinsu un 
Benksa kungu
15.20 Viss ir sarežģīti
17.50, 20.00 LNT Ziņas 
18.00 Mani virtuves noslē-
pumi
19.00, 2.15 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 3.00 Degpunktā 
21.10 Diāna
23.25 Dieva dēls
3.20 Pavasara bērni
4.50 Bernards 

TV3
5.00 Kobra
5.30 Anželika
6.05 Divarpus vīri
6.30 Pasaules smieklīgāko 
video kuriozu top
7.30 Brīnumainā Oza zeme

9.20 Burvju telefons
11.10 Timotija Grīna savādā 
dzīve
13.15 Mūžīgā aukle
15.55 Brīvību Villijam. glābša-
na Pirātu līcī
18.00 Zvaigznes ceļo
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 UgunsGrēks
21.00 Vecāku uzraudzībā
23.05 Zudusī pasaule
1.05 Tumšais bruņinieks

TV3+
5.45 Māja-2
6.30 6 kadri
7.00 Mf. Iļja Muromecs un 
razbainieks
8.30 Mf. Sarežģīts bērns
10.00 Suns, kas izglāba Liel-
dienas
12.00 Puškins
13.40, 18.40, 19.10 Multfil-

mas
15.10 Mf. Beibs. Četrkājains 
mazulis
17.00 Mf. Mīlestība lielpilsētā
21.00 Visi mīl vaļus
23.00 Hatiko. Visuzticamākais 
draugs
0.50 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20, 16.35 Sasisto lukturu 
ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 1.50 Satikšanās vieta
17.30 Runājam un rādām
18.35 Kriminālizmeklēšana
19.50 Dzenoties pēc ēnas

PIEKTDIENA, 14. aprīlis

CETURTDIENA,  13. aprīlis

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes Indijā.7.sērija
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Aizliegtais paņēmiens
12.10, 0.35 1.1. Aktuālā intervija
13.15 Aculiecinieks
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Jaunie ārsti. 
18.00, 23.25 Ziņas
19.17 Mans pirmais maratons
19.30 Trešā zvaigzne. Sākotne. 
Personība
20.00 Izgudrotāji
20.30 Panorāma
21.15 Karaliste
21.45 Latvijas Kods. Bez viņiem
22.15 Tilts 3
1.25 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules brīnumi. 
Kuba
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti

8.30 Kā apturēt globālo sasilša-
nu?
9.00 Leģendārie albumi. 
9.55 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 Tieša runa
13.05 Aktualitātes.
13.35 Automoto raidījums nr.2
14.05 Nedēļas apskats.
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
15.05 Skats rītdienā.
15.35, 1.25 Projekts Nākotne
16.05, 21.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.55 Personība. 100 g kultūras
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
23.40 Sporta studija
0.25 Zaļās metropoles. 

LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.20 Luī
5.40 Bernards 
5.50 Kristīgā programma “Ticīgo 
uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes pavārskola
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40, 1.30 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Pavasara drudzis
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Bērni un vecāki 6
15.20 Nemelo man!
16.25 Trīs Annas
17.25, 18.00 Mani virtuves 

noslēpumi
19.00, 1.50 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.35 Degpunktā 
21.10 Maini vai zaudē 
22.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus! 
0.50 Čikāgas sardzē 

TV3
5.00, 1.00 CSI. Lasvegasa
5.40, 8.05, 18.00 Divarpus vīri
6.45, 13.05 Multfilmas
8.35, 16.55 Kobra
9.40 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
10.45 TV skatlogs
11.00, 1.55 Anželika
12.05 Atriebība
14.30, 2.25 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 3.20 UgunsGrēks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Tumšais bruņinieks

TV3+
5.25, 15.35 Māja-2
6.10 Taksis
7.05 Multfilmas
8.00 Uzmanību, bērni!
8.35 Ekstrasensu cīņas
9.40, 17.40 Ērglis un cipars
10.50 Meičas
11.50 TV Shop
12.10, 18.50 Interni 
14.25 Juvelieru klans
21.00 Mf. Mīlestība lielpilsētā
23.00 Krāpšanas

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta 

7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20, 16.35 Sasisto lukturu 
ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.35 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.20 Satikšanās vieta
17.30 Runājam un rādām
19.50 Dzenoties pēc ēnas
21.50 Čaboņa
23.55 Dienas kopsavilkums 
0.25 Pārmaiņas. Asinis ar pienu
4.15 Mūsu uzraugs
5.10 Šefu cīņas

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.45, 16.20, 
2.30 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Tikai neatlaid mani
13.40 Vienatnē ar visiem
15.05 Moderns spriedums
16.45 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Izmeklēšanas noslēpumi
22.20, 23.05, 2.45 Sūbējums
0.35 Vakara Urgants
1.10 Maskava
2.00, 5.55 EuroNews
3.35 Mf. Ivanovas bērnība 
4.25 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M

11.55 Sklifosovskis
14.55 Privāta lieta
17.40, 3.25 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Torgsins
23.15 Divkauja
1.15 Sanktpēterburgas ziņas
1.30 Mežos un kalnos
3.25 Tiešais ēters

RenTV Baltic
5.35 Skatīties visiem
6.00 Pazīsti mūsējos
6.20 Vovočka
7.15, 7.30 Labrīt!
7.25 Laika ziņas
7.29 Laika ziņas
8.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.05 Pareizs līdzeklis
10.10, 17.30 Ģimenes drāmas
11.20 Karavīri
13.25 Maldu teritorija
15.30 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Kara noslēpums
23.00 Ekstrasensu cīņas
1.05 Skandaloza lieta

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.25 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums

18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Sūbējums
22.50 Vakara Urgants
23.25 Maskava

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Zona Х
9.10, 21.45 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Prakse
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Sieviete nelaimē
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 23.45 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Df. Dzīvības lieta
0.20 Sporta diena
0.30 Mf. Snaiperi. Mīlestība 
tēmeklī

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.40 TV barometrs
9.05, 17.55 Mīlestība un citas 
muļķības
10.10, 17.00 Anželika
12.10, 19.50 Tētis sprukās
14.05, 21.35, 22.10 Jaunkundze 
- zemniece
15.20, 23.45 PIN kods
16.05, 22.45 Te kāds bija…
22.05 Sportloto 6 no 49, KENO
0.25 Onlains (Ukraina)
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Personība. 100 g kultūras
7.00 Multfilmas
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Muks 
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Eskils un Trinidade. 
12.25 Eņģeļu māja
13.30 Cytaidi latviskais 
piedāvā. Trešā zvaigzne. 
Sākotne. Personība
14.00 Izgudrotāji
14.30 Ciemiņš virtuvē
15.35 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Planēta Zeme
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
18.35 Ielas garumā
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas sirdsdziesma
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.25 Cilvēka bērns
23.15 Satikšanās. Mariss 
Jansons un Raimonds Pauls
23.50 Kristus Augšāmcelšanās 
svētku dievkalpojums. 
2.05 Jasmīnas stāsts. 
3.50 Krāsainās pasaules
4.00 Pasaules koru olimpiāde. 
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 Kas te? Es te!
6.30 Brīnumskapja skola
7.00, 5.00 Visas durvis vaļā. 
SeMS.
7.30 Province

8.00 Brīnumu laboratorija
8.30, 4.30 Automoto 
raidījums nr.2
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
9.30 Sāras mūzika
9.45 V.I.P.
10.30, 5.30 Aktualitātes.
11.00 Karaliste
11.30 Sporta studija
12.15, 4.05 Saistītās dzīves. 
12.45 Bez aizvainojuma
13.30 Aculiecinieks
13.50 Hokejs. Zviedrija - 
Latvija
16.30 Sporta spēks
17.05 Aizliegtais paņēmiens
18.05 Eiropa koncertos
19.00 Citāds ordenis. 
20.00 Mihaels Martins. 
Pasaules tuksneši. Arktika
21.00 Midsomeras 
slepkavības 
22.55 Mona un viņas bērns. 
0.35 Sporta spēks
1.05 LTV - 60
2.00 Mājas, kur atgriezties

LNT
5.00 Vilfreds
5.20 Kārdinājuma varā
7.20 Ekstrasensi – detektīvi 
8.30 Attīstības kods 
9.00, 3.25 LNT brokastis
10.00 Laimīgs un vesels 
10.30 Maini vai zaudē 
11.15 Mans bērns var!?
13.15 Kafejnīca
15.10 Ideāls vīrietis
17.15, 18.00, 23.30 Vislabākā 
eksotiskā viesnīca “Kliņģerīte”
17.50, 20.00 LNT Ziņas 
20.35 Degpunktā Sestdienā
21.05 Lieliskais gadsimts

1.40 Titāniks
3.05 Luī 
4.55 Bernards 

TV3
5.00, 1.35 CSI Lasvegasa
7.05 Multfilmas
9.00 Zvaigznes ceļo
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Auto ziņas
11.10 Gatava pārvērtībām
12.00 Patiesības spogulis
13.35 Lauras zvaigzne un 
sapņu briesmoņi
14.55 Es mīlu tevi, Latvija!
17.05 Rejošā superzvaigzne
19.00, 4.15 TV3 Ziņas
19.35 Mājas
21.25 Melnā feja Malefisenta
23.20 Metro
2.30 Mūsdienu Latvijas garša

TV3+
5.00 Māja-2
6.35 6 kadri
7.25 Mf. Sarežģīts bērns
9.15, 1.20 Lietišķa pieeja
9.40, 15.10 Mf. Beibs. 
Četrkājains mazulis
12.00 Puškins
13.40 Mf. Kaķis Groms un 
noburtā māja
17.00 Mf. Visi mīl vaļus
19.10 Mf. Lāči – kaimiņi
21.00 Mf. Asteriks un Obelisks
23.15 Mf. Mittja neticamā 
dzīve

NTV Mir
7.00 Pilna laika slodze
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Šodien
8.20 Skate
8.55 Gatavojam
9.25 Gudrā māja

10.20 Galvenais ceļš
11.00 Dzīvais un mirušais 
ēdiens
11.55 Dzīvokļa jautājums
13.15 Svētā uguns
14.30 Braucam un ēdam
15.05 Muhtara atgriešanās
16.20 Reiz…
17.00 Miljonu vērts 
noslēpums
19.00 Centrālā televīzija
20.00 Tu esi super!
22.30 Tu neticēsi!
23.30 Mf. Gājputni
3.25 Starptautiskā 
kokzāģētava
4.15 Likme uz dzīvi

PBK
6.20, 10.00, 12.00, 17.00 
Ziņas
6.30 Moderns spriedums
7.25, 10.25 Multfilmas
7.35 Bērnu klubs
7.45 Gudrinieki un 
gudrinieces
8.35 Brīnumu lauks
9.45 Mācītāja uzruna
10.15 Sarunas par veselību
11.15 Garša
12.25 Balss. Bērni. 
14.15 Apkārt pasaulei
16.30, 17.25 Slavas mirklis 
18.55 Kurš vēlas kļūt par 
miljonāru?
20.00 Laiks
22.30 Nosvērti un laimīgi
23.20 Lieldienu dievkalpojumi

RTR Planēta (Baltija)
5.25, 8.20 Detektīvs 
Samovarovs
8.00, 11.20 Vēstis - M
9.15 Dzīvie stāsti
10.05 Pieci pret vienu

11.00, 14.00, 20.00 Vēstis
11.40 Humora raidījums
14.20 Mf. Nešķirieties no 
mīļajiem
15.50 Sestdienas vakars
18.00, 21.10 Mf. Lavandas 
smarža
23.30 Lieldienu dievkalpojums
2.30 Mf. Es būšu balkus

RenTV Baltic
5.45, 1.35 Skatīties visiem!
6.35 Karavīri
7.25 Jaunības eliksīrs
8.30 Dievu ēdieni
9.30 Mintrans
10.15 Visnoderīgākā 
programma
11.15 Godīgs remonts
12.20 Vadīt krievu stilā
12.50 Katram pa kaķēnam
13.20 Slepenās teritorijas
15.25 Dīvaina lieta
16.30 Čapmanes noslēpumi
18.30 Visšokējošākās 
hipotēzes
20.35 Dakteris Zadors
22.50 Maldu teritorija
0.45 Sāls

ONT
7.00, 8.05 Sestdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilmas
9.20 Veselība
10.30 Garša
11.15 Ideāls remonts
12.15 Gudrinieki un 
gudrinieces
13.10 Humora raidījums
15.10 25 gadi pēc PSRS
16.15, 21.00 Sporta ziņas
16.20 Sazvērestības teritorija
17.25 Šurumburums
17.40 Kurš vēlas kļūt par 
miljonāru?

18.40 Slavas brīdis
21.05 Šovakar
22.35 Mf. Dzīvojiet priekā
0.00 Mf. Mana mīlestība
0.30 Mf. Piedodied, ja varat

Baltkrievija 1
6.50 Būtība
7.15 Mf. Neticamības teorija
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Vasarnīca
9.50 Radi
11.05 50 receptes
12.10 Lielā selfiju tūre
12.45 Veselība
13.30, 15.45 Mf. Laimes avots
15.15 Ukraina
17.40 Mf. Tētis Sofijai
21.00 Panorāma
21.45 Lieldienu dievkalpojums
1.45 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.05 Tāds darbs
7.45 Rudie
8.35, 22.05 TV barometrs
8.40 Mf. Zemnieka gudrā 
meita
9.40 Laimīgi kopā
10.45 Tauta
11.30 Onlains
12.10 Serafimas neparastais 
ceļojums
13.35 Ačgārnā pasaule
14.30 Jaunkundze - zemniece
15.35 Mats matā
16.10 Mf. Romiešu 
piedzīvojumi
18.05 Reportieris
18.50 Ekstrasensu cīņas
20.55 Ģimene
22.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO
22.10 Mf. Ēd, lūdzies, mīli

SESTDIENA, 15. aprīlis 

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Personība. 100 g kultūras
7.00 Multfilmas
8.40 Kāpēc? Tāpēc!
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Mia un es
10.00 Uzmanību, gatavību, 
kosmosā!
10.25 Izzināt Japānu 
11.00 Āfrika no putna 
lidojuma
12.00 Lieldienu 
dievkalpojums. 
13.40 Saknes debesīs
14.10 Bīskapu apsveikumi 
Lieldienās
14.30 Latvijas sirdsdziesma
15.25 Ķepa uz sirds
16.00 Aculiecinieks
16.20 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
17.05 Tēvs Brauns
18.00 Ziņas
18.20 Province
18.50 Argentīnas tango
20.30 Panorāma
21.15 Lielais vilinājums
23.20 Karaliste
23.50 Planēta Zeme 
0.50 Koncerts “Kad man vairs 
nebūs 16...”
3.35 Imanta-Babīte pietur 
Cīruļputenī
4.10 Liela diena
5.05 Melu laboratorija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 Kas te? Es te!

6.30 Brīnumskapja skola
7.00, 3.30 Visas durvis vaļā. 
SeMS 
7.30 Vides fakti
8.00 Es - savai zemītei
8.30 Aculiecinieks
8.45 Momentuzņēmums
9.00, 4.00 Skats rītdienā.
9.30, 4.30 Izglītība un karjera. 
10.00, 5.30 Nedēļas apskats.
10.30 Biznesa klase.
11.00 Brīnumu laboratorija
11.30 Eskils un Trinidade. 
13.20 Mājas, kur atgriezties
15.30 Svešās mājas. 
16.00 Vecā jūrnieku ligzda. 
18.45 Izgudrotāji
19.15 Melu valgos. 
21.00 Lielais Gregs
22.00 Fortitūda. 
22.55 Eiropa koncertos
23.50 Mihaels Martins. 
Pasaules tuksneši. 
0.50 Sporta studija
1.35 Mona un viņas bērns. 
3.10 LTV - 60
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.

LNT
6.45 Kontakts kopā ar doktoru 
Čārlzu Stenliju
7.15 Bernards 
7.20 Ekstrasensi – detektīvi 
8.25 Sirdsmīļā Monika
9.00, 3.30 LNT brokastis
10.00 Košākai dzīvei 
10.30 Galileo 
11.05 Mans bērns var!?
13.00 Perfektās kāzas
15.00 Smagi iemīlējies
17.15, 18.00, 23.35 Vēl viena 
vislabākā eksotiskā viesnīca 

Kliņģerīte
17.50, 20.00 LNT ziņas 
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.05 Lieliskais gadsimts
1.45 Titāniks
3.10 Vilfreds

TV3
6.25 Anželika  7.00 Multfilmas
8.15 Mans skapis – mana 
vizītkarte
8.50 Māmiņu klubs
9.25 Gatavo
10.00 Superbingo
11.05 Suns, kurš izglāba 
Lieldienas
13.00 Tēta nedienas Latvijā
14.40 “Dzeguzītes” 
lielkoncerts. 
16.40 Mājas
18.30 Ledus laikmets. 
Lieldienas
19.00 Nekā Personīga
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.10 Pī dzīve
0.45 Mūžīgā aukle
3.00 CSI Lasvegasa
4.25 Mūsdienu Latvijas garša

TV3+
5.00 Māja - 2
6.40 Kristīgā programma
7.05 6 kadri
7.35 Mf. Tuksnesis
9.35 Mf. Mazais stjuarts
11.25 Tētuki
13.10 Mf. Lāči - kaimiņi
15.00 Mf. Tur, kur dzīvo 
briesmoņi
17.00 Mf. Asteriks un Obelisks 
19.10 Mf. Ausaiņu sacelšanās
21.00 Mf. Nakts muzejā
22.55 Mf. Dieva dēls

NTV Mir
7.30 Ekskluzīvi
8.00, 10.00, 16.00 Šodien
8.20 Vēlreiz sveicināti
8.45 Ar mazuļa lūpām
9.25 Ēdam mājās
10.25 Pirmais raidījums
11.05 Tehnikas brīnums
12.00 Vasarnīcu lietas
13.05 Mūsu uzraugs
14.15 Braucam un ēdam
15.05 Muhtara atgriešanās
16.25 Kriminālā Krievija
17.05 Izmeklēšanu veica…
18.00 Jaunās krievu sensācijas
19.00 Nedēļas kopsavilkums
20.20 Mf. Mans grēks
22.20 Mf. Lai ieraudzītu 
varavīksni, jāpārcieš lietus
2.05 Lieldienas  3.05 Koncerts
5.15 Mūsu kosmoss. Debesu 
izredzētais

PBK
6.00 Spēlē ermoņikas
6.40 Ideāls remonts
7.35, 10.20 Multfilmas
8.20 Veselība
9.25 600 sekundes par 
veselību un skaistumu
9.35 Piezīmes
10.00, 12.00 Ziņas
11.05 Kamēr visi mājās
12.15 Vasarnīca
12.50 TiliTeletesto
14.20 Sazvērestības teorija
15.10 Mf. Romanovi
17.20 REpublikas  ĪPašumi
19.25 Vislabākais!
21.00 Laiks   22.45 JAK
0.50 Mf. Maratons
2.30 Nosvērti un laimīgi
4.40 Moderns spriedums
5.30 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
6.00 Mf. Mamma apprecējās
7.50 Multfilmas
8.20 Pats sev režisors
9.10 Smieklu panorāma
9.40 Rīta pasts
10.20 Vēstis - M
11.00, 14.00, 20.00 Vēstis
11.20 Smieties atļauts
13.10 Ģimenes albums
14.20 Mf. No skumjām līdz 
priekiem
18.00 Mf. Sirds 
nepietiekamība
20.00 Nedēļas ziņas
22.00 Svētdienas vakars
0.30 Trīs svētie
Profilakse

RenTV Baltic
6.00, 1.10 Skatīties visiem
6.45 Tālie radiņi
7.10 Karavīri
8.10 Godīgs remonts
8.55 Vadīt krievu stilā
9.25 Karpovs

ONT
7.00, 8.05 Rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas sprediķis
9.20 Multfilmas
9.40 Piezīmes
10.00 Kamēr visi mājās
10.55 Vasarnīca
11.30 TiliTeleTesto
13.00 A. Leonovs. Pirmais 
atklātā kosmosā
14.10 REpublikas ĪPašumi
16.15 Sporta ziņas
16.20 Koncerts
17.30 Aftars laiž vaļā
18.30 Vislabākais!
20.00 Kontūras

21.05 JAK
23.10 Mf. Mūzika no citas 
istabas

Baltkrievija 1
6.25 Neticamības teorija
8.10 Metropolīta uzruna
8.30 Rīts
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls  9.45 Radi
11.00 50 receptes
12.10 Centrālais reģions
12.35 Ātrumkārba
13.10, 23.55 Mf. Par svešiem 
grēkiem
15.15 Tava pilsēta
15.30 Nedēļas kopsavilkums
15.50 Apkārt planētai
16.35 Kulinārā diplomātija
17.00 Olga Rižikova. 
Autorvakars.
19.00, 22.10 Mf. Vakar, 
šodien, vienmēr…
20.35 Laika ziņas
21.00 Galvenais ēters

Baltkrievija 2
7.00 Tāds darbs
7.40 Rudie
8.30, 18.05, 23.00 TV 
barometrs
8.35 Ačgārnā pasaule
9.30 Kad mēs esam mājās
11.00 Mf. Ēd, lūdzies, mīli…
13.25 Mf. Jasmīna
15.10 Mīlestība onlainā
16.10 Universāls šefs
16.45 Divi rubļi
17.05 Jaunkundze - zemniece
18.35 Mf. Viļņu iekarotāji
20.35, 22.05 Mf. Ģēnijs
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO.
23.05 Romiešu piedzīvojumi

SVĒTDIENA, 16. aprīlis 

23.50 Df. Afons. Krievu man-
tojums. 
0.50 Mēs un zinātne. Zinātne 
un mēs
3.50 Likme dzīvei

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 17.10 Ziņas
6.35, 9.35 Bērnu klubs
7.00 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Moderns spriedums
13.00 Robinsons
18.00 Smieties atļauts
18.00, 20.40 Latvijas laiks
20.00 Laiks
20.32 Brīnumu lauks
21.50 Balss. Bērni.
23.55 Vakara Urgants

0.35 Mf. Policisti no ledājiem
2.15, 5.35 Smieklīgi videoklipi
2.30 Tikai neatlaid mani
5.50 EuroNews

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Ziņas
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Sklifosovskis
14.55 Privāta lieta 
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Humora raidījums
23.20 Mf. Piepildītā nākotne
1.15 Mf. Svešās vēstules

2.55 Mf. Klusētājs

RenTV Baltic
5.30, 23.00, 1.00 Skatīties 
visiem
6.15 Vovočka
7.10, 7.30 Labrīt!
7.25 Laika ziņas
7.55, 19.45 Saviesīgas va-
kariņas
8.55 Pareizs līdzeklis
10.05, 17.35 Ģimenes 
drāmas
11.15 Karavīri
13.20 Kara noslēpums
16.30, 0.05 Dīvaina lieta
20.55 Čapmanes noslēpumi

ONT

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.40 
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels! 
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.20 Mf. Kovboji un eņģeļi
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Balss. Bērni
22.50 Kas? Kur? Kad?
0.00 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 1.40 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
8.50 Metropolīta uzruna
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Prakse
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 17.35 Ģimenes melo-
drāmas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 16.30 Ģimenes 

pavards
21.00 Panorāma
21.45 Sievietes un sports
22.15 Mf. Neticamības teorija

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 23.45 TV barometrs
9.05, 17.55 Mīlestība un 
visādas muļķības
11.10, 17.00 Anželika
12.10, 19.50 Tētis sprukās
14.05 Jaunkundze - zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Te kāds ir bijis…
21.30, 22.10 Ekstrasensu cīņa 
22.05 Sportloto 5 no 36, KENO
23.50 Mf. Viļņu iekarotāji



8 2017. gada 11. aprīlis

“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.

Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Rēzeknes Vēstis”, interneta resursi un citi avoti.
Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
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Tulkotāja

SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liel-

lopus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paaugstinātas cenas.Skaid-
rā naudā vai ar pārskaitīju-

mu. 
Firmai VAJADZĪGI atkaulotāji 

un šoferis - lopu savācējs.
T. 65329997, 29996309, 
26447663, 29485520, 

26393921 vai pa e-pastu: re-
nem@inbox.lv

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

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

Šalciet klusi, dzimtie meži,
Mūža dziesma beigusies.
Pāri sirdij apklusušai
Zeme smilšu sagšu klāj.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
Valentīnai Kazimirovai, mā-
miņu mūžības ceļos pavadot.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
kolektīvs 

Tava mīļa māmulīte  
Mūža miegu aizmigusi,  
Apklusuši silti vārdi,  
Neteiks labu padomiņu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Valentīnai Kazimirovai, no 
mātes uz mūžu atvadoties.

Pēteris Suveizda un draugi

Kapu pieminekļu 
izgatavošana.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

IEPĒRK

Z/S “Flaveri” 
pārdod jaunas vistiņas (4 

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

Pasūtījumus pieņem pa 
tālr. 29142247, 27290172.

PĀRDOD

DAŽĀDI

PLAS TI KĀ TA LO GI 
UN DUR VIS.

(6-kameru vācu profils 
Gealan)

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

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

PĒRK

Reklāma un sludinājumi

Veikals “Asteres”
aicina dārzkopjus uz jauno augļu koku, krūmāju pieve-

dumu. Piedāvājam arī rožu stādus un 12 šķirnes sēklas 
kartupeļu. Zemeņu stādi.

Veikals atrodas Grāfu Plāteru ielā 5 (blakus 
“Maximai”).

Darba laiks: katru dienu no 8.00 līdz 17.00.

“Jūsu problēmu atrisi-
nājums ir Jūsu rokās”.

Krāslavā 17.04. - 20.04. 
un Dagdā 20.04. - 21.04. 

pieņems PSIHOTE-
RAPEITE, PSIHOLO-
ĢE un KOSMOENER-

ĢĒTIĶE. 
Tālr. 26234797.

SIA “AIBI” 
aicina darbā Ērgļos 

atslēdzniekus, mehāni-
ķus, atkaulotājus, kautuves 

strādniekus. 
Dzīvesvieta. Labs atalgo-

jums. 
Tālr. 29478728.

Z/S pārdod 
dējējvistas, dažādu 
krāsu jaunputnus.

 Tālr. 29186065.

11. aprīlī Ir iemesls!

Huana Santamarijas diena Kostarikā
Par varoņiem sacer 

leģendas, dziesmas un 
himnas. Visbiežāk sacer 
tie, kas nekad nekļūs 
par varoņiem. Tā nu ir 
iekārtota dzīve. Droši 
vien katrs kaut reizi ir 
iztēlojies sevi to cilvēku 
vietā, kuru rīcība atzīta 
par varoņdarbu… Un 
lielākā daļa turklāt jutās 
neērti… Varoņi – tie ir 
īpaši cilvēki, viņu ir pa-
visam nedaudz. Jo augstāk mēs viņus 
novērtējam, jo vairāk par viņiem sajūs-
mināmies, jo mazāk mēs viņus sapro-
tam. Varoņus pat baidās un cenšas pēc 
iespējas ātrāk atbrīvoties no tiem... Mi-
rušos varoņus visi mīl, bet viņu piemiņu 
izmanto visdažādākie politiskie spēki, 
par laimi, mirušie vienmēr klusē...

Centrālamerikā XIX gadsimta vidū 
bija nemierīgi (lai gan, kad tur ir bijis 
mierīgi?). Izmantojot iekšējo nestabi-
litāti, varu daudzās valstīs, kas atrodas 
uz dienvidiem no ASV, centās sagrābt 
avantūristi. Arī amerikāņu jurists Vil-
jams Vokers sapņoja par plašas valsts 
radīšanu, kur verdzība tiktu legalizēta, 
izdevumi par darbaspēku būtu minimā-
li, bet ienākumi nepieklājīgi augsti. 29 
gadus vecais jurists, ieguvis izglītību vai-
rākās Eiropas un Amerikas augstskolās, 
sapulcēja nelielu domubiedru koman-
du un devās uz Meksiku. Drīz viņam 
izdevās sagrābt nelielu zemes pleķīti, 
kurš robežojās ar Kaliforniju. Teritorija 
tika pasludināta par jaunu valsti Voke-
ra vadībā, tiesa, pašiem meksikāņiem 
gan aizmirsa pajautāt, vai viņi vēlas tik 
radikālas pārmaiņas savā dzīvē. Mek-
sikāņi ķērās pie šautenēm, mietiem un 
dakšām. Avantūristiem drīz vien nācās 
pārcelties atpakaļ uz ASV teritoriju, bet 
par “prezidentu” nekļuvušais Vokers 
sāka nodarboties ar juridisko praksi. Ne 
uz ilgu laiku…

Pusotru gadu pēc neveiksmīgās 
“ekspedīcijas” uz Meksiku Vokers ar 
“biedriem” devās uz Nikaragvu, kur 
tajā laikā notika pilsoņu karš. Šoreiz 
pie avantūrista un verdzības cienītāja 
vērsās viena no mazās Latīņamerikas 
valsts politiskajām partijām, kura vē-
lējās duļķainā ūdenī noķert lielāku zivi. 
Vokers ieradās Nikaragvā un pat spēja 
sagrābt lielu pilsētu, par valsts prezi-
dentu pasludinot savu ielikteni un pat 
panākot šīs marionešu valsts atzīšanu 
no ASV puses. Tiklīdz ASV atzina Vokera 
ielikteni par likumīgo prezidentu, jurists 
ātri atcēla viņu no amata un pats kļuva 
par Nikaragvas vadītāju.

Vokers netaisījās apstāties pie sa-
sniegtā. Panācis verdzības aizliegšanas 
likuma atcelšanu, amerikānis sāka plā-
not kaimiņu valstu sagrābšanu. Viņam 
bija vajadzīga impērija…

Huans Santamarija piedzima 
Alahuelas pilsētā. Savu tēvu viņš prak-
tiski neatcerējās, auga tikai ar māti. 
Pēc izcelsmes mulats, Huans varēja 
rēķināties tikai ar strādnieka karjeru, 
turklāt zemas kvalifikācijas, jo nekādās 
skolās viņš nebija gājis. Strādāja par 
saldumu pārdevēju, krāsotāju, ganu… 
Sapņoja kļūt par virsnieku… Sapnis šķi-
ta nesasniedzams, taču iestāties armijā 
sešpadsmitgadīgajam Huanam izdevās, 
viņu pieņēma par bundzinieku. Kara 
dienests sniedza drošu maizi, par ap-

ģērbu un mitekli vispār 
nevajadzēja rūpēties, 
bet visu savu niecīgo 
algu Huans sūtīja mātei, 
vienīgajam dzimtajam 
cilvēkam uz Zemes.

Kad Vokera avantū-
ra sāka apdraudēt Ni-
karagvas kaimiņu valstu 
neatkarību, Kostarikas 
prezidents vērsās pie 
tautas ar aicinājumu 
bruņoties un doties uz 

valsts ziemeļu robežām, lai cīnītos ar 
uzurpatoriem un atbrīvotos no vergu 
īpašnieku atbalstītājiem. Vai jāsaka, ka 
melnādaino vergu pēcnācējs Huans 
Santamarija bija viens no pirmajiem 
brīvprātīgajiem?! Vergu īpašniekus viņš 
neieredzēja no visas sirds!

Kostarikas tautas armija padzina 
“vokeriešus” no savas teritorijas un 
sekoja viņiem līdz pat Rivas pilsētai Ni-
karagvas teritorijā. Amerikāņi ieņēma 
aizsardzību pilsētas koka, taču stiprajos 
nocietinājumos. Ieņemt šo citadeli bija 
ļoti grūti… Izeja bija viena – aizdedzināt 
fortu, īpaši tā galveno torni, kur glabājās 
pulvera krājumi. Divi brīvprātīgie mēģi-
nāja piekļūt forta tornim, bet tika nošau-
ti. Kā trešais pieteicās Huans Santama-
rija. Jaunajam bundziniekam bija tikai 
viens nosacījums: viņš lika apsolīt savam 
komandierim, ka nāves gadījumā viņa 
māte saņems mūža pensiju. Koman-
dieris apsolīja, bet tikai tajā gadījumā, 
ja Huanam izdosies aizdedzināt torni…

Turēdams rokās degošu lāpu, bun-
dzinieks Santamarija aizskrēja uz fortu, 
kur bija nocietinājušies viņa valsts ie-
naidnieki. Pirmā lode trāpīja rokā, kurā 
atradās lāpa, Huans pacēla lāpu otrajā 
rokā un atkal skrēja. Otrā lode trāpīja 
gurnā, tālāk Santamarija varēja pār-
vietoties tikai rāpus… Bundziniekam 
izdevās aizdedzināt torni sekundi pirms 
trešā lode izdzēsa viņa dzīvību…

Vokeru padzina atpakaļ uz ASV. Pēc 
pus gada viņu saņēma gūstā, tagad jau 
Hondurasā, tiesāja un piesprieda nāves 
sodu, nošaujot. Pagāja gads no forta 
ieņemšanas brīža Rivas pilsētā. Huana 
māte patiešām sāka saņemt pensiju, lai 
arī niecīgu, tomēr tā deva iespēju izdzī-
vot. Bet par mulata Huana varoņdarbu 
aizmirsa uz 30 gadiem! Bet, kad atcerē-
jās, tad nolēma, ka nav labi, ja par Kos-
tarikas nacionālo varoni kļūs afrikāņu 
verga pēctecis. Valsts ideoloģija piepra-
sīja citu varoni… 1891. gadā Sanhosē 
galvaspilsētā tika atklāts piemineklis 
nacionālajam varonim. Uz postamenta 
stāv eiropeiska izskata jauneklis, skais-
tulis, kurš nemaz nelīdzinās Huanam 
Santamarijam, kaut gan neviens vairs 
neatcerējās, kā izskatījās tautas ar-
mijas bundzinieks… Šodien Kostarikā 
ir brīvdiena un nacionālie svētki. Tos 
svin, iesaistot studentus un vidusskolu 
audzēkņus. Notiks svinīgas sēdes, jau-
nieši pilsētu laukumos lasīs patriotisko 
dzeju… Varoņa dzimtajā pilsētā nesen 
atklāja muzeju… Taču arī tur maz kas 
vēsta par pašu Huanu Santamariju, vis-
vairāk par valsts brīvības cīņām… Vēs-
ture mēdz būt netaisnīga attiecībā pret 
varoņiem. Kurš gan šodien atcerēsies 
armijas bundzinieku, afrikāņu vergu 
pēcteci, kurš ļoti mīlēja savu māti…

Andrejs Jakubovskis
Foto no interneta

Krāslavas Mūzikas skola uzņem audzēkņus 
2017./2018. māc.g. profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības sekojošās izglītības programmās:
taustiņinstrumentu spēlē – “Klavierspēle” no 6.g.-8.g.,  “Akor-

deona spēle” no 8.g.-10.g.
stīgu instrumentu spēlē – “Vijoļspēle” no 6.g.- 8.g.
pūšaminstrumentu spēlē – “Klarnetes spēle”, “Saksofona 

spēle”, “Flautas spēle” no 8.g.- 10.g.
Pieteikumu reģistrēšana un dokumentu pieņemšana notiek          

līdz 24.aprīlim no plkst. 13.00 - 18.00 
Uzņemšanas eksāmeni  š. g. 24., 25.aprīlī  plkst. 18.00.

Uzziņas pa tālr. 656 22408.

zemi, mežu. Augstas cenas. Ap-
maksa uzreiz. Tālr. 29129658;
skaldītu malku, zāģētus noma-
ļus. Tālr. 26706113;
senlaicīgus ogļu gludekļus. 
petr49@inbox.lv. Tālr. 26844100.

teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409.

2 - 3 ha zemes ainaviskā vietā 
(Daugavas krastā, Kalniešu pag.). 
Tālr. 26068674;
SIA STIVULS pārdod vasaras 
riepas: R 13 no 28 €, R 14 no 30 €, 
R 15 no 34 €, R 16 no 37 €, R 17 no 
44 €, R 18 no 47 €, R 19 no 49 €, 
R 20 no 52 €.  Krāslavā, Indras ielā 
32 b. Tālr. 29167019, 29147390;
koka laivu (var pievienot motoru). 
Tālr. 29399617;
lietotu ledusskapi “MINSK”, 65 €, 
TV galdiņu, 23 €. Tālr. 29698393;
malkas zāģēšanas ierīci 380 V, 
profesionālo smirģeli, metāliskās 
spīles, ķerru, zirgvilkmes arklu un 
vagotāju, jaunu auto bagāžnieku, 
trimeri Shtil. Tālr. 26313296;
satelītantēnu - 30 €. Tālr. 28390555;
sivēnus. Tālr. 26605733;
aitas. Tālr. 24900399;
bites ar stropiem. Tālr. 26154720;
nešķirotus kartupeļus. T. 25359300;
miežus, kviešus, auzas, miltus. Pie-
gāde. Tālr. 29134527;
vīķu sēklas, dīgtspēja - apt. 90 %, 
500 €/t. Tālr. 26321406;
par simbolisku cenu - trūdzemi 
Piedrujā. Tālr. 26212085;
sausu malku. Tālr. 29189194;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
28296806;
malku (klučos un skaldītu, 3 m). 
Tālr. 28381659.

VĒLOS ĪRĒT 1.5 vai 2 - istabu 
dzīvokli uz ilgstošu laiku. Tālr. 
26865727.
ATDOD sargsuni (4 gadi) dzī-
vošanai viensētā vai vasarnīcā. 
Tālr. 29789264.

LAIKA ZIŅAS
12.04 13.04 14.04 15.04 16.04

+ 2 ...  + 9 + 5 ...  + 9 + 3 ...  + 4 - 2 ... + 8 + 4 ... + 8

DR   7 m/s DR       3 m/s ZR      6 m/s DR     3 m/s D         5 m/s

Veikalā “AMMIJA”
Rīgas ielā 77A, Krāslavā

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

Laipni aicināti!
Tālr. 22837308.

iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zir-
gus. Svari.  Sa-
maksa tūlītēja.  

 T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “AIBI” iepērk liellopus, jaunlopus, aitas, zirgus. 
Pērk arī gaļas šķirnes jaunlopus eksportam. Piemaksa par 

bioloģiskajiem lopiem. Labas cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.  
Tālr. 26142514, 20238990.
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