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Starpvalstu kultūras sakari 
– tā ir tautu diplomātija. Mākslas 
valoda ir saprotama katram. Kad 
zāli pārņem patiesa sajūsma, tas 
ir labākais veiksmīga pasākuma 
rādītājs. Tā notika arī pasāku-
mā „Kultūra apvieno tautas”, kas 
notika Krāslavas kultūras namā. 
Labu reālās integrācijas mācī-
bu stundu mūsu iedzīvotājiem 
sniedza kaimiņvalsts Baltkrievi-
ja, kurā mierā un saticībā dzīvo 
140 nāciju pārstāvji. Savdabīgās 
kultūras cieņa – stabilitātes ķīla. 
Šo domu īpaši uzsvēra Krāslavas 
mērs Gunārs Upenieks: „Mūsu 
pieci airi airē vienā virzienā.” Par 
to runāja arī Saeimas deputāti 
Jeļena Lazareva un Ivans Riba-
kovs, Latvijas baltkrievu savie-

nības priekšsēdētāja Valentīna 
Piskunova, Baltkrievijas Repub-
likas konsuls Daugavpilī Jurijs 
Davidovskis un mūsu baltkrievu 
biedrības vadītāja Svetlana Stel-
mačenoka. Pirms koncerta tika 
prezentēta latviešu – baltkrievu 
vārdnīca, kuras sastādīšanai fi-
loloģijas zinātņu doktore Mirdza 
Ābola ir veltījusi 40 gadus. Gal-
vaspilsētas viesi Jeļena Lazare-
va un Valentīna Piskunova nesen 
izdotās vārdnīcas eksemplāru 
uzdāvināja arī Krāslavas bibliotē-
kas vadītājai Valentīnai Magidas. 
Par pasākuma rozīnīti kļuva jau-
nās dzejnieces Karīnas Birules 
(mācās „Varavīksnes” skolā) uz-
stāšanās. Viņa lasīja dzejoli balt-
krievu valodā „Mogutnij les” (latv. 

– „Varenais mežs”).
Kaimiņu koncerts pārspēja 

visas cerības: brīnišķīgi nacio-
nālie kostīmi, augsts izpildījuma 
līmenis, kā arī baltkrievu nedzies-
tošā sirsnība. Lielajā pavasara 
pasākumā piedalījās solisti no 
baltkrievu un ukraiņu biedrībām 
„Obrij” un „Krajani”, armēņu „Ere-
buni”, korejiešu „Arirang”, tatāru 
– bašķīru „Čišma” un grieķu „Pe-
loponese”. Latviešu šarmu pasā-
kumam piešķīra „Varavīksnes” 
skolas dejotāji, izpildot „Ābrama 
polku”.

Bija lielisks pasākums! Uz 
tikšanos!

Aleksejs Gončarovs, 
autora foto

I Kultūra apvieno tautas

Ukraiņu trio.

Armēņu deja.

4. maijā plkst. 15.00 Krāsla-
vas kultūras namā notiks se-
nioru balle, kas ir veltīta Lat-
vijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas 
dienai. Lūdzam paņemt līdzi 
groziņu.

Krāslavas novada pensionā-
ru biedrība aicina pensionā-
rus 26. aprīlī plkst. 9.00 uz 
Lielo talku. Pulcēšanās vieta 
– parkā, blakus bērnu rotaļu 
laukumam. 

•	 Valsts drošības komitejas (VDK) materiālus, pirms to nodošanas 
atklātībā, pētīs valdības apstiprināta zinātnieku komisija.

•	 Šobrīd turpināsies sarunas par to, vai ceturtdien atbraukušajiem 
150 ASV bruņoto spēku karavīriem pievienosies vēl vairāk karavīru, 
sarunā Latvijas Radio atzina aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis. 
Pagaidām nav nodefinēts termiņš tam, cik ilgi karavīri atradīsies 
Latvijā, taču tas notiks vairākus mēnešus un mācības šeit 
norisināsies ilgstoši.

•	 Cenas gan katrā hokeja skolā ir dažādas: ja bērns sāk trenēties 
hokejā jau no piecu gadu vecuma, turpina līdz pat 18 gadiem un 
treniņus finansē vecāki, Latvijā vidēji hokejists - laukuma spēlētājs, 
izmaksā ap 27500 eiro, vārtsargs - aptuveni 34000 eiro.

•	 Pērn salīdzinājumā ar 2012. gadu budžeta deficīts ir samazinājies 
par 0,3 procentpunktiem, galvenokārt pateicoties ekonomiskajai 
izaugsmei, kas sekmēja gan patēriņa, gan darbaspēka nodokļu 
ieņēmumu pieaugumu, paziņojumā medijiem norāda finanšu 
ministrs Andris Vilks.

•	 Martā Saeimas deputātiem atalgojumā izmaksāti 171666 eiro pēc 
nodokļu nomaksas. Visvairāk, ņemot vērā kompensāciju, - 5481 
eiro - tika izmaksāts Leldei Stumbrei (VL-TB/LNNK), kurai martā 
bija jānoliek deputātes mandāts, jo Saeimā darbu atsāka no vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata atlaistais 
Einārs Cilinskis (VL-TB/LNNK). 

•	 Aptuveni 34603 jeb 36 % valstī reģistrēto bezdarbnieku ir augsts 
darba atrašanas iespēju līmenis, bet trūkst motivācijas meklēt 
darbu, liecina pirmie Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) veiktās 
bezdarbnieku profilēšanas rezultāti.

•	 Savs norēķinu konts ir 87 % iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 
gadiem, liecina TNS veiktā aptauja.

•	 Pēdējā laikā Latvijā un ārvalstīs ir sarosījušās fiktīvas darbā 
iekārtošanās firmas, kas, izmantojot darba meklētāju spiedīgos 
materiālos apstākļus vai neinformētību, sola labi apmaksātu darbu 
ārzemēs. Tomēr, nokļūstot ārzemēs, noskaidrojas, ka darba devējs 
nemaz negaida šādu darbinieku.

•	 Savienotās Valstis noraidījušas Krievijas ārlietu ministra Sergeja 
Lavrova apgalvojumus, ka ASV finansē vai vada ofensīvu Ukrainā. 
ASV joprojām apsver Ukrainas līderu lūgumu piegādāt ieročus, bet 
Vašingtonas vienīgā pieeja ir deeskalācija.

•	 Kāds spānis iesūdzējis tiesā šobrīd komā guļošo Mihaelu Šūmaheru 
par sportista izraisītu ceļu satiksmes negadījumu. Incidents noticis 
vairākas nedēļas pirms liktenīgā kritiena slēpošanas kūrortā. Kopš 
tā laika atrodas mākslīgi izraisītā komas stāvoklī. Uz kāda ceļa 
netālu no Seviļas septiņkārtējais Formula 1 čempions neesot devis 
ceļu motobraucējam, kurš rezultātā avarējis.

Latvijā un pasaulē

Saeimas deputāti nolēma, 
kā likuma spēkā stāšanās jāpa-
garina par pusgadu (līdz šā gada 
1.oktobrim), lai sabiedrība un 
būvniecības nozare laikus varētu 
iepazīties ar jauno regulējumu. 
Tāpat neesot pieļaujamas re-
gulējuma izmaiņas būvniecības 
sezonas laikā, tā, atsaucoties uz 
likumprojekta autoriem, informē 
Saeimas Preses dienestā.

Grozījumi arī noteic, ka līdz 
ar jaunā likuma spēkā stāšanos 
1.oktobrī darbu sāks Būvniecības 

valsts kontroles birojs.
Būvniecības valsts kontro-

les biroja būvinspektoriem būs 
pienākums uzraudzīt visu lielāko 
publisko ēku celtniecību un pār-
būvi. Regulējums attieksies uz 
ēkām, kurās ikdienā uzturas vai-
rāk nekā 100 cilvēku. Valsts būv-
inspektori pārbaudīs arī vietējo 
pašvaldību pasūtītos būvdarbus 
jaunceltnēs vai pārbūvētās ēkas, 
kuru līgumcena ir 1,5 miljoni eiro 
vai lielāka.

Deputāti galīgajā lasījumā atbalstīja 
grozījumus Būvniecības likumā

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

Tālr. 656 81 464
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Saeimas deputāti Jeļena Lazareva un Ivans Ribakovs pasniedz 
piemiņas dāvanas.

Lai pārliecinātos, ka šī prob-
lēma iepriekšminētā mikrorajona 
iedzīvotājiem ir tiešām aktuāla, 
es devos uz Aronsona un Vienī-
bas ielām (uz Berendejevkas par-
ka pusi) ar aptauju. Jāsaka, ka, ja 
par citiem jautājumiem šī mikro-
rajona iedzīvotāji savu viedokli 
sniedza negribīgi, tad šoreiz gri-
bētāju izteikties bija daudz. Ru-
nātāju starpā bija ne tikai pensio-
nāri, bet arī vidēja gadu gājuma 
cilvēki, kā arī jaunās māmiņas. 
Vārdu sakot, viņas atzinās, ka ar 
problēmām aptiekas tālās atraša-
nās vietas dēļ viņas ir saskāru-
šās ne reizi vien. Neparedzamas 
situācijas, kad aptiekā ir jānopērk 
kaut kas mazulim, notiek diezgan 
bieži. Bet sarīkot pastaigu ar ra-
tiņiem līdz pilsētas centram ne 
vienmēr ļauj laika apstākļi un citi 
iemesli. Starp citu, daudzi bija arī 
„par” bankas automāta izvietoša-
nu šajā pilsētas daļā.

Tad būt vai nebūt aptiekai lid-
ostas rajonā? Es lūdzu šo situā-
ciju komentēt Krāslavas novada 
domes priekšsēdētāja vietnie-
kam Aleksandram Jevtušokam. 
Pēc viņa vārdiem, viņš saprot 
lidostas iedzīvotāju lūgumu un ir 
jau mēģinājis palīdzēt. Tomēr nav 
viegli atrisināt šo problēmu. Viņš 
nevar pavēlēt aptieku tīkla īpaš-
niekiem atvērt pilsētā vēl vienu 
aptieku. Pirmkārt, pilsētā ir pie-
tiekami daudz aptieku: tās ir SIA 
„Krāslavas aptieka” Brīvības ielā 
8, „Mēness” aptieka Miesnieku 
ielā 1, „A aptieka” Rīgas ielā 159 
un aptiekas „TEV” filiāle Raiņa 
ielā 13. Saskaņā ar „Aptieku un 
filiāļu izvietošanas kritērijiem”, ko 
valdība apstiprināja 2000. gadā, 
reglamentējošus aptieku skaitu 
atbilstoši iedzīvotāju skaitam, ja 
pilsētā vai apdzīvotā zonā ne-
dzīvo vairāk kā 4000 iedzīvotāju, 
tad tur var atvērt divas aptiekas. 
Pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits 
ir no 4001 līdz 7000 iedzīvotāju, 
katrai aptiekai ir jābūt ne mazāk 
par 2500 potenciāliem apmek-
lētājiem. Krāslavas iedzīvotāju 
skaits diemžēl nepalielinās, bet 
tieši otrādi - samazinās. Darbo-
jas arī noteikti aizliegumi aptieku 
izvietošanā. Piemēram, tām nav 
jāatrodas tuvāk par 500 metriem 
vienai no otras.

Reālā situācija ir tāda, ka 
vietās ar lielu aptieku daudzu-
mu, šis bizness nav ienesīgs un 
īpašniekiem nekas neatliek, kā 
vienkārši savilkt galus kopā. Tā-
pēc ir sarežģīti ieinteresēt kādu 
no komersantiem ar priekšlikumu 
atvērt aptieku lidlaukā. Pastāv 
arī problēma saistībā ar kadriem: 
kur atrast farmaceitu? Šajā si-
tuācijā Jevtušoka kungam pretī 
nestrīdēsies. Kā liecina Latvijas 
farmaceitu biedrības aprēķini, lai 
izdzīvotu, aptiekai ir jāapkalpo kā 
minimums 1200 cilvēku, pretē-
jā gadījumā tā tiks slēgta. Arī ar 
farmaceitiem nav viegli. Darba 
slodze viņiem ir liela, ko nevar 
pateikt par algu.

Pēc A. Jevtušoka domām, 
nav mazsvarīgi, ka viena no ap-
tiekām atrodas iedzīvotājiem iz-
devīgā vietā - zem viena jumta 
ar poliklīniku. Iznācis no ārsta 
kabineta, cilvēks var tūlīt iegā-
dāties zāles pēc receptes, kā arī 
visus viņam nepieciešamos me-
dikamentus. Bet, kas attiecas uz 

bezrecepšu medikamentiem, tad 
tām ir jābūt sapirktām laicīgi un 
pamatīgā daudzumā, lai tās būtu 
pie rokas katra nepieciešamā ga-
dījuma laikā.

Tomēr šeit ir grūti piekrist. 
Sarunās ar lidlauka rajona iedzī-
votājiem ne reizi vien izskanēja 
doma, ka iegādāties zāles lielos 
daudzumos bieži vien neļauj nau-
das maka saturs. Īpaši tiem, kas 
dzīvo labiekārtotos dzīvokļos. Šī 
iemesla dēļ cilvēki risina problē-
mas, tā teikt, kad tās rodas. Bet 
kad, kur un cik stipri sāpēs, ie-
priekš uzminēt nevar.

Saistībā ar aptiekas vai filiā-
les izvietošanu lielveikalā „Beta”, 
Jevtušoka kungs uzsvēra, ka to 
ierīkošana tur nav iespējama, jo 
nav atsevišķas ieejas, pa kuru 
varētu nogādāt aptiekas preces. 
Un tas ir svarīgs kritērijs aptieku 
telpu aprīkojumā.

Spriežot par A. Jevtušoka 
vārdiem, es sazinājos ar tirdznie-
cības tīkla „Beta” reģionālo direk-
toru Valēriju Pokidko. Viņš teica, 
ka nu jau pusotru gadu „cīnās” ar 
šī jautājuma risināšanu. Brīva tel-
pa, kur izvietot aptieku vai filiāli, 
Krāslavas lielveikalā „Beta” ir, un 
izveidot atsevišķu ieeju aptiekas 
preču piegādei - nav problēma. 
Taču ir jāsaņem valsts licence 
aptiekas atvēršanai un darbībai 
normatīvo aktu secībā, bet gri-
bētāju izvietot jaunu aptieku vai 
filiāli nav.

„Vai tad vadība nevarētu 
pieprasīt pārcelt kādu aptieku 
vai filiāli uz atbilstošu telpu lid-

laukā, ņemot vērā iedzīvotāju 
lūgumus un vēlmes?” vērsos es 
pie A. Jevtušoka kunga otrreiz. 
Turklāt 2011. gadā Ministru ka-
binets mainīja noteikumus, kas 
paredzēja, ka vietējās valdības, 
novērtējot aptieku pieejamību 
konkrētā vietā, var izsludināt kon-
kursu komersantiem šo pakal-
pojumu sniegšanā, kā arī atvērt 
municipālu aptieku. „Centīsimies 
šo jautājumu risināt,” apsolīja 
Jevtušoka kungs.

Galu galā arī tajā pašā liel-
veikalā, laikam, varētu sarīkot 
kaut vai bezrecepšu zāļu tirdznie-
cību: pārdot pretsāpju, pretdru-
dža, pretsaaukstēšanās zāles, 
medikamentus pret alerģiju un 
tos, kas regulē zarnu trakta dar-
bību. Ārzemēs, piemēram, no-
daļas ar līdzīgiem preparātiem ir 
katrā, pat vismazākajā, lielveika-
lā. Un nevienu neuztrauc to ne-
kontrolēta izmantošana, kas it kā 
varētu nodarīt ļaunumu cilvēka 
veselībai. Vismaz pie mums ar 
to nodarbojas Aptieku Attīstības 
biedrība.

Protams, var uzdot retorisku 
jautājumu: kā krāslavieši dzīvoja 
laikā, kad visā pilsētā bija tikai 
viena aptieka - pilsētas centrā? 
Kaut kā taču tika galā. Varbūt tā-
pēc, ka nevis cerēja uz pretsāpju 
līdzekļiem, bet saņēma pieejamo 
medicīnisko palīdzību? Tostarp 
arī ārsta - stomatologa pakalpo-
jumus.

Valentīna Sirica.
Autores foto.

I Aptieka „lidlaukā”: būt vai nebūt?

Ņina Kožemjačenko (attēlā): 
„Es dzīvoju 
A r o n s o n a 
ielā un būtu 
laimīga, ka 
aptieka tik-
tu atvērta 
kaut kur tu-
vumā. Man 
sāp kājas, 
tāpēc noiet 

pat simts metrus garu distanci 
man nav viegli, bet katrs gā-
jiens uz centru man ir kā smags 
pārbaudījums.”

Īrīna Dundere (attēlā): „Ja šī 
mikrorajona 
iedzīvotā -
jiem nebūtu 
va jadz īga 
aptieka, par 
šo jautāju-
mu laikam 
pat netiktu 
runāts vis-
pār. Gados 

vecākus cilvēkus, īpaši vientu-
ļos, es labi saprotu.”

Inna Petjukeviča (attēlā): „Es 
kā Beren-
d e j e v k a s 
iedzīvotāja 
u z s k a t u , 
ka aptieka 
šajā rajonā 
ir patiesi 
nepiecieša-
ma. Daudzi 
B e r e n d e -
jevkā dzī-

vojoši cilvēki ir veci ļaudis, kam 
ir sāpošas kājas, kam nav vieg-
li aizkļūt līdz pilsētas centram 
vai līdz aptiekai blakus poliklī-
nikai. Nav iespējams iegādā-
ties zāles tā, lai to pietiek ļoti 

ilgam laikam. Tas nav finansiāli 
izdevīgi, turklāt visiem medika-
mentiem ir derīguma termiņš. Ir 
gadījumi, kad, piemēram, stei-
dzīgi nepieciešamas pretsāpju 
vai pretdrudža tabletes. Tad, 
lai neskrietu uz aptieku, ir jāiz-
manto tautas līdzekļi - pirmām 
kārtām, ārstnieciskie augi. 
Taču ne katram tādi ir.”

Valentīna (attēlā): „Aptieka 
šeit ir nepie-
ciešama. Un 
tā ir vajadzī-
ga ne tikai 
veciem ļau-
dīm. Piemē-
ram, mūsu 
ģimenē bija 
radusies si-
tuācija, kas 

man radīja stresu. Vīram pali-
ka slikti ar sirdi, bet nepiecie-
šamās zāles, kā par nelaimi, 
bija beigušās. Lai nokļūtu līdz 
aptiekai un atpakaļ mājās, bija 
jāpaiet ne mazāk kā divdesmit 
minūtēm. Un tas ir ilgs laiks, 
kad runa ir par tuva cilvēka sli-
mo sirdi.”

Andrejs Sokolovs (attēlā): 
„Es domāju, 
ka aptieka 
A r o n s o n a 
ielas rajo-
nā ir tiešām 
va jadzīga. 
Šeit ir diez-
gan veikalu 
un frizētavu, 
bet aptiekas 
diemžēl nav. 

Jauniem cilvēkiem nav problē-
mu aizskriet līdz centram, sa-
vukārt mūsu vecmāmiņām tas 
ir liels attālums.”

Nesen redakcijā vērsās Krāslavas pensionāri, dzīvojoši Aronsona ielas mikrorajonā, lai 
atgādinātu pilsētas valdei par svarīgas problēmas atrisināšanas nepieciešamību - aptiekas 
ierīkošana tā saucamajā lidlauka rajonā. Šis jautājums tika uzdots jau rudenī pašvaldības 
atbildīgo darbinieku un mikrorajonu iedzīvotāju tikšanās laikā. Motīvs ir acīmredzams: 
pilsētas centrs un poliklīnika, kur atrodas aptiekas, gados vecākiem cilvēkiem ir garš 
ceļš. Bet vieta, kur varētu atrasties aptieka, viņuprāt, ir. Un tas, pirmkārt, ir lielveikals 
„Beta”.

Gunārs Upenieks un Valentīna Piskunova.

Korejiešu deja ar nažiem.

Tatāru dziesma. Krāslavas dzejniece Karīna 
Birule.

 Baltkrievu sveiciens.

II Kultūra apvieno 
tautas
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	Jauniešu iniciatīvu 
centrā, Alejas ielā 11a, Bērnu 
rotaļu istabā no 7.aprīļa 
apskatāma radošo darbu izstāde 
„Mana čaklā vecmāmiņa”.

	25.aprīlī plkst. 18:00 
JIC „Parka rozes” notiks novada 
9.klašu pasākums „Es esmu 
piederīgs Dagdas novadam”.

	27.aprīlī plkst. 15.00 
Dagdas novada Tautas namā 
notiks XI Dziedošo kolektīvu un 
„gvelžu” saiets „Auni kõjas, 
laksteigola!”. Pieteikuma 
anketa un pasākuma nolikums 
pieejams www.dagda.lv.

	Līdz 7. maijam Dagdas 
TN ir apskatāms keramikas un 
grafikas simpozijs „Trauslā 
arhitektūra”.

Pasākumi 
Dagdas novadā

Dienas ēdieni

Saeimas deputāti apstipri-
nājuši grozījumus, kas paredz 
kriminālatbildību Spaisa tir-
gotājiem. Taču šo narkotisko 
vielu lietošana nav krasi sama-
zinājusies. 

Aprīļa sākumā parlamentā 
galīgajā lasījumā tika pieņemts 
likumprojekts, kas faktiski “le-
gālās narkotikas” padara par ne-
legālām. Dokuments paredz cie-
tumsodu par aizliegto psihoaktīvo 
vielu tirgošanu, pirkšanu, glabā-
šanu, transportēšanu vai ražoša-
nu. Maksimālais cietumsods, kas 
sagaida dīlerus - 2 gadi. Pieļau-
jamas arī mazāk bargas sankci-
jas - arests, sodanauda, piespie-
du darbi. Taču gadījumos, kad 
spaisa lietošanas sekas ir daudz 
smagākas, ja “klients” mirst, tad 
tirgotāju var apcietināt uz pieciem 
gadiem. 

“Ezerzeme” jau ziņoja, ka 
vēl pavisam nesen šo maisījumu 
izplatīšana Latvijā bija likumīgs 
uzņēmējdarbības veids, kaut arī 
gan policija, gan paši pircēji un tir-
gotāji saprata, ka tās ir bīstamas 
narkotikas. Gada sākumā bojā 
gājušā jaunieša nāvi, iespējams, 
izraisījis spaiss. Mediķi gandrīz 
katru dienu ziņo par balkusefek-
tiem, ko izraisa šī neprātīgā vie-
la. Pusaudži nonāk slimnīcā ar 
agresijas lēkmēm, saindēšanos, 
halucinācijām.

“Spaiss” nogājis pagrīdē
Pieņemto grozījumu rezul-

tātā, kopš 11.aprīļa visi spaisa 
veikaliņi Latvijā ir slēgti. Kā ziņoja 
Valsts policijas šefs Ints Ķuzis, 
šo preparātu legāli nopirkt vairs 
nevar. Skaidrs, ka tas ir tikai sā-
kums cīņai ar šo narkobiznesa 
veidu. Tirgotāji aiziet pagrīdē, jau 
ir saņemtas ziņas, ka “legālās 
narkotikas” tirgo uz ielas un in-
ternetā. Tomēr, iegādāties šīs 
vielas ir kļuvis daudz sarežģītāk. 
Starp citu, šī iemesla dēļ spaisa 
cena ir paaugstinājusies. Gribās 
cerēt, ka perspektīvā tas uzlabos 
situāciju. Pagaidām manāmu uz-
labojumu nav. Joprojām gandrīz 
katru dienu tiek saņemtas ziņas 
par spaisa cietējiem.

Nākamais nepieciešamais 
solis - šādu vielu pilnīga pielī-

dzināšana tradicionālajiem nar-
kotiku veidiem. Pagaidām mūsu 
deputāti izvērtē iespēju ieviest 
pircējiem administratīvo atbildī-
bu. Ir jāsoda ne tikai tirgotāji, bet 
arī tie, kas veicina šī pakalpojuma 
pieprasījumu. Saeima izskata arī 
iespēju sodīt tos, kas pamudina 
lietot spaisu vai piedāvā telpas 
tā tirgošanai (cietumsods līdz di-
viem gadiem). Ja narkotiskās vie-
las tiek piedāvātas nepilngadīgai 
vai psihiski nelīdzsvarotai perso-
nai, kā arī materiāli atkarīgam no 
vainīgā, sods sasniegs brīvības 
atņemšanu līdz pieciem gadiem.

Valsts bezdarbība
Šajā sakarā masu medijos ir 

izskanējis kompromāts Latvijas 
politiķiem, kuri pirms dažiem ga-
diem faktiski nav atļāvuši laicīgi 
sākt cīņu ar šo narkotiku veidu. 

LTV žurnālistu rīcībā ir nonā-
cis Saeimas Juridiskās komisijas 
2011. gada audioieraksts. Tolaik 
“legālās narkotikas” tikko bija ie-
nākušas Latvijas tirgū, bet Iekš-
lietu ministrija piedāvāja operatīvi 
veikt pasākumus, kas ierobežotu 
vielu izplatību un tirdzniecību. 
Taču deputāti (kā no vadošajām 
partijām, tā no opozīcijas) uzska-
tīja, ka šis jautājums nav viņu uz-
manības cienīgs.

Ilma Čepāne (“Vienotība”) uz 
Iekšlietu ministrijas brīdinājumu 
atbildēja sekojoši: “Es saprotu, 
ka šobrīd galvenais arguments 
ir šo vielu izplatības ātrums. Bet 

līdzīga situācija ir arī ar daudziem 
citiem noziegumiem.” Gundars 
Daudze (ZZS) ierosināja vien-
kārši atlikt lēmumu pieņemšanu. 
Tam piekrita arī Valērijs Agešins 
(SC). Vārdu sakot, kamēr mūsu 
jaunieši nesāka mirt no spaisa, 
mūsu valdības vīriem bija svarī-
gākas lietas. 

Lietuvai šajā jautājumā ir 
savs veiksmes stāsts. Kamēr 
Latvijas kolēģi gulšņāja, Lietuvas 
deputāti pieņēma steidzamus lē-
mumus un spaisu piemēroja jeb-
kurai narkotiskai vielai. Tas tika 
izdarīts jau 2009. gadā, kad Lat-

vijā par šāda tipa “smēķējama-
jiem maisījumiem” vispār netika 
runāts. Spaisa uzplaukuma laikā 
visā Lietuvā bija tikai 14 legālas 
tirdzniecības vietas, kuras drīz 
vien likvidēja. Tā rezultātā jau-
nais narkotiku veids nepaguva 
iekarot popularitāti jauniešu vidū. 
Diemžēl, arī te lietuvieši izrādījās 
naskāki par “Baltijas brāļiem”.

Jauni narkotiku veidi - kā 
vēža audzējs. Ja ārstēšanu uz-
sāk savlaicīgi, tad var cerēt uz 
gandrīz pilnīgu izārstēšanos. Ar 
nožēlu jāsaka, ka Latvijā spaisa 
ārstēšanas īstais mirklis jau sen 
palaists garām. Lai to uzsāktu, 
tautas izvēlētajiem bija nepiecie-
šami trīs gadi. Atliek vien minēt, 
kādas sekas būs šādai bezdar-
bībai.

Viktors UDRIŠS

Jauns etaps cīņā ar sērgu
“Legālās narkotikas” beidzot kļuvušas par nelegālām

“Meža veltes” dzīvo!
No 4. līdz 6. aprīlim vairāk 

nekā 100 vietās visā Latvijā no-
tika jau par tradīciju kļuvušais 
pasākums „Satiec savu meis-
taru!”, kas ir Latvijas Nacionā-
lā kultūras centra izsludināts 
projekts. Dagdas novadā ik-
viens interesents tika aicināts 
izbaudīt latgaliešu pankūku 
(blīnu) cepšanas meistardarb-
nīcu Vides izglītības un kultū-
ras centrā „Ķepa”.

Meistardarbnīca tika rīkota 
namiņā „Meža veltes”, un savu 
roku pankūku cepšanā uz kar-
stām oglēm krievu krāsnī izmēģi-
nāja jauniešu biedrība „Ašo kom-
pānija”. Jaunieši bija sajūsmā par 
iespēju kopā ar Ķepovas pagastā 
pazīstamu saldumu meistari un 
godu saimnieci Ritu Škrabu gata-
vot mīklu un izcept pankūkas.

Atgādināšu, ka nams „Meža 
veltes” tapa pateicoties biedrības 
„Austrumu robeža” aktīvai rīcī-
bai, kura nolēma palīdzēt vietējai 
pašvaldībai radīt iespēju vietē-
jiem iedzīvotājiem sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai. Savulaik 
šajā mājiņā dzīvoja vecīši, pēc 
kuru aiziešanas viņa saulē koka 
māja pārgāja pašvaldības īpa-

šumā. Ēkai bija nepieciešams 
remonts un tas tika paveikts, rea-
lizējot projektu. Rekonstrukcijas 
laikā ar ES finansējuma atbal-
stu tika veikta skursteņa, krievu 
krāsns un kamīna izbūve, grīdas 
ieklāšana, durvju uzstādīšana, 
elektroinstalācijas darbi, ūdens-
vada un kanalizācijas izbūve. 
Logu iegādi, mājas ārējo un iek-
šējo apdari, jumta pārbūvi, ieejas 
mezgla izveidi, inventāra iegādi, 
kā arī apkārtējās teritorijas labie-
kārtošanu pilnā apjomā finansēja 
Dagdas novada pašvaldība. 

Namiņš izrādījās visai iecie-
nīts objekts, jo tajā ir viss nepie-
ciešamais aprīkojums un inven-
tārs virtuvei un viesību zāle, kur 
var degustēt tēju, medu un krāsnī 
ceptu Latgales tradicionālo rudzu 
maizi. Labiekārtošana nav apstā-
jusies ar viena dīķa paplašināša-
nu un otra izrakšanu, te sastādīti 
dažādi kociņi, šopavasar tika ap-
strādāts zemes pleķis, lai tepat 
izaudzētu degustācijām nepie-
ciešamos produktus vai daļu no 
nepieciešamā, nupat iestādītas 
avenes. Interjers mājā tiek pastā-
vīgi papildināts.

Juris ROGA, autora foto

No 2014. gada marta Krā-
slavas invalīdu biedrība „Stariņš” 
darbojas jaunās telpās Āronsona 
ielā 3, Krāslavā. 

Invalīdu biedrības jaunās tel-
pas tika labiekārtotās pateicoties 
Borisa un Ināras Teterevu fonda 
finansētam projektam „Sociālo 
pakalpojumu kvalitātes uzlaboša-
na Krāslavas invalīdiem”. Projek-
ta īstenošanas laiks ir no 2013.
gada 21.jūnija līdz 2014.gada 
31.decembrim. Par projekta ko-
pējām izmaksām 4 516,34 EUR 
(Teterevu fonda finansējuma daļa 
4 126,33 EUR, Krāslavas novada 
domes līdzfinansējums 432,55 
EUR) tika iegādātas mēbeles, 
sadzīves tehnika, vannas istabas 
iekārtojums un trauki, kā arī īste-
nots pateicības pasākums brīv-
prātīgajiem. 

Trīs istabu telpas biedrībai 
piešķīra Krāslavas novada dome. 
Dome veica telpu remontu, finan-
sēja daļu mēbeļu iegādi un uzstā-

dīja ratiņkrēslu pacēlāju. 
Pateicoties pārcelšanai jau-

najās telpās tika radīti apstākļi 
līdzšinējo invalīdu biedrības ak-
tivitāšu (rokdarbu pulciņi un iz-
stādes, humanitārās palīdzības 
izdale, apmācības, svētku pasā-
kumi u.c.) kvalitātes uzlabošanai 
un jaunu sociālu pakalpojumu 
(veļas mazgāšana un gludināša-
na, dušas pakalpojums) piedāvā-
jumam vismaz 60 invalīdiem.

Krāslavas invalīdu biedrība 
„Stariņš” sirsnīgi pateicas Krāsla-
vas novada domei, Teterevu fon-
dam, SIA „Rols”, SIA „Nordser-
viss”, p/a „Labiekārtošana K”, 
visiem atbalstītājiem un brīvprā-
tīgajiem. 

Pateicoties Teterevu fonda atbalstītam 
projektam Krāslavas invalīdu biedrībai 

labiekārtotās jaunās telpas
Frī kartupeļi no veikalu sal-

dētavām.
Eksperti degustē bezpiede-

vu jogurtus – grieķu un parastos.
Lielveikalu zivju nodaļās lū-

dzam, lai izfilē zivi. Tikai vienā 
veikalā mūsu lūgums tiek izpil-
dīts.

Ko mēs ēdam: Rupjmaizi 
drošāk ēst, iepriekš nogriežot ga-
roziņu.

Etiķete Kā ēst zivi, un ko da-
rīt, ja kaklā ieķeras asaka?

13 jautājumi TV raidījumu 
vadītājai Martai Seleckai.

Ko ēd mūsdienu laukos: 
Pavasara ēdienkartē rukolas vie-
tā mizuna.

Gardēžu 
ceļojums: Ko 
nogaršot un 
atvest ciem-
kukulī no itāļu 
virtuves dzim-
tenes Neapo-
les.

Divu balsu kods. Latviešu 
izcilais duets Margarita Vilcāne 
un Ojārs Grinbergs publikas at-
zinību ieguva jau 60. gados, kad 
muzicēja Raimonda Paula vadī-
tajā Rīgas estrādes orķestrī. 

Pēdējais krēsls. Elektris-
kais krēsls tika izgudrots pirms 
115 gadiem un tolaik uzskatīts 
par līdzekli, ar kuru vishumānāk 
izpildīt nāvessodu.

Briesmoņu mākslinieks 
Goija.

Mūžīgā slepkava. Kopš 
kāds atklāja, ka ar dažiem au-
giem var tikt vaļā no nelabvēļiem, 
indes kļuva par pastāvīgu cilvē-
ces pavadoni. 

Dižais krāp-
nieks Ferdi-
nads Valdo 
Demara.
Nacistu dīva 
no Zviedri-
jas Zāra Le-
andere.

Leģendas
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Darbs mūsdienās – tā jau 
ir veiksme, bet sabiedrības 
atzinums – liels prieks. Par 
to es pārliecinājos Latgales 
labākā pastnieka Ilmāra Dzalba 
godināšanas laikā. Uzvara 
nenāca viegli: simts pagodinošā 
titula kārotāji - konkurence vairāk 
kā nopietna. Laureātus noteica 
VAS „Latvijas Pasts” klienti. 

Atzinības noslēpums ir 
vienkāršs: atbildība, godīgums un 
darba mīlestība. Ilmārs ir no tiem 
lauku cilvēkiem, kurš zvaigznes 
no debesīm nelasa, bet gan katru 
Dieva dienu dzīvo ar sirdsapziņu. 
Viņam, kā saka, ir zelta rokas 
– mehanizators, šoferis, 
atslēdznieks. Kad radās iespēja, 
izmēģināja sevi lauku pastnieka 

amatā. Ātri ir aizritējuši septiņi 
gadi, un tagad – atzinība. Viņa 
sieva Inese arī nesēž rokas klēpī 
salikusi. Viņa strādā atpūtas bāzē 
„Lejasmalas”. Bet dēls Dinārs, 
pēc tēva piemēra, ir ieguvis 
atslēdznieka diplomu. Visa 
ģimene saimnieko savā desmit 
hektārus lielajā saimniecībā un 
par dzīvi nesūdzas. 

Atzinību Latgales labākajam 
pastniekam pasniedza VAS 
„Latvijas Pasts” pārstāvis, 
valdes loceklis Arnis Gulbis, 
kā arī Gundega Vārpa un Inga 
Raklinska. No visas sirds savu 
kolēģi sveica arī Krāslavas 
pirmās pasta nodaļas kolektīvs.

Aleksejs GONČAROVS.

Liela atzinība
 12. aprīlī Rīgas 15. vidus-

skolā norisinājās tradicionālais 
oratoriskās mākslas konkurss. 
Tā devīze šoreiz bija „Es gribu, 
lai dažādu kultūru gars pēc ie-
spējas būtu brīvāks visur: tik ne-
gribētu, lai tas mani notriec no 
kājām” (Rabindranats Tagors). Šī 
konkursa mērķi bija: veicināt sko-
lēnos un pedagogos interesi, iz-
pratni un motivētu pārliecību par 
daudzvalodīgas komunikācijas 
aktualitāti un tās nozīmi starpkul-
tūru dialogā; komunikācijas pras-
mju attīstīšana skolēnos; attīstīt 
prasmes mērķtiecīgi izmantot 
dzimto un svešvalodu pašizpaus-
mei; skolēnu publiskās runas 
prasmju novērtēšana.

Jau vairākus gadus pēc kār-
tas oratoriskās mākslas konkursā 
piedalās Krāslavas „Varavīksnes” 
vidusskolas audzēkņi. Arī šo-
gad turp devās trīs skolas pār-
stāvji: devītās klases skolnieks 
Iļja Gavrikovs, desmitās klases 
skolniece Laura Berga un vien-
padsmitās klases audzēkne Rita 
Zaikovska.

Visi konkursa dalībnieki, 
kuru skaits pārsniedza 200 cil-
vēkus, tika sadalīti divās vecuma 
kategorijās: 8. - 9. klašu audzēkņi 
un vecāko klašu skolēni (10. - 12. 
klases). Katru grupu dalīja arī 
saistībā ar valodu, kurā dalībnieki 
uzstājās: krievu, latviešu, angļu, 
vācu, franču, spāņu.

Tika noteikti arī kritēriji, pēc 
kuriem vērtēja publisko runu. 
Pirmkārt, tēmai bija jābūt nofor-
mulētai atbilstoši devīzei, turklāt, 
žūrijas uzmanība tika pievērsta 
runas izveidei un kompozīcijas 
precizitātei, priekšnesuma košu-
mam, spējai pārliecināt, valodas 
krājuma bagātībai, tā mērķtiecī-
gai izmantošanai, runas saska-
ņošanai ar tās neverbāliem iz-
teiksmes veidiem, runas etiķetei, 
kā arī ārējam izskatam. Savukārt 
runas noslēgumā katram orato-
ram bija jāatbild uz žūrijas uzdo-
tajiem jautājumiem. 

Kritēriju nav maz, viss notiek 
ļoti nopietni, taču mūsu novada 
pārstāvji spēja sevi spīdoši pa-
rādīt tik augsta līmeņa konkursā. 
Varu lepni paziņot viņu rezultātus:  
Iļja Gavrikovs  uzstājās 8.- 9. 
klašu grupā un ieguva godalgoto 
1. vietu,  Rita Zaikovska starp 
vecāko klašu skolēniem ieguva 2. 
vietu. Laura Berga arī brīnišķīgi 
uzstājās, saņēma daudz punktu, 
taču diemžēl šoreiz neiekļāvās 
labāko trijniekā (pirms diviem 
gadiem viņa konkursā ieguva 3. 
vietu). Turklāt jauniete, kā arī vi-
ņas skolotāja, lepojas ar savu uz-
stāšanos un nemaz nenožēlo, ka 
piedalījās tik prestižā konkursā.

Publiskās runas pamatu li-
cēja „Varavīksnes” skolā ir Irēna 
Bovtramoviča - angļu valodas 
skolotāja. 

„Mūsu skolēni piedalās ora-
toriskās mākslas konkursā kopš 
2000. gada,” Irēna dalās atmiņās, 
„Mēs sākām ar „Public Speaking” 
Stokholmas skolā, tolaik bija 5 - 7 
pārstāvji no mūsu skolas, uzstā-
jās tikai angļu valodā. Katrs gads 
bija rezultatīvs, skolēni ieguva 
gan pirmās, gan otrās vietas. 
Vispār šis konkurss ir visai spe-
cifisks. Publiskā uzstāšanās - tā 
ir ne tikai prasme sagatavot savu 
runu, bet arī parādīt sevi, zināt, 
kā ģērbties, cik kosmētikas ir pie-
ļaujams uz sejas, pat kādus aus-
karus un gredzenus pieskaņot. Ir 
ļoti svarīgi izveidot acu kontaktu 
ar auditoriju, likt noticēt tajā, ko 
tu saki. Bet pats galvenais ir mā-
cēt atbildēt uz jautājumiem. Ja 
mājās gatavot runu tev palīdz 

skolotājs, ir pieeja internetam, 
grāmatām un citiem materiāliem, 
tad uzstāšanās laikā, atbildot uz 
jautājumiem, ir jāpaļaujas tikai uz 
saviem spēkiem. Ja sagatavotā 
runa saskan ar prasmi atbildēt uz 
jautājumiem, tad žūrija, protams, 
to vērtē daudz augstāk. Ļoti žēl, 
ka bijām vienīgā skola, kas pār-
stāvēja Krāslavas novadu. Bet 
nedrīkst kādam likt kaut ko da-
rīt piespiedu kārtā, galvenais ir 
skolēnu vēlme smagi strādāt bez 
rezultāta. Mums ar to viss ir kār-
tībā, bērni mūs priecē. Sakam 
lielu paldies A.Jakubovskim par 
sadarbību.”

Svarīgu ieguldījumu godal-
goto dalībnieku sagatavošanā 
sniedza arī latviešu valodas sko-
lotāja Janīna Romanovska un 
krievu valodas skolotāja Nadež-
da Grebelkina.

„Šis konkurss, mūsuprāt, bija 
svarīgs ar to, ka apbalvošanas 
ceremonijā piedalījās Izglītības 
un zinātnes ministre Ina Druviete, 
kura personīgi parakstīja uzva-
rētāju diplomus,” stāsta Janīna, 
„Izņemot diplomu, labākie oratori 
saņēma dāvanā ļoti interesantas 
grāmatas par valodu. Konkursa 
laikā valdīja radoša atmosfēra, 
visi dalībnieki bija apgaroti un iz-
skatījās ļoti skaisti. Viens puisis 
uzstājās spāņu valodā, pat nezi-
not valodu, viss bija skaidrs, viņš 
ļoti prasmīgi izveidoja kontaktu ar 
auditoriju. Meitene, runājot fran-
ciski, spēja tik dziļi iekļūt katra 
dvēselē, ka visi klausītāji, šķiet, 
pārdzīvoja viņas problēmas, izju-
ta sāpes, par kurām viņa stāstīja. 
Vispār es uzskatu, ka publiskā 
runa tomēr ir vīriešu prasme, uz 
skatuves viņi izskatās tik stalti, tik 
skaisti. Šajās struktūrās vislabāk 
izskatās vīrieša spēks. Ir jāpieda-
lās konkursā tad, ja ir potenciāls. 
Mans viedoklis - oratora mākslu 
nevar iemācīties, tā cilvēkam vai 
nu piemīt, vai nē.”

Dalībnieku atsauksmes un 
iespaidi par konkursu

Iļja Gavrikovs: „Manas uz-
stāšanās tēma bija „Klaiņojošs si-
žets pasaules literatūrā”. Sagata-
voties konkursam man palīdzēja 
Nadežda Grebelkina. Es uzstājos 
krievu valodā. Mēs gatavojāmies 
konkursam apmēram mēnesi va-
karos, pēc stundām. Sākotnēji 
bija jāsavāc ļoti daudz materiāla, 
kas pēc tam jāsaīsina līdz vienas 
lappuses apmēriem, jo pēc noli-
kuma runai nebija jābūt ilgākai 
par 3 minūtēm. Sagatavošanas 
darbs ir laikietilpīgs un sarežģīts. 
Reizēm nācās strīdēties ar sko-
lotāju, jo mums katram bija savs 
viedoklis, savs redzējums, kā ir 
jābūt izveidotai runai. Bet mēs 
meklējām un arī atradām kom-
promisu. Apmēram sešas reizes 
mēs pilnībā pārrakstījām visu 
runu, es to iemācījos, vēlāk mā-
cījos no jauna. Šeit ir svarīgi „ne-

zubrīt” kā dzejoli, bet pastāvīgi 
atstāstīt sev tekstu - tā ir vieglāk 
atcerēties. Kopumā atmosfēra 
ne vienmēr bija patīkama, mūsu 
grupā pat radās nesaskaņas par 
kultūru integrācijas tēmu, bija jū-
tamas saspīlētas emocijas. Ko 
varu teikt par savu uzvaru? Es 
jutu, ka mana uzstāšanās „velk” 
uz godalgotu vietu, bet nebiju rē-
ķinājies ar pirmo. Ļoti patīkams 
negaidīts rezultāts!”

Rita Zaikovska: „Es uzstā-
jos ar tēmu „Laipnība - labvēlīgu 
attiecību pamats”, rakstīju savu 
runu latviešu valodā. Man palī-
dzēja mana skolotāja Janīna Ro-
manovska. Nodarbojāmies ar to 
apmēram mēnesi. Izvēlējos lat-
viešu valodu tāpēc, ka man patīk 
runāt savas valsts valodā. Mūsu 
žūrijā bija divi latviešu valodas 
skolotāji. Grupā valdīja mierīga 
un patīkama atmosfēra. Neska-
toties uz to, ka pārējie dalībnieki 
nāca no latviski runājošām ģime-
nēm, naids nebija jūtams. Drīzāk 
otrādi. Kā man šķita, visi ar inte-
resi klausījās manu uzstāšanos. 
Bija patīkami saņemt godalgu. 
Iespaidi ir palikuši tikai paši labā-
kie.”

Laura Berga: „Es gatavoju 

savu runu angļu valodā, un tās 
tēma bija „Multikultūrisms”. Man 
palīdzēja angļu valodas skolotāja 
Irēna Bovtramoviča. Es stāstīju 
par mūsu skolu. Angļu valodas 
nozarē bija lielāka konkurence 
nekā citās. Mums bija 3 vai 4 gru-
pas pa 17 - 20 cilvēkiem katrā. 
Neskatoties uz to, ka neieguvu 
godalgotu vietu, esmu ļoti priecī-
ga par savu uzstāšanos. Manas 
grupas dalībnieki bija galvenokārt 
11. - 12. klašu skolēni, bet es mā-
cos vēl tikai desmitajā. Ir skaidrs, 
ka viņiem ir vairāk pieredzes. 
Valdīja patīkama atmosfēra, vis-
satraucošākais brīdis uzstāšanās 
laikā, protams, ir auditorijas jautā-
jumi. Es gatavojos šai uzstāšanai 
2 - 3 nedēļas. Ja pats raksti savu 
darbu, tad mācīties nenākas, visu 
var viegli atcerēties.”
Natālija Zdanovska, autores foto.

Kultūras gars skolā „Varavīksne”

Valsts ungundzēsības un glābšanas dienesta
Latgales reģionālā brigāde informē

Notikumi Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados no 1. līdz 15. aprīlim 

Datums Notikums Adrese

01.04. Dega kūla 50000m2 Krāslavas nov., Indras pag., Lapoški, Dīķi

01.04. Dega kūla 5000m2 Krāslavas nov., Kalniešu pag., Sloboda, Elzas

01.04. Dega kūla 50 000m2 Krāslavas nov., Kaplavas pag., Ozoliņi

02.04. Dega atkritumu savākšanas 
automašīna

Krāslavas nov., Krāslava, Vienības iela

02.04. Dega kūla 5000m2 Krāslavas nov., Kombuļu pag., Ludzeiši

03.04. Dega kūla 25000m2 Aglonas nov., Aglonas pag., Tūļi

04.04. Dega kūla 55000m2 Aglonas nov., Aglonas pag., Ūsāni

04.04. Dega 1 st. dz.māja (64 m2) Aglonas nov., Aglonas pag., Starodvorje

05.04. Dega kūla 30000m2 Dagdas nov., Andzeļu pag., Vucini

05.04. Dega mežs, jaunaudze un kūla 20000m2 Dagdas nov., Šķaunes pag., Kožanki

05.04. Dega kūla 3000m2 Krāslavas nov., Izvaltas pag., Izvalta, Ezera iela

05.04. Dega kūla 30000m2 Krāslavas nov., Kombuļu pag., Bauriškas

05.04. Dega kūla 110000m2 Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne, Skolas iela 

05.04. Dega kūla 30000m2 Krāslavas nov., Izvaltas pag., Livkāni

05.04. Dega kūla 1000m2 Krāslavas nov., Krāslavas pag., Pastari

06.04. Dega kūla 30000m2 Krāslavas nov., Indras pag., Lapoški

06.04. Dega mežs 5000m2 un kūla 200m2 Aglonas nov., Grāveru pag., Trūpi

06.04. Dega kūla 8000m2 Krāslavas nov., Kalniešu pag., st.Skaista

06.04. Dega mežs 20000m2 Krāslavas nov., Indras pag., Pelši

06.04. Dega kūla 20000m2 Krāslavas nov., Ūdrīšu pag., Stacija «Krāslava»

06.04. Dega kūla 50000m2 Dagdas nov., Konstantinovas pag., Bogdāni

11.04. Dega jaunaudze un zemsedze    
10 000m2, kūla 20 000m2

Krāslavas nov., Ūdrīšu pag., Borovka

11.04. Dega kūla 40 000m2. Krāslavas nov., Ūdrīšu pag., Rakuti

11.04. Dega kūla 10 000m2 Krāslavas nov., Ūdrīšu pag., Cauņi

12.04. Dega kūla 300m2 Dagdas nov., Ezernieku pag., Ezernieki

12.04. Dega kūla 700m2 Dagdas nov., Konstantinovas pag., Skudriķi

12.04. Dega kūla 100m2 Krāslavas nov., Piedrujas pag., Aleksandrova

13.04. Dega māja 60m2.  Gāja bojā vī-
rietis(1971.g.) un sieviete(1945.g.).

Krāslavas nov., Ūdrīšu pag., Mazie Muļķi

13.04. Dega kūla 20 000m2 Krāslavas nov., Ūdrīšu pag.,st. Krāslava
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Kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas Krāslavā ir 
saglabājusies pirmskara tradīcija – krusta ceļa gājiens pa Krāslavas 
ielām Lielajā piektdienā. Simtiem cilvēku lūdzoties veica simbolisku 
ceļu uz Golgātu.

Alekseja GONČAROVA foto

Kristiešu tradīcija

Kristīna kopš bērnības ir cil-
vēks ar īpašām vajadzībām, bet 
viņas veselības problēmu pama-
nīju tikai tad, kad jauniete pati 
izstāstīja savu slimību buķeti. 
Nolēmu par to uzrakstīt, jo mūsu 
sabiedrībā ir gana daudz veselu 
un fiziski attīstītu cilvēku, kuri uz 
Kristīnas fona patiesībā izskatās 
garā vāji un pavisam nožēlojami. 
Kāpēc tā, sapratīsiet izlasot līdz 
galam.

Skolas gaitas meitene sāka 
Ķepovas izglītības iestādē, bet 
turpināja Asūnes pamatskolā (5.- 
9. klase). Viņas bērnībā Lukševa 
bija labi apdzīvota, Ķepovas cie-
ma kolhozam “Ošupe” šeit bija 
trīs fermas, kuras vietējie sauca, 
un arvien sauc, tā: svinarniks, te-
ļatniks un korovniks (cūku, teļu 
un govju ferma,-aut.). Šodien tās 
ir izpostītas ēkas, bet savulaik 
tur bija darbs daudziem vietējiem 
un tālab šai pusē arī bērnu bija 
diezgan. Kristīna atceras, ka vi-
ņas laikā no Lukševas uz Asūnes 
pamatskolu brauca 12 skolnieki. 
Tagad vairs tikai Apaļos ir kādi 
astoņi skolēni. 

“Vecākiem esam četri bērni – 
brālis un trīs māsas,” turpina sa-
runbiedre. “Vecākais - Rū-
dolfs - tagad dzīvo Olainē, 
viņš ir šoferis, Elvīra dzīvo 
Rēzeknē, strādā par kasieri 
kafejnīcā, Regīna pašlaik ir 
bērna kopšanas atvaļināju-
mā, pēc profesijas - sākum-
skolas skolotāja Asūnes 
skolā, es esmu pati jaunākā 
un šobrīd dzīvoju pie vecā-
kiem, kuri ir pensionāri. 

Mamma Helēna ir māj-
saimniece, savulaik - kol-
hoza “Ošupe” grāmatvede, 
tēvs Jāzeps ir šoferis un 
daudzus gadus bija virpo-
tājs. Ar mums kopā dzīvo 
arī mammas tante, mana 
vecmāmiņa Konstancija, 
kura savulaik strādāja par grā-
matvedi. Dzīvojam savā mīļajā 
ciematiņā, mājas apkārtnē ir, bet 
iedzīvotāju pamaz. Dažas sen 
stāv tukšas, bet no citām tik pa-
mati palikuši. Apdzīvotās varu uz 
roku pirkstiem saskaitīt.”

Kristīna ir ieguvusi divas 
profesijas: lietvede un personāla 
speciālists. Lietvedību jauniete 
mācījās Jūrmalas profesionāla-
jā vidusskolā. Mācību vide šajā 
vidusskolā ir īpaši draudzīga un 
pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti. 
Līdztekus mācībām tur piedāvā 
saņemt arī rehabilitācijas pakal-
pojumus, lai nostiprinātu un uzla-
botu veselību un dzīves kvalitāti. 
Audzēkņi ar invaliditāti skolā mā-
cās bez maksas - tieši šis faktors 
bija noteicošais skolas izvēlē. 
Meitene mācījās klātienē, dzīvoja 
kopmītnēs. 

Viņai ir grūti salīdzināt, cik 
stipri atšķiras mācību process, 
salīdzinājumā ar citām profesio-
nālajā skolām, bet viena lieta bija 
acīmredzama.

Kristīna: “Tā ir skola inva-
līdiem un visu mācību laiku jā-
satiek cilvēki, kuri pārvietojas 
ratiņkrēslā, uz kruķiem, kuriem 
ir fiziski defekti. Man tas neradīja 
diskomfortu, bet bija cilvēki, ku-
riem sagādāja problēmas redzēt 
cilvēkus ar kādu fizisku defektu. 
Vēl viena atšķirība – vienkārši 
profesionālajā skolā tev pašam 
jāgādā par ēdienu, bet mums par 
to nebija jāraizējas – skolas ēdnī-
cā gatavoja brokastis, pusdienas 

un vakariņas. Vai bija vairāk līdz-
cietības? Es ievēroju, ka maigāki, 
atsaucīgāki un savstarpēji izpa-
līdzīgāki ir cilvēki, kuriem veselī-
bas problēmas ir kopš bērnības, 
vienalga cik smagas. Savukārt, 
cilvēks, kurš dzīves laikā pēkšņi 
ir kļuvis par invalīdu, ir cietāks un 
nedraudzīgāks pret apkārtējiem - 
laikam tādam ir grūti pieņemt, ka 
nelaime piemeklējusi tieši viņu un 
viņš vēršas pret apkārtējiem. Ne 
visi, bet ir daži.”

Sarunbiedre atzīst, ka savu 
pirmo profesiju izvēlējusies pēc 
mammas ieteikuma, jo par to, kas 
ir lietvedis, pašai nebija nemazā-
kās sapratnes. Viņa vēl apsvēra 
iespēju kļūt par grāmatvedi, bet 
matemātika nebija stiprā puse un 
ātri pārdomāja. Jūrmalā varēja 
apgūt arī komercdarbību, bet tā 
meiteni nesaistīja, līdzīgi kā pa-
vāra profesija. Turklāt viņa zināja, 
ka zupas katlu ar divām rokām 
nenoturēs, un citiem smējās: “Vēl 
kādam uz galvas uzliešu!” Pārē-
jās profesijas pamatā būtu inte-
resantas vīriešiem – elektronika, 
mehānika, datortehnika u.c. 

Pēc mācībām bija pusgada 
prakse, pirmā darba vieta – Rā-

mavā, būvniecības firmā par sek-
retāri-lietvedi Kristīna nostrādāja 
trīs mēnešus un saņēma piedā-
vājumu četrus mēnešus pastrā-
dāt Latvijas hipotēku un zemes 
bankā. Kādu laiku prātoja, ko da-
rīt, bet tad riskēja – banka tomēr 
ir banka. Strādāja Rīgā, bankas 
centrālajā filiālē kā analītiķa pa-
līgs. Nākamo darba vietu jauniete 
meklēja pati un iekārtojās kā liet-
vede pie zvērināta tiesu izpildītā-
jiem, nostrādāja pus gadu. 

Ekonomiskās izaugsmes lai-
kā atrast darbu nebija liela prob-
lēma, bet sākās krīze un jaunieti 
atlaida. Bija ziema, februārī nā-
cās atgriezties mājās. No aprīļa 
līdz jūnijam Kristīna devās pie-
skatīt vecākās māsas meitiņu, 
bet septembrī Jūrmalas skolas 
kursabiedrene, ar kuru Kristīna 
cieši sadraudzējās, uzaicināja 
dzīvot pie sevis uz Rīgu, lai Kris-
tīna varētu pabeigt vidusskolu. 

Jūrmalā profesiju ieguva triju 
gadu laikā, bet viens gads pietrū-
ka, lai pabeigtu arī vidusskolu. Un 
viņa atkal posās ceļā, turklāt bija 
beigusies invaliditātes grupa un 
Daugavpils DEĀK grupu nepie-
šķīra - viņa visu izdarīja Rīgā un 
sāka mācības Rīgas 69. vidus-
skolā, kuru pēc gada pabeidza. 
Draudzene neprasīja nekādu 
samaksu, bet Kristīna no laukiem 
veda kartupeļus, vārdu sakot, 
apgādāja ar lauku produktiem, jo 
jutās neērti gadu dzīvot citam uz 
kakla. 

Kristīna: “Kā es visu to spē-
ju? Pati par to brīnos! Vidusskolā 
bija par mani jaunāki cilvēki - trīs 
gadu starpība. Es atnācu uz vie-
nu gadu, bet citi tajā vidusskolā 
mācījās no pirmās klases. Kas es 
viņiem tāda? Es uzturēju drau-
dzīgas attiecības ar visiem, ne ar 
vienu nekašķējos, un, lai arī sā-
kumā bija pagrūti, tālāk viss gāja 
labi. Nebiju vienīgā, reizē ar mani 
iestājas vēl viens puisis, vēl viens 
atnāca janvārī, un ar to es diez-
gan labi sadraudzējos. 

Vidusskolu pabeidzu, dabūju 
atestātu un atbraucu mājās. Es 
sapratu, ka esmu ļoti tuvu savam 
sapnim un jūlijā iestājos Biznesa 
vadības koledžā, kas ir progresī-
va augstākās izglītības mācību 
iestāde, kurā piedāvā studēt tāl-
mācības studiju programmās un 
nodrošina iespēju iegūt augstāko 
izglītību. Mans sapnis izkristali-
zējās, mācoties Jūrmalas profe-
sionālajā vidusskolā - mums bija 
priekšmets personālvadība, kas 
man ļoti iepatikās un es sapņo-
ju kļūt par personāla speciālisti. 
Turklāt man rados ir personāla 
vadītāja. 

Toreiz domāju, ka tas ir ne-
sasniedzams sapnis, jo apzi-
nājos, ka man būs grūti pabeigt 
vidusskolu, bet brīnumi notiek 
- pabeidzu vidusskolu un varēju 
studēt sapņu profesiju tālmācības 
ceļā. Dzīvoju laukos, mācījos, iz-
mantojot datoru un internetu. Ir 
cilvēki, kuri baidās no tālmācī-
bas, bet mums bija ļoti labi viss 
organizēts. Šajā bibliotēkā bija 
nepieciešamās grāmatas. Parasti 
bija jāizmācās divi priekšmeti mē-
nesī. Tad jābrauc uz skolu kārtot 
ieskaiti klātienē un brauc mājās 
mācīties nākamos priekšmetus. 
Salīdzinoši vienkārši izklausās, 
bet ir stingri sevi jākontrolē, ja to 
nemāki, tad ir grūti.”

Bet arī pēc šo studiju pabeig-
šanas Kristīna joprojām bija bez 
darba, vienīgais ienākumu avots 
- invaliditātes pensija. 2013. gada 
augustā viņai izdevās dabūt dar-
bu vienas Rēzeknes firmas filiālē 
Krāslavā, bet jau oktobra sāku-
mā viņa saņēma piedāvājumu 
strādāt Ķepovas bibliotēkā: “Es 
palūdzu apdomas laiku, jo tikko 
vienā firmā sāku strādāt, tagad 
atkal jāiet citā darbā. Baidījos, vai 
biežā darbavietu maiņa neatstās 
par mani sliktu iespaidu nākotnē. 
Turklāt es nekad nebiju mācīju-
sies par bibliotekāri. Protams, sa-
pratu, ka bibliotekāres saņem un 
izsniedz grāmatas, bet kas tur vēl 
notiek un ir jādara - vispār nebija 
sajēgas. 

Padomāju un sapratu, ka 
vairs nebūs katru dienu jābrauc 
darbā uz Krāslavu, kur arī alga 
bija mazāka, nekā piedāvāja 
bibliotēkā, kur tāpat strādāju ti-
kai pusslodzi. Man ļoti daudz 
palīdzēja iepriekšējā darbiniece 
Velta Trapika, kura mēneša lai-
kā mani apmācīja un sagatavoja 
šim darbam. Vienlaikus notika 
inventarizācija un lēnā garā es 
visu iemācījos. Atklāju, ka man 
šis darbs patīk vairāk nekā ie-
priekšējais firmā, kaut arī tur bija 
darbs ar cilvēkiem. Kad pārvācā-
mies uz jaunām telpām, kamēr 
kārtoju grāmatu plauktus, atklāju 
daudz interesantu grāmatu, pat 
iedomāties nevarēju, ka ir tādas 
grāmatas! 

Turpinājums - 6.lpp.

Ar spītu un apņēmību sasniedz mērķus

Jau rakstījām, ka Dagdas novada Ķepovas bibliotēka kopš gada sākuma atrodas siltās, gaišās 
un mājīgās izremontētās telpās, vienā ēkā ar Vides izglītības un kultūras centru „Ķepa”. Bibliotēkas 
vadītāja ir Kristīna Rutka, kura šajā amatā strādā aptuveni pus gadu. Šis stāsts būs par  viņu – ap-
ņēmīgu un stipru jaunieti, kuras dzimtā sādža ir Lukševa.

9. aprīlī PIKC RVT Krās la-
vas te ri to ri ālās struk tūr vie nī bas 
stu den ti un Krās la vas no va da 
vis pār iz glī to jo šo sko lu 9. kla-
šu audzēk ņi de vās pie re dzes 
ap mai ņas brau cie nā uz Rē zek ni, 
kur ie pa zi nās ar ak ci ju sa bied-
rī bas “Lat vi jas fi nie ris” mei tas 
uz ņē mu ma SI A “VE REM” dar bī-
bu da žā du sa plāk šņu ra žo ša nā 
un SI A “NO OK” pie re dzi rip zā ģu 
iz ga ta vo ša nā.

Abi uz ņē mu mi ir uni kā li Lat-
ga les re ģi onā un vi sā Lat vi jā, jo 
ra žo kva li ta tī vu, eks port spē jī gu 
pro duk ci ju un pie vēr šas ilgtspē jī-
gai, so ci āli at bil dī gai at tīs tī bai.

Vai rā ki audzēk ņi at zi na, ka 
lab prāt strā dā tu ra žo ša nā, pie-
re dzes brau ciens snie dza ie spē-
ju ie pa zīt uz ņē mu mus “no iek-
šie nes” un di bi nāt kon tak tus ar 
uz ņē mē jiem.

Tik ša nos līdz fi nan sē ja Krās-
la vas no va da do me un Lat vi jas 
- Lie tu vas pār ro be žu sa dar bī bas 
prog ram ma pro jek ta “EDU CA TE 
FOR BU SI NESS” ie tva ros.

Gun ta Či ži ka, pro jek ta 
va dī bas gru pas pār stā ve

Pie re dzes ap mai ņas 
brau cie ns uz Rēzekni

NVA aicina darba devējus pieteikt
darba vietas skolēniem

Šovasar pēc 5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) atjauno skolēnu nodarbinātības pasākumu 
vasaras brīvlaikā! Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt varēs 
jaunieši vecumā no 15 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums norisināsies 
no 2. jūnija līdz 29. augustam, viena skolēna dalības ilgums – 1 
mēnesis. 
Skolēnu pieteikšanās plānota no maija vidus, paredzot, ka pieteikties 
pasākumam jaunieši varēs elektroniski NVA mājas lapā vai klātienē 
filiālē. Kopumā darbā vasaras brīvlaikā varēs iesaistīties vairāk nekā 
10 tūkstoši skolēnu.

Jaunas personas
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Turpinājums. Sākums - 5.lpp.
Domāju, ka visiem dzīvē jā-

atrod laiks apmeklēt bibliotēku un 
noteikti vajadzētu ilgāk pakavē-
ties pie grāmatu plauktiem - katrs 
sev atklās kaut ko pārsteidzošu. 
Datori grāmatu neizspiedīs ne-
kad, man nepatīk lasīt grāmatu 
datorā, jo ātri nogurst acis un 
brīžiem pat sametas raibs gar 
acīm.”

Kristīna bija iesniegusi do-
kumentus arī bakalaura studijām 
biznesa psiholoģijas programmā, 
bet burtiski dienu pirms mūsu tik-
šanās nosūtīja atteikuma iesnie-
gumu. Izrādījās grūti apvienot 
šīs studijas ar bibliotekāres dar-
bu. Viņa savu soli nenožēlo un 
atviegloti nopūšas: “Vai man to 
tagad vajag? Es nezinu, vai pa-
likšu šajā vietā, par plāniem ne-
jautājiet. Ir teiciens - gribi Dievu 
sasmīdināt, pastāsti par saviem 
plāniem! Tāpēc es cenšos neko 
tālu neplānot.”

Jaunietes vecāki jau ir pen-
sijā, bet nodarbojas ar lauk-
saimniecību. Viņiem ir piemājas 
saimniecība - nedaudz zemes, 
tur cūkas un trīs govis, ir nopirkts 
slaucamais aparāts. Šaipusē 
vispār ir daudz govju, visi nodod 
pienu, jo tas daudziem ir iztikas 
avots. Lai arī summas nav lielas, 
bet daži desmiti eiro klāt pie ne-
lielajām pensijām cilvēkiem nav 
lieki.

Kristīna ir nedaudz ceļotā-
ja. Apmeklējusi daudz pilsētu 
Latvijā, Igaunijā kopā ar Asūnes 
skolniekiem apmeklēja Tartu pil-
sētu, trīs reizes pabija Lietuvā. 
Viņasprāt, visās trijās Baltijas 
valstīs daba ir vienāda, atšķirī-
bas var meklēt arhitektūrā. Viņai 
patika Lietuvas baznīcas, bet 
Igaunijā gaidīja pārsteigums – 
iedomājieties baznīcu ar stikla 
durvīm! Tamlīdzīgas interesantas 
arhitektūras detaļas viņa Igaunijā 
ieraudzīja vairākās baznīcās. Vēl 
atmiņā palikuši ceļi, vislabākie no 
redzētajiem pēc sarunbiedres do-
mām ir Igaunijā, nevis Lietuvā. 

Neskatoties uz veselības 
problēmām, Kristīna ir laba rok-
darbniece, viņai patīk izšūt, adīt, 
tamborēt: “Vecmāmiņa jau sen 
vairs neada, bet mamma ada 
pārsvarā zeķes un cimdus, ko 
man nepatīk darīt. Es mīlu adīt 
džemperus - man vajag divas, 
nevis piecas adatas, kuras ne-
varu savaldīt. Vēl es pieturos pie 
tradicionālajiem rokdarbiem, lai 
gan esmu mēģinājusi darboties 
arī ar papīru, bet īpaši neveicās 
un nav ar ko lepoties. Vēl man 
patīk ziedi. Neesmu cilvēks, kurš 
veido kādas kolekcijas, bet laika 
gaitā tomēr ir sakrājušās dekora-
tīvās sveces, kuras ir sadāvinā-
tas, un sīkrotaļlietas. 

Juris ROGA
Autora foto

Ar spītu un apņēmību sasniedz 
mērķus

Andrupenes bērnu un jau-
niešu centrs pastāv turpat des-
mit gadus, bet tagadējā vadītāja 
Taisija Šangele tajā strādā sešus 
gadus. Viņas laikā centrs ticis pie 
plašākām telpām un citiem la-
bumiem, kā arī tā paspārnē tika 
izveidota un darbojas jauniešu 
biedrība “DEVA”

“Kad atnācu strādāt, centrs 
bija izmitināts vienā telpā, bija 

daži krēsli, galdi, datori, dažas 
galda spēles, vēl šis tas,” stāsta 
Taisija. “Šodien mums ir piecas 
telpas: radoša darbnīca, spēļu 
istaba, datortelpa, virtuvīte, plaša 
sanitāro mezglu telpa. Nākušas 
klāt arī dažādas galda spēles. 
Savulaik Dagdas novadā četros 
jauniešu centros īstenoja projek-
tu “Veselīga un lietderīga brīvā 
laika izmantošanas iespēju dažā-
došana Dagdas novada jaunie-
šiem”. Lai nodrošinātu paplašinā-
tā Andrupenes bērnu un jauniešu 
centra atpūtas telpas ar pašu 
nepieciešamāko aprīkojumu akti-
vitāšu dažādošanai, tika iegādāts 
stūra dīvāns un 10 apmeklētāju 
krēsli, tenisa galds, gaisa hokejs, 
daudzfunkcionāls spēļu galds. To 
visu izmanto centra apmeklētāji. 
Vienīgi datortehnika ilgu laiku nav 
atjaunota.”

Centra apmeklētājiem pare-
dzēti pieci datori, viens no tiem 
nedarbojas. Taisija neslēpj, ka 
datori ir liels stimuls bērniem ap-
meklēt centru, un šeit rodas rin-
das. Protams, ka bērni izmanto 
rindā gaidīšanas laiku, lai pie-
vērstos citiem centra piedāvā-
jumiem. Daudziem patīk galda 
teniss un novuss, bet futbolu un 
gaisa hokeju gan nav iecienījuši. 

“Skolēni šurp nāk ar prieku,” 
apgalvo centra vadītāja. “Ja kāds 
ir nogrēkojies, tad saku, lai trīs 
dienas šurp nenāk un dažam tā 
ir traģēdija. Es sadarbojos arī ar 
skolas pedagogiem, ja skolotāja 
kaut ko lūdz izdarīt, vienmēr par 
to vienojamies. Centra galvenā 
jēga ir lietderīgi un interesanti aiz-
pildīt bērna brīvo laiku. Vieta ir ļoti 
ērta, pa logu redz autobusa stāv-

vietu, telpās ir sienas pulksteņi, 
nokavēt transportu nevar. Ir tādi 
bērni, kuri grib veikt kaut kādus 
mājas darbus - kaut ko samek-
lēt internetā referātam, palasīt, 
parunāt, uzrakstīt domrakstu. Ja 
bērns pats to vēlas - lūdzu, nav 
problēmu, palīdzu.

Uz cen-
tru sāka 
nākt mūsu 
bērnudārza 
grupas - gan 
jaunākā, gan 
vecākā. Viņi 
ierodas die-
nas pirmajā 
pusē, paras-
ti, kad laukā 
ir slikts laiks. 
Arī pašiem 
mazākajiem 
šeit patīk 
darboties un 
mums ir pat 
spēļmantas 
viņiem.”

Lai gan Taisija strādā viena, 
centrā viņai ir palīgi. Bija laiks, 
kad šeit tika nodarbināti pāris 
bezdarbnieki, kuri piedalījās pa-
sākumā ”Algoti pagaidu sabied-
riskie darbi”, bet citus palīgus 
viņa sameklē pati. Lūk, nesen 

uzzināja, ka vietējā Andrupenes 
pamatskolā strādā talantīga sie-
viete Mārīte Trifanova un ielūdza 
viņu ciemos, lai parādītu savus 
rokdarbus. Mārīte uzņēmās vadīt 
radošās darbnīcas, kurās bērni 
varēja iemācīties ļoti interesantas 
lietas. Raksts par Mārīti ir tapša-
nas stadijā, vienā no tuvākajiem 
numuriem uzzināsiet par viņas 
talantiem, turklāt viena viņas 
realizētā ideja nav atrodama pat 
globālajā tīmeklī – zivju kaulu 
gleznas. Viņa atstājusi centrā da-
žus rokdarbus, kuru galvenā ide-
ja - dot vecām lietām otru dzīvi. 
Arī šādi darbiņi nemaz tik bieži 
nav sastopami un pēc svētkiem 
centra vadītāja plāno piedāvāt 
bērniem tos pamācīties. Vadītā-
ja stāsta, ka meitenēm ļoti patīk 
darboties ar lupatiņām, bet arī 
daži puikas labprāt darina skais-
tas lietas.

Pateicoties bērnu un jaunie-
šu aktivitātei, centrā pamazām 
rindojas kauss pie kausa. Šobrīd 
to ir pieci: no orientēšanās sa-
censībām Dagdā, Andrupenes 
komandai par 3. vietu florbola sa-
censībās, kuras notika Svariņos, 
kauss par dalību Jauniešu dienās 
Šķaunē un kauss par 1. vietu no-
vada pasākumā “Rudens kom-
pozīcija 2012”, kas norisinājās 

Andrupenes lauku sētā. Vēl viens 
kauss ir īpašs - personīgi Taisijai, 
kā jauniešu biedrības “Deva” va-
dītājai. Viņas dzīvesstāstu lasiet 
kādā no tuvākajiem numuriem.

Juris ROGA
Autora foto

Dzīve kūsā

Studenti gan iebilst pret 
šādu ierobežojumu iestrādāšanu 
Ministru kabineta noteikumos, tā-
pēc grozījumu izskatīšana valdī-
bā ir atlikta, vēsta laikraksts Ne-
atkarīgā Rīta Avīze.

Pašreizējie noteikumi no-
saka precīzu kārtību un nosa-
cījumus, lai saņemtu studiju vai 
studējošā kredītu, taču neparedz 
nekādas prasības attiecībā uz 
kredīta pieprasītāja iepriekš uz-
ņemto kredītsaistību izpildi. SEB 
banka, kas pēdējos gados bija 
valsts garantētā kredīta izsnie-
dzēja, vērsusi uzmanību uz to, ka 
tai jāuzņemas paaugstināti riski 
normatīvo aktu nepilnību dēļ un 
šā iemesla dēļ tā turpmāk varētu 
atteikties no šāda pakalpojuma 
sniegšanas. Šogad Finanšu mi-
nistrijai (FM) tikai ar otro piegā-
jienu izdevās rast kompromisu 
ar banku. Lai netiktu apdraudēta 
visa kreditēšanas sistēma, Iz-
glītības un zinātnes ministrijas 

rosina pieņemt noteikumus, kas 
paredz stingrāku nostāju kredīta 
saņemšanai, atmaksāšanai un 
dzēšanas kārtībai, lai būtu lielāks 
nodrošinājums gan kredīties-
tādei, gan valstij kā galvojuma 
sniedzējai. Jaunie noteikumi ļau-
tu kredītiestādei atteikt kredītu, ja 
tā pieprasītājam ir agrāk saņem-
ta aizdevuma atmaksas parāds 
un kopējā tā summa pārsniedz 
142,29 eiro, bet kavējums ir il-
gāks par 180 dienām.

Grozījumus bija paredzēts 
apstiprināt kārtējā valdības sēdē, 
taču tie tika atlikti vēl uz dažām 
nedēļām, skaidroja izglītības un 
zinātnes ministre Ina Druviete. 
Kā vienu no iemesliem viņa minē-
ja studentu iebildumus. Viņi solot 
savus ieteikumus noformulēt tu-
vākajā laikā, tāpat vēl sanākšot 
kopā un šo jautājumu izskatīs 
Studiju fonds, FM un SEB banka.

E-klase.lv 

Parādniekiem negrib dot 
studiju kredītu

Valsts garantēta studiju un studējošā kredīta izsniegšanai 
turpmāk plāno noteikt stingrākas prasības. Aizdevumu 
vēlas liegt tiem, kam ir jau kāda kredīta atmaksas 
problēmas.

Krāslavas mūzikas skolas 
audzēkņu piedalīšanās reģio-
nālos, republikas un starptau-
tiskos konkursos un festivālos 
ir ne vien sena tradīcija, bet 
arī augsta profesionāli peda-
goģiska līmeņa rādītājs.

Mūzikas skolu XII Starp-
tautiskajā solistu – akordeo-
nistu konkursā piedalījās 
meistarīgie izpildītāji no Lat-
vijas, Lietuvas, Krievijas, Balt-
krievijas, Ukrainas, Polijas, 
Serbijas, Bosnijas un Herco-

govinas. Mūsu pilsētu pār-
stāvēji četri Anatolija Livčas 
audzēkņi. Visi mājās atgrie-
zās ar dāvanām, papildinot 
savas privātās kolekcijas ar 
prestižā festivāla diplomiem. 
Starptautiskā žūrija pasnie-
dza sudraba godalgu Mūzikas 
skolas trešās klases audzēk-
nim Artēmijam Kozačukam 
un piektklasniekam Danielam 
Dukaļskim. Ar trešās pakāpes 
diplomiem novērtētas otrkla-
snieces Annas Kozačukas un 

Ērika Lukaševiča, kurš mūzi-
kas skolu apmeklē trešo gadu, 
veiksmīgās uzstāšanās. 

Tas nav vienīgais aprīļa 
labais jaunums. Izcīnot god-
algotu vietu mūzikas skolu ģi-
tāristu konkursā, krāslavietis 
Vladislavs Nikolajs Makovskis 
ieguva ceļazīmi uz republikas 
finālu. Ar to „Ezerzeme” sveic 
pedagogu Mihailu Pitrānu. Lai 
veicas arī turpmāk!

Aleksejs GONČAROVS

Tradīcija – uzvarēt

Centrālā finanšu un līguma 
aģentūra (CFLA) izsludināja pa-
pildus (ceturto) projektu iesnie-
gumu atlases kārtu ģimenes ār-
stu praksēm*. Projektu ģimenes 
ārstu prakses varēs iesniegt līdz 
22. maijam.

Šīs kārtas ietvaros pieeja-
mais finansējums ir apmēram 1 
miljons eiro. Finansējums tiks 
piešķirts vairāk kā 50 ģimenes ār-
stu prakšu attīstībai (pie nosacī-
juma, ja visas attīstāmās prakses 
izmantos maksimālo finansējumu 
vienas prakses attīstībai, kas ir 
19921 eiro). Aicinām ģimenes ār-
stu prakses izmantot Eiropas re-
ģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansējumu prakšu attīstībai, 

veicot gan prakses telpu renovā-
cijas/ rekonstrukcijas, gan medi-
cīnas iekārtu un mēbeļu iegādi. 
Īpaši vēršam uzmanību iespējai 
iegādāties datortehniku, tai skaitā 
galda datoru, portatīvo datoru vai 
planšetdatoru (ar ierobežojumu 
ne vairāk kā 1413 euro uz vienu 
ārsta praksi), lai veiksmīgi iekļau-
tos e-Veselības sistēmā. 

Papildu informācija par  pro-
jektu iesniegumu sagatavošanu 
un ieviešanu pieejama:  http://
www.esfondi.vm.gov.lv, kā arī 
CFLA http://www.cfla.gov.lv

* ES fondu 3.1.5.1.1.apakšakti-
vitātes“Ģimenes ārstu tīkla attīstība”

 Ilze Arāja, VM Sabiedrisko attie-
cību speciāliste ES fondu lietās 

Papildus finansējums ģimenes ārstu praksēm
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Iespējams, jūs esat dzirdē-
juši līdzīgus stāstus, bet vai esat 
aizdomājušies par to, ka daudzu 
cilvēku uzskati ļoti līdzinās otrās 
vardes domām? Tad kā

rīkoties, lai nekļūt par iz-
vārītu vardi? Ir jāsāk kustēties. 
Kamēr mēs esam bezdarbībā, 
ūdens turpina sasilt.

Ar šādiem vārdiem vecāko 
klašu konferenci uzsāka 11. a 
klases skolnieks Māris Murāns. 
Konferenci sagatavoja 10. - 11. 
klašu audzēkņi kopā ar saviem 
konsultantiem L. Kairāni un V. 
Purpišu, projekta „Skola, pašval-
dība, uzņēmumi - atbalsts karje-
ras attīstībai” vadītājām. 

Sanāksmes mērķis - palī-
dzēt cits citam iemācīties mācī-
ties. Sanākušie dalījās ar dažādu 
psihologu, pedagogu rekomen-
dācijām, kā arī ar personīgo 
pieredzi. Vienam mācībās klājas 
viegli, otram - sarežģītāk, citam 
skola ir stress. Uzstāties gribētā-
ju bija daudz, un tas ir brīnišķīgi, 
ka mūsu skolā mācību jautājums 
nepaliek bez uzmanības.

Kad runa ir par veiksmi, mēs 
domājam par talantu, kādām 
spējām vai intelekta līmeni. Taču 
daudzi no mums nenovērtē laika 
lomu.

Starp veiksmi un neveiksmi 
ir bezdibenis, kam nosaukums - 
„nav laika”. Par to runāja Dainis 
Hodorjonoks, Viktorija Jaunpet-
roviča, Daša Stankeviča, Aina 
Nipāne, Artūrs Stepiņš.

Bieži vien notiek tā, ka esi 
labi sagatavojies kontroldarbam, 
taču, pašas ieskaites laikā viss 
vai gandrīz viss tiek aizmirsts. 

Gadās arī citādi: rīt kontrol-
darbs, bet šodien panika - nav 
laika, neko nezinu.

Ko darīt? Ar šādu jautāju-
mu pie auditorijas vērsās Nataša 
Starostina un Ligita Reute.

Jaunieši labprāt dalījās pie-
redzē.

Mēs neko tik viegli nezaudē-
jam, kā savu laiku, tērējot to tuk-
šām un bezjēdzīgām darbībām. 
Kā lai parāda savu spēju būt vai-
rāk organizētam? Laika matrica 
mums palīdzēs pareizi sadalīt 
laiku, lai paveiktu visus darbus,- 
uzskata Rita Zaikovska un stāsta, 
kā pareizi sastādīt laika matricu. 
Mācāmies plānot savus darbus,- 
tā savu uzstāšanos nosauca 
Dima Suško.

Dzīve nav tas, kas ar mums 
notiek, bet ko mēs varam darīt ar 
to. Var peldēt pa straumi, aizmal-
doties pūlī, bet var atšķirties no 
citiem. Cilvēkam vienmēr ir izvē-
le. Vai var gaidīt labus rezultātus 
vēlāk, ja neko neiegulda tagad? 
Tas ir gluži kā gaidīt bagātu ražu 
rudenī, neko neiesējot pavasarī. 

Laura Berga veiksmīgi mācās 
jau no pirmās klases. Jaunieši 
ar interesi klausījās, kā viņai tas 
izdodas.

Spējas vēl nav talants, tās ir 
jāattīsta, - uzskata Raja Janovi-
ča. Dzīvē ir jācenšas apsteigt ne-
vis citus, bet pašam sevi, uzskata 
Saša Petunova. 

Mēs, skolēni, esam labi in-
formēti par savām tiesībām, bet 
ne vienmēr zinām savus pienā-
kumus. Palīdzēt mācībās var 
savas uzmanības koncentrēšana 
uz spēju būt atbildīgam - uzskata 
Liza Greitāne un Deniss Rusec-
kis. 

Veiksmīgām mācībām ir ne-
pieciešama motivācija - tā domā 
Marita Kormiļceva, kura mūs 
iepazīstināja ar psihologu reko-
mendācijām. Elvīra Jančevska 
jau vairākus gadus darbojas sko-
las klubā „Debates” un uzskata to 
par labu atbalstu mācībās.

Par to, cik svarīgi ir uzstāties 
auditorijas priekšā, labi zina Ka-
rīna Birule. Jau daudzus gadus 
viņa raksta dzejoļus un piedalās 
dažādos konkursos. 

Diāna Bergmane un Vita 
Puriņa uzskata, ka ļoti svarīgi ir 
iemācīties strādāt komandā un 
veidot sevī tolerantu personību.

„Palīdzi pats sev”- Iļjas Ko-
vaļevska un Igora Saviča uzstā-
šanās tēma. Viņi piedāvāja paš-
pilnveidošanās dienasgrāmatas 
sastādīšanas formu. Katja Ivano-
va uzskata, ka mācību procesā ir 
svarīgi piedalīties dažādos pro-
jektos. Viņai tas palīdz.

Šogad 10. a klasē mācās 
Dorotija no Vācijas. Viņu dro-
ši var nosaukt par „universālu” 
cilvēku: viņa spēlē saksofonu, 
uzstājās aerobikas konkursā, 
piedalās JAK, visu pagūst un arī 
labi mācās. Dorotija atklāja audi-
torijai, kā viņai izdevās iemācīties 
krievu valodu tik īsā laika posmā.

Informācijas laikmetā nav 
iespējams dzīvot bez datora. Tā 
uzskata Edgars Šilvāns un Ediks 
Žukovskis. Viņi izveidoja intere-
santu prezentāciju ar nosaukumu 
„Dators - draugs, dators - ienaid-
nieks”. 

Nikolai Širokajai labi pado-
das humanitārie priekšmeti. Viņa 
dalījās ar interesantiem paņēmie-
niem angļu valodas apgūšanā.

Aizraujoša bija arī Alekseja 
Kormiļceva uzstāšanāš, kurš uz-
skata, ka būt organizētākam mā-
cībās palīdzēs skolas forma.

Turpinājumu lasiet vienā no  
nākošajiem numuriem.

Aleksandra Petunova „Vara-
vīksnes” 10.a klases skolniece

Vai es protu mācīties?
Šis folkloras kolektīvs darbo-

jas ceturto gadu. Laika gaitā ne ti-
kai izaudzis lielāks (pirmsākumos 
bija desmit, tagad - 18 bērni), bet 
ir Andrupenes pamatskolas vi-
zītkarte, mērķēsim augstāk - arī 
visa pagasta un novada. 

Katrā ziņā šis kolektīvs ir 
ļoti iemīlēts, un tāpēc man inte-
resanti bija iztaujāt Aiju Vaičuli 
par to, kā īsti izdevies panākt, 
ka bērni nemūk projām?

- Dibinot kolektīvu, man pat 
bija bažas, vai tas ieinteresēs 
bērnus, bet ieinteresēja - ar kat-
ru gadu viņu pulks palielinās. 
Laikam galvenais, kas piesaista, 
ir nodarbību dažādība, Latga-

liešu valodas apguve, dziesmu 
apguve, rotaļu apguve un to 
pasākumu daudzveidība, kuros 
mēs varam piedalīties. Esam 
koncertējuši skolas un pagasta 
svētkos, tikām aicināti piedalīties 
Annas dienu svētkos Dagdā jau 
divus gadus, katru gadu Līvānos 
notiek Dienvidlatgales folkloras 
kopu svētki, koncerts, konkurss 
– var saukt dažādi. Programmai, 
kas tur tiek rādīta, katru gadu ir 
sava tematika. Pērn izmēģinājām 
spēkus Rīgā, kur pēc vēlēšanās 
var piedalīties tradicionālās dzie-
dāšanas, dejošanas un muzicē-
šanas konkursos. Guvām labus 
rezultātus: jau pirmajā reizē Lin-
da Ļoļāne ieguva Diždziedātā-
jas titulu, un Zelta dejotājas bija 
četras mūsu meitenes, bet pāru 
dejās Zelta dejotāju titulu ieguva 
Viesturs Streļčs un Linda Ļoļāne. 
Tas mums bija labs panākums, 
interesanta pieredze un sapratne 
par to, ka arī mēs varam paveikt 
kaut ko lielu.

Bērniem liels stimuls ir būt 
ārpus skolas sienām, paldies vi-
siem, kuri atbalsta mūsu braucie-
nus. Nesen pašpārvalde mums 
iedalīja finansējumu tērpu iegā-
dei, jo šobrīd savu tērpu mums 
nav - izmantojam skolas deju ko-
lektīva tērpus. Nesen mēs pieda-
lījāmies folkloras kopu skatē Krā-
slavā, varējām redzēt, ka citiem 
ir jaunāki un skaistāki tērpi. Mēs, 
protams, meklēsim, pētīsim un iz-
zināsim savu tērpu un pēc iespē-
jas pieturēsimies kam tādam, kas 
ir raksturīgs Andrupenei. Mums ir 

jau autentiska Andrupenes sakta, 
ko spraužam tērpam.

24. aprīlī braucām uz skati 
Līvānos, pagaidām vēl vecajos 
tērpos, jo jauni vēl nav. Laiks rā-
dīs, kur vēl brauksim uzstāties. 
Noteikti zinām, ka 17. maijā Da-
gdas estrādē būs liels novada 
pasākums - Ģimenes dienai vel-
tīts festivāls, kurā esam aicināti 
piedalīties. Pērnruden esam sep-
tembrī bijuši Paņevežā starptau-
tiskā festivālā, viņi tagad brauc 
pie mums uz novadu. 

- “Saiveņa” var lepoties ar 
daudz pozitīvām atsauksmēm. 
Kā jums izdodas labvēlīgi 
noskaņot publiku?

- Laikam tāpēc, ka bērni visu 
dara ar prieku, ir liels pozitīvisms.

- Kas jūs esat kolektīva 
bērniem, kā viņi jūs uztver?

- Esmu skolotāja, vadītāja 
un dalībniece – mēs kopā muzi-
cējam. Tas viss ir vienlīdz svarī-
gi, mūsu bērniem ļoti būtiski, ka 
netiek nodalīts vadītājs, kurš stāv 
maliņā. Mēs vienmēr esam kopā 
un tāpēc jūtamies kā viena liela, 
stipra ģimene. Viens no galvena-
jiem uzdevumiem ir tradicionālā 
dziedāšana, un mēs meklējam 
Andrupenē pierakstītas dzies-
mas, tiek izmantoti dažādi avoti, 
lai tādas atrastu. Mācāmies spē-
lēt tautas instrumentus, kas arī 
bērniem ļoti patīk. Apgūstam cī-
taru, kokli, blokflautu, kas varbūt 
nav īsti tautisks instruments, kaut 
kas līdzīgs stabulītei, bet dzies-
mai piedod interesantu skanēju-
mu. Tas, kas ļoti aizrauj bērnus, 
ir arī tradicionālas dejas. Šogad 
tām atlika mazāk laika, bet tās 
atdzīvina programmu, bagātina 
un dažādo. Nesenajā skatē Krā-
slavā rādījām savu – jostu skalu 
deju, kuru dejoja puiši un meite-
nes. 

- Kolektīvs ir gana liels, bet 
cik noturīgs ir tā sastāvs? Vai 
nav tā, ka katru gadu viss jāsāk 
no gala?

- Kolektīva kodols ir ļoti sta-
bils - tie ir bērni, kuri šobrīd mācās 
8. klasē, dzied visus četrus gadus 
stabili un nemainīgi, piepulcinot 
sev jaunus dalībniekus. Paši 
jaunākie mums ir no 2. klases. 
Puse dalībnieku nāk no krieviski 

runājošām ģimenēm un tas īpaši 
priecē, jo tādējādi mums raiti risi-
nās integrācijas jautājums, kā arī 
tas, ka krieviski runājošie skolēni 
vieglāk apgūst un labāk nostipri-
na latviešu valodas zināšanas.

- Tiešām labprāt visi dzied 
un dejo?

- Ziniet, ar varu dziedāt un 
dejot nepiespiedīsi. Protams, 
pusaudža vecums ir tāds, kad, 
piemēram, zēniem varbūt ir citas 
prioritātes – sports, tehnika, bet, 
kad pienāk atskaites posms, sa-
ņemas, nāk, apgūst vielu un viss 
notiek.

- Manuprāt, šādu folkloras 
kolektīvu loma, kuros iesaistās 

pusaudži, sabiedrība neizprot 
un nenovērtē pozitīvo ieguvu-
mu no tā, ka tāds kolektīvs pa-
stāv. Kā jums šķiet?

- Gribu pateikt, ka mūsu pa-
matskola daudzās jomās darbo-
jas veiksmīgi, bet šis kolektīvs ir 
ne tikai skolas, bet arī pagasta 
vizītkarte. Ko šāds kolektīvs dod 
ģimenei, vecākiem mūsdienu sa-
režģītajos apstākļos? Laikam ir 
vajadzīgs, jo no vecākiem jūtu ļoti 
lielu atbalstu un ieinteresētību, lai 
viņu bērns darbotos šajā kolektī-
vā. Skolā ir daudzveidīgas iespē-
jas izkopt savu talantu, arī šajā 
kolektīvā. Ļoti svarīgi, ka brīvais 
laiks tiek pilnvērtīgi un radoši aiz-
pildīts. Varbūt atšķirībā no citām, 
šajās nodarbībās laiks tiek veltīts 
tradicionālai kultūrai un vecāki to 
labprāt atbalsta, jo pašiem nereti 
nav laika tam pievērst pietiekošu 
uzmanību. Lai gan ir vēl tādas 
ģimenes, kurās arvien dzied un 
arī runā latgaliešu valodā. Bet 
vienalga ir ļoti svarīgi, ka mēs 
ar to nodarbojamies - audzinām 
caur kultūru. Pēc katra braucie-
na pārrunājam gan to, kā mums 
ir veicies, gan to, kā ievērojām 
disciplīnu, vai izpalīdzējām viens 
otram un citus sadzīviskus jautā-
jumus. Ir svarīgi iemācīties kopā 
būšanas prieku, sadzīvošanas 
prasmi, atbalstīt vienam otru, pa-
līdzēt, būt draudzīgiem. To visu 
mācāmies.

- Lai jums veicas!
Juris ROGA, autora foto

Mīļš, maigs un tālu skanošs
Gatavojoties starptautiskajam folkloras festivālam „Baltica 2015”, visā Latvijā līdz 5. maijam notiek 
skates, kurās izvērtē folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu un citu ar tradicionālo kultūru saistītu 
izpildītāju māksliniecisko līmeni. Jau ziņojām, ka Krāslavā skate notika 12. aprīlī kultūras namā 
un tajā piedalījās 11 folkloras kopas (f/k) no 5 Latgales novadiem, tostarp Andrupenes pagasta 
f/k “Saiveņa”, kuru vada Aija Vaičule. 

 “Saiveņa” priecē savējos ļaudis Andrupenes tautas namā

Reiz dzīvoja divas vardes. Viena bija gudra, bet otra... ne pārāk. 
Pirmā arī ne vienmēr bija gudra, bet tai bija nenovērtējama pieredze: 
vienreiz tā iekrita krējuma krūkā. Lai nenoslīktu, tā kustināja kājiņas 
līdz brīdim, kamēr no piena sakūla sviestu un izkļuva no krūkas ārā.

Tādā veidā šī varde uzzināja svarīgu principu: kamēr kusties - tu 
dzīvo. Turklāt, nevis vienkārši eksistē, bet savas darbības rezultātā 
vari kaut ko radīt, sasniegt savus mērķus un īstenot sapņus.

Otrā varde iekļuva kastrolī ar ūdeni. Kamēr ūdens bija auksts, tā 
baudīja vēsu vannu. Bet, kad ūdens sāka uzsilt, varde nodomāja, ka 
šis diskomforts ir laicīgs un tūlīt beigsies. Kāpēc lai satraucas? Var arī 
pagaidīt. Varde bija ne tikai muļķīga, bet arī slinka. Varbūt tā vienkārši 
bija naiva? Bet tas nav svarīgi. No svara ir tas, kā šis stāsts beidzās. 
Iznākums ir skumjš. Ūdens kļuva aizvien karstāks un karstāks. Muļķa 
varde gaidīja, kad ūdens kļūs vēsāks, līdz tam brīdim, kamēr neuzvā-
rijās.
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Ar šī raksta palīdzību 
informēsim Jūs par skatījumu uz 
Lombardu MODA, iespējams, no 
cita rakursa.

Ja līdz šim lielākai daļai 
sabiedrības „lombards” ir vieta, kur 
ātri, ērti aizņemties naudas līdzekļus, 
tad daudziem tas būs jaunatklājums 
– AS MODA KAPITĀLS filiāles 
nu jau krietnu laiku ir arī mobilo 
telefonu, dažādu elektropreču un 
zeltlietu veikali. Iegādāties sev 
interesējošās lietas Jūs varat visās 
30 uzņēmuma filiālēs, kuras atrodas 
visās lielākajās Latvijas pilsētās.
Piedāvājumā dažādas preces 
plašā sortimentā: 

- mobilie telefoni (Samsung, 
LG, Nokia, iPhone, Sony, Sony 
Ericsson, HTC, BlackBerry 
u.c.);

- portatīvie un stacionārie datori, 
datora monitori, printeri;

- televizori, DVD;
- spēļu konsoles (Sony Play 

Station, WII Nitendo, Xbox, 
Sony PSP u.c.)

- foto un video kameras – digitālās 
un spoguļkameras (Canon, 
Nikon, Sony, FujiFilm u.c.);

- auto navigācijas (TomTom, 
Becker, Garmin u.c.);

- jaunas, kā arī atjaunotas zeltlietas.

Klientiem vienlaikus tiek 
piedāvāts preču sortiments, 
kas ir visās uzņēmuma filiālēs. 
Nepieciešamības gadījumā vēlamo 
preci piegādā pāris dienu laikā. 
Preces ir mazlietotas un jaunas – 
arī ar GARANTIJU!

Preču sortimentu veido 
neizpirktās ķīlas, kas nonāk 
lombarda veikala plauktā un preces, 
kuras uzņēmums piegādā no saviem 
sadarbības partneriem citās Eiropas 
valstīs, tādejādi nodrošinot plašu 
preču izvēli filiāļu veikalos.

Tas ir ērts veids, kā  patērētājiem 
iegādāties  mazlietotu un jaunu 
sadzīves tehniku par būtiski zemāku 
cenu kā tas ir citās līdzīgu preču 
tirdzniecības vietās.

Uzņēmums daļai preču 
ir ieviesis GARANTIJAS 
PROGRAMMU, piešķirot  
GARANTIJU (3-18 mēneši), kur 
tiek izrakstīts garantijas talons un 
pircējs tiek iepazīstināts ar garantijas 
noteikumiem. 

Cenu politika jeb pārdošanas 
cena un garantijas iespējas ir 
atkarīgas no preces tehniskā 
un vizuālā nolietojuma. Esam 
pārliecināti, ka MAZLIETOTU 
PREČU CENA, kombinācijā ar 
GARANTIJAS PROGRAMMU, 
Jūs patīkami pārsteigs, - tas ir 
veids kā ietaupīt līdzekļus ģimenes 
budžetā!

Mūsu izstrādātā garantijas 
programma ir jaunums un līdz 

šim nebijusi iespēja Latvijā – 
iegādājoties mazlietotas preces, 
saņemt garantiju!
Preces uz nomaksu, līzings - 

Klientu ērtībai AS MODA 
KAPITĀLS piedāvā iegādāties 
elektro un sadzīves preces, kā arī 
zeltlietas uz nomaksu. Nomaksas 
nosacījumi ir ērti un izdevīgi 
patērētājam.
Pircējam ir iespēja izvēlēties vienu 
no diviem nomaksas sistēmas 
variantiem – 

- prece glabājās pie pārdevēja 
(AS MODA KAPITĀLS), 
līdz brīdim, kad tā tiek pilnībā 
izpirkta;

- klients preci saņem lietošanā 
uzreiz pēc nomaksas darījuma 
dokumentu parakstīšanas.
Abos gadījumos klients veic 

pirmo iemaksu, taču pirmajā gadījumā 
nav nepieciešams veikt fiziskas 
personas maksātspējas izvērtēšanu 
un attiecīgi pieprasīt apliecinājumu 
ikmēneša ienākumiem, jo izvēlētā 
prece glabājās lombardā kā ķīlas 
priekšmets.

Izvēloties otro variantu, 
kad klients preci saņem lietošanā 
tiek veikta fiziskas personas 
maksātspējas izvērtēšana, kur 
nepieciešama izziņa no VSAA, VID 
vai darba vietas par pēdējā gada 
vidējiem ienākumiem.

Procentu likme pērkot preci 
uz nomaksu ir sākot no 1% mēnesī 

un ir atkarīga no pērkamās preces 
vērtības un nepieciešamā nomaksas 
termiņa.
Detalizētu informāciju par 
nomaksas nosacījumiem un 
iespējām klienti var saņemt visās 
AS MODA KAPITĀLS filiālēs uz 
vietas.

Visās uzņēmuma filiālēs 
strādā zinoši, atsaucīgi un laipni 
darbinieki, kuri sniedz patērētājam 
kvalitatīvu informāciju par tieši 
viņam piemērotāko preci. Taču 
saspringtā ikdiena un mūsdienu 
dzīves ritms aizvien mazāk atstāj 
laiku pastaigām pa veikaliem, līdz 
ar to arī lombards MODA tuvā 
nākotnē piedāvās patērētājiem 
iepazīties ar pilnu preču sortimentu, 
kā arī iegādāties to inernetveikalā.  
Par šo iespēju noteikti patērētāji tiks 
informēti atsevišķi.

Tie, kas pie mums reiz ir 
ienākuši, mēdz atgriezties, un tas ir 
galvenais — klients ir apmierināts 
ar saņemto pakalpojumu, un mēs 
viņam varam  palīdzēt konkrētā 
situācijā.

Laipni gaidīsim Jūs saņemt ne 
tikai kreditēšanās pakalpojumus, 
bet arī iegādāties noderīgas lietas 
par kvalitātei atbilstošu cenu!

Mēs atrodamies -  Krāslavā, 
Vienības ielā 6, darbdienās 
no plkst. 9  līdz 18 (pusdienu 
pārtraukums no 13.00 līdz 
13.30), sestdienās — no plkst. 
9 līdz 14.

Ticības lietas

Pāvests Jānis Pāvils II 1993. 
gadā, poļu izcelsmes klostermā-
sas Faustīnes Kovaļskas beatifi-
kācijas dienā, apstiprināja Kristus 
parādīšanās un māsas Faustī-
nes atklāsmju autentiskumu. Bet 
2000. gadā, kad māsu Faustīni 
iecēla svēto kārtā, viņš izsludinā-
ja Žēlsirdības svētdienu.

Jēzus vēsts, ko Kungs parā-
dīšanās laikā uzticēja Faustīnei, 
ir ļoti vienkārša: “Stāsti pasaulei 
par manu bezgalīgo žēlsirdību! 
Lai Žēlsirdības svētki kļūst par at-
griešanos un aizsardzību visām 
dvēselēm, īpaši grēciniekiem. 
Šajos svētkos Es izliešu savas 
žēlsirdības okeānu pār tām dvē-
selēm, kas tuvosies manas žēl-
sirdības avotam.” Mēs zinām, 
ka šis avots ir Jēzus Sirds. Gan 
žēlsirdīgā Jēzus svētglezna, ko 
Kungs lūdza māsai Faustīnei, 
lai tā tiktu uzgleznota, gan Žēl-
sirdības kronīša un Žēlsirdības 
litānijas lūgšanas jau ir kļuvu-
šas par ticīgo garīgās dzīves 
sastāvdaļu.

Mēs visi zinām, ka Jānis 
Pāvils II aizgāja mūžībā 2005. 
gada 2. aprīlī, Dieva žēlsirdības 
svētdienas priekšvakarā. Vēstī-
jumā, ko viņš sagatavoja šiem 
svētkiem, ir vārdi: “Pasaulei, 
kas dažkārt šķiet pazudusi un 
ļaunuma pārņemta, egoisma 
un baiļu nomākta, augšāmcel-
tais Kungs veltī savu mīlestības 
laiku, kas piedod, izlīdzina un 
sniedz dvēselēm cerību. Tā ir 
mīlestība, kas pārvērš sirdis un 
dāvā mieru. Pasaulei tik ļoti va-
jag apzināties un ieaicināt sevī 
Dieva žēlsirdību.” Simboliski, 
ka Svētais tēvs Francisks izvē-
lējās Žēlsirdības svētdienu, lai 
izsludinātu par svēto šo svētku 
dibinātāju.

Īsumā par abiem jauna-
jiem svētajiem. Svētīgais Jānis 
Pāvils II ir labi zināms arī Latvi-
jā. Viņš 1993. gada septembrī ir 
šeit bijis, skūpstījis mūsu dzimte-
nes zemi, kopā ar mums lūdzies 
pie Aglonas Dievmātes kājām. 
Viņš būs pirmais personīgi pazīs-

tamais svētais daudziem tautie-
šiem, tai skaitā arī man, kuri caur 
roku uzlikšanu no augstā Baznī-
cas gana ir saņēmuši individuālo 
svētību. Tādēļ šis Dieva kalpu 
kalps mums ir tik īpašs pārējo 
svēto vidū.

Karols Juzefs Vojtila (Karol 
Jozef Wojtjula), kuru kopš ievē-
lēšanas par pāvestu pazīstam 
kā Jāni Pāvilu II, ir dzimis 1920. 
gada 18. maijā mazā pilsētiņā 
Vadovicē, 50 km attālumā no 
Krakovas (Polija).

Bērnība un jaunība Karo-
lam nebija viegla. 9 gadu vecu-
mā viņam nomira māte. Nacistu 
okupācijas dēļ 1939. gadā nebija 
iespēju pabeigt studijas universi-
tātes aktiermākslas skolā. Jauna-
jam Karolam bija jāstrādā akmeņ-

lauztuvēs un ķīmijas rūpnīcā, lai 
nopelnītu iztiku un izvairītos no 
deportācijas uz Vāciju.

Mācības garīgajā seminārā, 
ordinēšana par priesteri, mācības 

Romā, doktora grāda iegūšana, 
kalpošana vairākās draudzēs, 
tad atkal filozofijas un teoloģijas 
studijas, profesora darbs Krako-
vas seminārā un Ļubļinas teo-
loģijas fakultātē - tāds ir Karola 
Vojtilas garīgās izaugsmes ceļš.

1958. gadā K. Vojtila tika no-
minēts par Krakovas palīgbīska-
pu, vēlāk par arhibīskapu, iecelts 
par kardinālu.

Vatikāna II koncilā kardināls 
Vojtila deva svarīgu ieguldījumu 
konstitūcijas “Gaudium et spes” 
izstrādāšanā un piedalījās visās 
Bīskapu sinodes asamblejās.

1978. gada 16. oktobra kon-
klāvā kardināli viņu ievēlēja par 
pāvestu, un Karols Juzefs Vojti-
la pieņēma Jāņa Pāvila II vārdu. 
Viņa pontifikāts Baznīcas vēsturē 

ir viens no ilgākajiem - 27 gadi. 
Pāvests Jānis Pāvils II devās 
104 pastorālajās vizītēs ārpus 
Itālijas un 146 Itālijas robežās. 
Viņš iedibināja Pasaules Jau-
niešu dienas, aizsāka Pasau-
les ģimeņu tikšanās, veiksmīgi 
veidoja dialogu ar jūdiem un 
citu reliģiju pārstāvjiem, refor-
mēja Austrumu un Rietumu 
kanonisko tiesību kodeksus un 
reorganizēja Romas kūriju. 

Jānis Pāvils II aizgāja mū-
žībā 2005. gada 2. aprīlī. Pēc 
ticīgo lūguma pāvests Bene-
dikts XVI izlēma uzsākt Jāņa 
Pāvila II beatifikācijas procesu 
jau 13. maijā, negaidot Baznī-
cas likumos noteiktos piecus 
gadus. 2011. gada 1. maijā, 
Dieva žēlsirdības svētdienā 
(zīmīgi, vai nē?), Jānis Pāvils 
II tika pasludināts par svētīgo.

Pāvests Jānis XXIII, īstajā 
vārdā Andželo Džuzepe Ron-
kali (Angelo Giuseppe Roncal-
li), dzimis gleznainā Alpu pa-
kājes ciematā Sotto il Monte, 
Ziemeļitālijā, zemnieku daudz-
bērnu ģimenē.

Jau no bērnības viņam bija 
milzīga vēlēšanās kalpot Dievam 
kā priesterim. 12 gadu vecumā 
Andželo sāka mācīties Mazajā 
garīgajā seminārā Bergamo, pēc 

tam sekoja studijas sv. Apolinārija 
pontifikālajā seminārā. Tās viņš 
pabeidza 1904. gada 13. jūnijā ar 
doktora grādu Kanoniskajās tiesī-

bās, bet 10. augustā tika iesvētīts 
par priesteri. Kalpoja par Berga-
mo bīskapa sekretāru, pasniedza 
Baznīcas vēsturi un apoloģētiku 
seminārā. Pirmā pasaules kara 
laikā bija sanitārs, vēlāk – kara 
kapelāns. 1925. gadā viņš tika 
ordinēts par Areopoles titulāro 
arhibīskapu. Turpmāk viņš veica 
diplomāta darbu dažādās valstīs. 
1953. gadā Ronkali kļuva par kar-
dinālu un Venēcijas patriarhu.

1958. gada 28. oktobrī, pēc 
pāvesta Pija XII nāves, viņš tika 
ievēlēts par pāvestu. Jāņa XXIII 
tikai piecus gadus ilgais pontifi-
kāts tiek raksturots kā kalpošana 
mieram. Ticīgie sauca viņu par 
„labo pāvestu”. Svarīgākais pā-
vesta veikums ir tas, ka viņš pa-
manīja nepieciešamību pēc pār-
maiņām Baznīcas un pasaules 
attiecībās, kādēļ tika pasludināts 
un iesākts Vatikāna II koncils. 
Diemžēl pats pāvests Jānis XXIII 
nepiedzīvoja koncila noslēgumu, 
jo 1963. gada 3. jūnijā viņš atgrie-
zās Tēva mājās.

Lūgsim jaunos svētos Jāni 
Pāvilu II un Jāni XXIII, lai viņi pa-
līdz mums dzīvot ciešā paļāvībā 
uz Dieva žēlastību, nosargāt mie-
ru pasaulē.

Genovefa Kalviša

Dzīvosim paļāvība uz Dieva žēlsirdību
27. aprīlī, kā parasti nu jau 14 gadus - nākošajā sestdienā pēc Lieldienām, visas pasaules katoļticīgie svinēs Kunga 
žēlsirdības svētkus. Šogad tie būs īpaši, jo šajā dienā pāvests Francisks kanonizēs par svētajiem divus savus priekštečus 
- svētīgos Jāni XXIII un Jāni Pāvilu II.

Laika periodā no 11.04.2014. 
līdz 17.04.2014. Krāslavas iecir-
knī tika reģistrēts 51 notikums. 

Būtiskākie:
• 11. aprīlī, Krāslavā, 

Rīgas ielā 149, nenoskaidrotas 
personas, izmantojot neaizslēg-
tas durvis, iekļuva dzīvoklī un ne-
skatoties uz saimnieces klātbūtni 
paspēja nozagt naudas maku ar 
naudu un kredītkarti. Vēlāk, iz-
mantojot nozagto kredītkarti un 
uz tās uzrakstīto kodu, izņēma 
naudu bankomātā. Notiek krimi-
nālmeklēšanas pasākumi, vērsti 
uz vainīgo personu noskaidrošanu.

• Naktī uz 13. aprīli Ūd-
rīšu pagastā nodega dzīvojamā 
māja. Ugunsgrēkā gājuši bojā 
abi mājas iemītnieki - māte, dzim. 
1945. g. un dēls dzim. 1974. g.

• 13. aprīlī tika saņemts 
1932. g. dzimušā Krāslavas ie-
dzīvotāja iesniegums par to, ka 
no viņa dzīvokļa Rīgas ielā pie 
nenoskaidrotiem apstākļiem pa-
zuda liela naudas summa. Tika 
uzsākts kriminālprocess, notiek 
izmeklēšana.

• 14. aprīlī, Krāslavā, no 
mājas nr. 2 Raiņa ielā tika nozagts 
sieviešu tipa velosipēds “Kelt’.

• 14. aprīlī, Maximas vei-
kalā Krāslavā, P., dzim. 1978. g., 
būdams agrāk sodīts par mantis-
kiem noziedzīgiem nodarījumiem 
nozaga liķieri “Moka”. Neska-
toties uz neveiksmi izdarīja vēl 
vienu mēģinājumu veikalā Jumis. 
Tika uzsākti 2 kriminālprocesi - 
vainīgais tiks saukts pie krimināl- 
atbildības.

Krimināls, notikumi

Paliks tavs darbīgais gājums – 
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs 
turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.

Česlavs Miļevskis (06.05.1930. 
– 13.04.2014.)

Skumju un atvadu brīdī no 
nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieka, mūsu novada P 
Represēto saime izsaka visdziļāko 
līdzjūtību viņa tuviniekiem. 

Lai vieglas dzimtās zemes 
smiltis.

Novada P Represēto vārdā, Ē. 
Andžāne

Česlavs Miļevskis bija viens no 
tiem Indras vidusskolas 11. klases 
četriem klasesbiedriem, kuram līdz 
izlaidumam bija palicis tikai gads, bet 
skarba vēsture pārsvītroja iesākto 
izglītības ceļu. 1949. gada jūnijā tika 
arestēti vairāki vidusskolas skolēni – 
Česlavam sākās ceļš no Daugavpils 
čekas cietuma līdz Vorkutai. Tribunāls 
piesprieda 10 gadus par darbību 
pagrīdes organizācijā „Latvijas 
brīvības sargi”, kas bija vērsta pret 
pastāvošo varu.

No dzīves tika izsvītroti septiņi 
ieslodzījuma gadi šahtas darbos. 

Vai viņš to nožēloja? Sarunās 
par savu rīcību viņš teica, ka tādu 
ceļu izvēlējās dziļi pārliecināts, ka var 
panākt daudz, ja visi tā rīkosies.

Stabilai Miļevsku ģimenei dzīve 
pārvilka svītru: jaunākais dēls Antons 
notiesāts uz 25 gadiem, tēvs ar ģimeni 
devās bēgļu gaitās uz Baltkrieviju. 

Kā būtu veidojies Česlava 
liktenis, ja 90-tajos gados viņš nebūtu 
to skaitā, kam piešķirts Nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieka 
statuss?

Česlavs skolas laikā bija dziļi 
domājošs, loģisks, mācības padevās, 
bija autoritāte biedru vidū, visos 
atpūtas brīžos, spēlējot akordeonu 
bija kompānijas „dvēsele”. Bija droša 
perspektīva tikt studentu kārtā un 
vēlāk veidot savu karjeru .

Un tomēr Česlavs izvēlējās 
Latvijas patriota statusu, apliecinot 
sevi pagrīdes darbībā pret iekārtu, 
atdodot skaistākos jaunības gadus.

Pēc atbrīvošanas no ieslodzī-
juma (1956.g.) savu dzīvi veltīja 
dzimtajam novadam, kopa tēva 
iestādīto dārzu, uzturēja māju, 
audzināja meitas, bija draudzīgs 
ar klasesbiedriem, prata uzturēt 
sakarus, par ko ir pelnījis lielu 
pateicību.

Garais dzīves gājums ir noslē-
dzies pavasarī, kas arī sācies šajā 
laikā. Lai Mūžības ceļš ir pavasara 
gaismas apmirdzēts.

Bijušie klasesbiedri

Atvadu vārdi

Reklāmas rakstsLombards MODA – vieta, kur Jūsu pilsētā iegādāties kvalitatīvas elektropreces, 
mobilos telefonus un zeltlietas
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Receptes

Par šo un to, par visu ko

• Pārbaudiet pedāļu mī-
šanas tehniku. Paskatieties uz 
ceļgaliem – minoties tiem ir jā-
kustas uz augšu un leju. Izvēršot 
ceļgalus uz āru, pedāļi tiek mīti 
lēnāk, tā var tikt traumēti ceļga-
li vai gurni un var rasties muguras 
sāpes.

• Ieņemiet ērtu riteņ-
braukšanas pozu. Mugurai jābūt 
nedaudz izliektai uz augšu (kā 
uzkalniņam), nevis taisnai vai iz-
liektai uz leju, ar atpakaļ vērstu 
astes kaulu. Braucot ar nedaudz 
apaļu muguru, tiks nodarbinā-
ti vēdera muskuļi, kā arī, braucot 
pa nelīdzenu ceļu, tiks absorbē-
ti triecieni, tādējādi netraumējot 
muguru.

• Domājiet par ple-
ciem. Pleciem jābūt atslābinā-
tiem, tie nedrīkst būt uzrauti. Uz-
raujot plecus līdz ausīm, rodas 
saspringums, kas var izraisīt kak-
la sāpes un sāpes augšējā mugu-
ras daļā.

• Pārliecinieties, ka rokas 
ir nedaudz saliektas, lai tās dar-
botos kā amortizatori.

• Valkājiet atbilstoša iz-
mēra aizsargķiveri. Ja ķivere ir 
par lielu, tā nepieguļ galvai un var 
izraisīt kakla sāpes.

• Pēc garākiem pārbrau-
cieniem izstaipiet muguru, gur-
nus un locītavas.

Ieteikumi pareizai braukšanai ar divriteniIkdienā bērni spēlējas ar 
mantām, bet vecāki pat neaiz-
domājas, ka iemīļotais lācis vai 
bumba var būt slēpts baktēriju 
avots. 

Plastmasas un koka rotaļ-
lietas tīra ar  5 % etiķi, atšķaidī-
tu ar ūdeni. Var izmantot šādu 
paštaisītu līdzekli – divas glāzes 
ūdens, kam pievienota tējkarote 
cepamās sodas un pāris pilieni 
šķidro ziepju. Rotaļlietas notīra 
ar šo šķīdumu, pēc tam noslau-
ka. Ar suku atsevišķi var iztīrīt tās 
vietas, kas nav aizsniedzamas 
ar pirkstiem, jo tieši tādās vietās 
vislabprātāk ieperinās baktērijas. 
Ja tiek lietots etiķa šķīdums, tas 
nav obligāti jānoslauka, jo etiķa 
smaka pilnībā izzūd, kā arī tas 
neatstāj nekādus nosēdumus uz 
rotaļlietām. Turklāt, ja bērns ro-
taļlietu pēc tam atkal liks mutē, 
etiķis, tādā veidā atšķaidīts, ne-
būs kaitīgs, jo būtībā tā ir pārtikā 
izmantojama viela.

Ja rotaļlieta tiek ņemta līdzi 
vannā, no tās pēc tam ir jānoska-
lo putas un šampūns, kā arī jāpa-
rūpējas, lai tā būtu sausa, citādāk 
var veidoties pelējuma un citas 
sēnītes. 

Mīkstās mantiņas tiek dē-
vētas par putekļu savācējām. Tā-
das nebūtu ieteicams iegādāties 
bērnam vismaz līdz viena gada 
vecumam. Ārsti iesaka šādas 
rotaļlietas tīrīt vismaz reizi ne-
dēļā.  Ja uz rotaļlietas etiķetes ir 

Kā ekoloģiski iztīrīt bērnu rotaļlietas

Ņemot vērā Latvijas 
ģeogrāfi sko atrašanās vietu un 
klimatiskos apstākļus, pirmais 
un galvenais nosacījums – 
mēbelēm ir jābūt izturīgām pret 
klimatisko apstākļu maiņām. Vis-
labāk, ja tās var turēt laukā visu 
gadu, citādi būs jāparedz vieta, 
kur tās glabāt ne sezonas laikā. 
Tiem, kuri vēlas maksāt vienreiz, 
visizdevīgākās ir stacionārās jeb 
iebūvētās mēbeles – soli un gal-
di, kas kalpo par dekoratīvu ele-
mentu jūsu āra ainavā arī ziemā.

Kā izvēlēties dārza mēbeles?

Jo skābekļa bads veicina ap-
taukošanos! 

Zinātniskos pētījumos kon-
statēts, ka viens no būtiskiem „ap-
velšanās” iemesliem ir hronisks 
skābekļa bads, no kā cieš ikviena 
biroja darbinieki, kā arī cilvēki, 
kuriem netīk vēdināt dzīvojamās 
telpas, baidoties no iespējamas 
saaukstēšanās. Tas, ka pēc dar-
ba veselīga dzīvesveida tīkotāji 
dodas uz sporta klubiem, ir uztei-
cami, diemžēl tur nav svaiga gai-
sa… Acīmredzot, 50. un 60. gadu 
fi lmās, kur varoņi apņēmīgi vin-
groja pie atvērta loga, uz balko-
na, pagalmā un tamlīdzīgās skā-

bekļa bagātās vietās, bija savs 
racionāls grauds. Tāpēc, lai tiktu 
vaļā no „mīkstumiem”, telpas ir ie-
spējami bieži jāvēdina, un pedāļi 
ir jāmin ārā un pa skrejceliņu jā-
skrien svaigā gaisā, nevis telpās.

Kāpēc regulāri jāvēdina telpas? 

280 g auzu pārslu 
125 g sviesta  
50 g maltu riekstu pēc izvēles 
100 g šķidra medus 
2 olas 
50 g mazos gabaliņos sakapātas 
šokolādes 
½ tējk. cepampulvera 
šķipsniņa sāls

Cepeškrāsni sakarsē līdz 
180–190 grādiem. Panniņā uz 
mazas uguns lēnām izkausē 
sviestu.  Bļodā ieber riekstus un 
pārlej kausēto sviestu. Uzmanīgi 
samaisi un atstāj uz 10 minū-
tēm. Sakul olas ar medu, pieber 
cepampulveri un sāli. Uzmanīgi 
iemaisi riekstus un iecilā šoko-
lādi.  Ar 2 tējkarotēm liec mazas 
piciņas uz plāts, kas izklāta 
ar cepampapīru. Cep 12–15 
minūtes.

Auzu cepumi ar 
medu un riekstiem

norādīts, ka to var mazgāt veļas 
mašīnā, tad to saudzīgā režīmā 
var izmazgāt . Tādā veidā var labi 
iztīrīt mīkstās mantiņas, kas ir no 
kokvilnas un poliestera auduma. 
Savukārt pievienota citronskābe 
nodrošinās krāsas spilgtumu.

Lai nevajadzētu izmantot ba-
linātāju bērna mīļākā baltā rotaļu 
lācīša mazgāšanai, uz pleķa var 
uzlikt nedaudz citrona sulas un 
tad rotaļlietu žāvēt tiešos saules 
staros, tādā veidā plankumi pa-
zudīs.

Mazgāšana veļas mašīnā 
Mazgāt veļas mašīnā var 

tās rotaļlietas, kurām uz etiķetes 
ir attiecīga norā
de. Noteikti jāiz-
vēlas saudzīgais 
režīms un jāmaz-
gā 30 oC tempe-
ratūrā, un labāk ir 
lietot bērnu drēbēm 
paredzētu pulveri. Ja 
skalojot ir vēlēšanās 
pievienot nedaudz 
mīkstinātāja, 
tas ir rūpīgi 
jāizvēlas, 
ņemot 
vērā, 
ka bērns 
rotaļ-
lietu bāzīs arī 
mutē. Vienmēr jārēķinās ar to, 
ka pēc mazgāšanas dažas rotaļ-
lietas var mainīt formu un krāsu. 

Sausā tīrīšana 
Mantas var salikt lielā plast-

masas maisā, apberot ar apmē-
ram pustasi cepamās sodas vai 
kukurūzas cietes. Vienlaicīgi vie-
nā maisā var iztīrīt divas vai trīs 
vidēja izmēra rotaļlietas. Maisu 
uz dažām minūtēm aizver un sa-
krata. Pēc tam rotaļlietu tīra ar 
mīksto suku, lai noņemtu sodu 
kopā ar netīrumiem. 

Ar tvaiku
Lai rotaļlietu dezinfi cētu, to 

var tīrīt arī ar tvaiku. Vispirms 
jānotīra putekļi un netīrumi, pie-

mēram, izmantojot apģērbu 
tīrāmo, lipīgo rullīti, pēc 
tam mantu tur virs kat-
liņa, kurā vārās ūdens. 
Karsts tvaiks iznīdē uz 

virsmas esošās baktēri-
jas. 

Aukstums 
Ja rotaļlieta ir veca un 

netīrīta ļoti ilgu laiku, tajā 
noteikti ir iemitinājušās pu-
tekļu ērcītes. Tās var iznī-

cināt aukstums (tempe-
ratūra, kas zemāka par 

-10 oC). Rotaļlietu 
var ielikt plastma-
sas maisā un uz 
nakti ielikt saldēta-

vā. Ja rotaļlieta saldētavai 
ir par lielu, ziemā to var izlikt 

mājas pagalmā vai uz lodži-
jas, ja tā ir nesiltināta un atvērta 
tipa. 

Kausētā siera zupa

Īstā zupa, ja negribi veltīt 
saimniekošanai ne minūti laika, 
bet vēlies kaut ko siltu un sātī-
gu. Ja plāno būt vēl slinkāka, tad 
svaigo dārzeņu vietā izvēlies pēc 
savas patikas gatavu saldēto dār-
zeņu maisījumu zupai.

2 burkāni
2 kartupeļi
Sauja zaļo zirnīšu
Pamatīga šķēle kāposta
½ paprikas
1 iepakojums kausētā siera (var 
ar dažādām gaļas piedevām)
Nedaudz sāls

Dārzeņus nomizo, sagriez 
šķēlītēs un vāri viegli sālītā 
ūdenī  mīkstus. Dārzeņu buljonā 
izkausē iepakojumu kausētā 
siera, un zupa gatava ēšanai. 
Ja vēlies, pārkaisi to ar svaigiem 
zaļumiem. Šo dārzeņu vietā var 
izmantot arī citus, piemēram, 
ziedkāpostu vai brokoļus.

Visbiežāk tādas ir pagata-
votas no akmens (sēdēšanai 
izmanto paliktņus no pinumiem, 
spilvenus) vai no īpaši apstrādāta 
apaļkoka. Lauku sētās dažreiz iz-
manto arī koka bluķus un celmus. 
No veikalu piedāvājumā esoša-
jām mēbelēm visizturīgākās ir 
tīkkoka mēbeles, ko var turēt ārā 
visu gadu, vien periodiski atjau-
not ar piemērotu eļļu.

Izturīgas ir arī mēbeles, kas 
ir izgatavotas no metāla un ir 
apstrādātas pret rūsēšanu, un 

jaunākas paaudzes plastmasas 
mēbeles, kas saulē nebalē. Ievie-
tojot īpašā koka vai plastmasas 
konteinerā, tās arī var uzglabāt 
ārā.

Pītās mēbeles un izstrādā-
jumi, kas komplektēti no koka, 
metāla, plastmasas un auduma, 
gan jāuzglabā iekštelpās, un tie 
ir neizturīgāki par iepriekš minē-
tajiem. Protams, var katru gadu 
iegādāties jaunus, atraktīvus, bet 
nekvalitatīvus un lētus izstrādāju-
mus vienai sezonai, par uzglabā-
šanu galvu nelauzot.

Otrais nosacījums – kons-
trukcija un funkcionalitāte

Nianses, ko ir vērts pārdo-
māt, izvēloties dārza mēbeles:

Galdiem – vai to virsmai ir 
vienlaidu materiāls, vai tā ražota 
no atsevišķiem dēlīšiem, rievota 
pinuma vai slidenas plastmasas, 
uz kā problemātiski novietot trau-
kus; cik stabilas ir kājas;

Krēsliem – cik lielu svaru tie 
iztur; vai tie piemēroti arī korpu-
lentiem cilvēkiem; cik kvalitatīvas 
ir detaļu salaidum vietas; kādas ir 
krēsla kājas – ar stabilu pamatni 
vai spicas (iegrimst zemē vai ir-
denā klajumā).

Ceļu policists autovadītājam:
- Kāpēc jūsu pasažiere nav 
piesprādzēta ar drošības jostu?
- Viss kārtībā, tā ir sievasmāte. 
Viņa šodien ir rāma.

Bioloģijas stundā, Jānītis 
nepacietīgi ceļ roku: 
- Skolotāj, tētis teica, ka mēs 
esam cēlušies no pērtiķiem. 
- Paklusē, Bērziņ, tavas dzimtas 
vēsture mani neinteresē.

Divu makšķernieku saruna:
- Cik zivis vakar noķēri?
- Es? Trīs. Un tu cik?
- Mmm, es mazāk.
- Nu cik mazāk? Divas?
- Nu, nu ,mazāk
- Nu cik mazāk? Vienu?
- Nu mazāk...

Iznāk students no auditorijas. 
Kolēģi uzreiz saskrien apkārt:
- Nu, noliki?
- Jā, it kā noliku...
- Un ko 
prasīja?
- Velns 
viņu zina, 
angliski 
prasīja...

Anekdotes

Par pēdējā laika aktuālāko 
vārdu interneta vidē kļuvis ter-
mins „selfi js”, kas cēlies no angļu 
vārda „selfi e”. Tas apzīmē kādas 
personas uzņemtu pašportretu, 
parasti – ar viedtālruni vai digi-
tālo kameru. Šādu fotogrāfi ju uz-
ņemšana kļuvusi tik populāra, ka 
par „selfi ju kultūru” pat uzņemta 
īpaša dokumentālā fi lma. Bet kā 
tad īsti mēs šo neparasto tradīci-
ju varētu nodēvēt latviešu mēlē?
Savā Facebook.com profi lā 
draugus uzrunāja radio Skon-
to programmu direktors Valdis 
Melderis. Un nu, lietotāji cits 
citu pārspēj izdomā, piedā-
vājot aizvien oriģinālākus vei-

dus, kā šo terminu latviskot.
Kā piedāvājumi tiek minēti arī 
vārdi manijs, esītis, pašiņš un se-
vītis. Termina būtību gan visvai-
rāk paužot vārds „tīksmiņš”, kas 
vislabāk apzīmējot šāda veida 
foto būtību – tīksmināšanos pa-
šam par sevi. 

Kas ir selfi js?
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Televīzijas programmaIr iemesls!

Lielbritānijas vēsturē ir periods, 
ko daži dēvē par „revolūciju”, kāds 
cits uzskata šo laiku par „pilsoņu 
karu” (1642. - 1688.). Tas atšķīrās ar 
valsts iekārtas neskaidrībām, haosu, 
pastāvīgām reformām, bruņotiem 
konfliktiem. Ar lielām grūtībām Anglija 
šķīrās no feodālās pagātnes, sāpēs 
dzima valsts, ko redzam šodien. 
Starp simtiem šī sarežģītā perioda 
darboņiem uzmanības vērta ir kāda 
sīkā muižnieka personība, kurš kļuva 
par Anglijas, Skotijas un Īrijas „lordu 
– protektoru”, tādas apbrīnojamas 
valsts ar neierastu nosaukumu – 
Anglijas Republika – galvu. 

Olivers Kromvels piedzima ne 
visai bagātā muižnieku ģimenē 1599. 
g. 25. aprīlī. Nākamā diktatora senči 
kļuva bagāti Henriha VIII 
laikā. Kromvelu ģimenē 
pastāvēja puritāņu morāles 
gars. Oliveram uz visu 
dzīvi atmiņā palika ģimenē 
valdošā pieticība un 
ekonomija. Oliveram bija 
17 gadi, kad viņš kļuva par 
Kembridžā visnopietnākās 
koledžas studentu. Tēva 
nāve pārtrauca mācības. 
Palicis vienīgais vīrietis 
ģimenē, jaunais muižnieks 
nopietni ķērās pie saimniecības 
vadīšanas. Daudziem par izbrīnu 
– ar ģimenes galvas pienākumiem 
Kromvels veiksmīgi tika galā. Pēc 
studijām Londonā viņš atgriezās 
mājās ar sievu, Londonas bagāta 
tirgotāja meitu. Sāka aizrauties 
ar politiku. Anglijas reliģiozās 
peripētijas – vispasaules vēstures 
īpaša lappuse. Kromvels sniedza 
patvērumu nomocītajiem puritāņiem. 
Karalis bieži kļūdījās. Nesasaucot 
parlametu, viņš palielināja nodokļus, 
izdomāja arvien jaunus veidus valsts 
kases papildināšanai, piemēram, 
bruņinieku cieņas piespiedu pirkšana. 
Neapmierināto skaits pieauga. Sākās 
pilsoņu karš. Cīņas laukā satikās 
karaļa armija ar parlamenta armiju. 

Pēkšņi Kromvelā atklājās 
pulkveža talants. Viņa vadībā sākumā 
bija viena nodaļa, pēc laiciņa 
dažas, bet drīz vien parlamenta 
visa armija. Uzvarēja parlaments. 
Karalis sagūstīts. Nobijies no savas 
uzvaras, parlaments nolēma izlīgt 
mieru ar karali. Pieradusi uzvarēt un 
būt godā, armija atteicās pakļauties 
parlamentam. Kromvels izmantoja 
šo situāciju (autoritāte kareivju vidū 
viņam bija liela) un Londonā ienāca 
kā uzvarētājs. Olivers Kromvels 
kļuva par nacionālo līderi. 1649.g. 
30. janvārī karaļa Vaithollas pils 
priekšā ar nāvi tika sodīts karalis, 
19. maijā pasludināta Anglijas 

republika ar Valsts Padomi. Vai maz 
ir jāatgādina, kurš bija šīs Padomes 
priekšsēdētājs? 

Vēlāk notika karagājiens uz 
Īriju. Te notika masveida iedzīvotāju 
iznīcināšana. Asinīs slīcinātā Īrija 
uz visiem laikiem atcerēsies šo 
„karagājienu”. Kromvela armija ne 
uzreiz, tomēr sakāva arī skotus. 
Diena, kad tika uzvarēta Skotija, kļuva 
par Anglijas nacionālajiem svētkiem.  

Pēc svinīgā zvēresta nodošanas 
runas Kromvels solīja valdīt tādā 
veidā, lai „Evaņģēlijs varētu plaukt 
tīrībā un spodrībā, bet tauta 
varētu izmantot savas tiesības un 
īpašumus.”

Līdzko sākās nesaskaņas ar 
parlamenta „kabatām”, Kromvels 

to atlaida. Maiņā pret 
protestiem „lords – 
protektors” Anglijā 
ieviesa karastāvokli. Kari, 
politiskās spēlītes, nervu 
sasprindzinājums – viss 
atspoguļojās Kromvela 
veselības stāvoklī. 1659. 
g. 3. septembris bija viņa 
nāves diena. Izrādījās, ka 
valsts kasē nav naudas 
„republikas kalpa” bērēm, to 

nācās aizlienēt pie kreditoriem...
Nevar teikt, ka Kromvela visai 

darbībai ir negatīvs raksturs. Viņam 
daudz kas izdevās. Jamaikas 
kolonizācija salu pārvērta par Jaunās 
pasaules plaukstošo daļu. Viņš atļāva 
ebrejiem atgriezties Anglijā, iesāka 
tiesisko reformu, kam rezultātā 
vajadzēja pilnveidot tiesas prāvas 
norisi. Kromvelam izdevās paveikt 
daudz, lai Anglja kļūtu par tolerantu 
valsti, lai tā spētu pārvarēt nākamos 
reliģiska rakstura nemierus Britānijā. 
Viņš dibināja vairākas koledžas, 
iesāka ceļu uz patiesi brīvas 
sabiedrības veidošanu. Kā vairākums 
diktatoru viņš vēlējās savu tautu 
padarīt laimīgu, pielietojot spēku, bet 
viņam nekas neizdevās.  Gadu pēc 
viņa nāves Anglija atgriezās pie tās 
varas, kas pastāvēja pirms pilsoņu 
kara. 

1661.gadā „lorda – protektora” 
pīšļi tika izņemti no kapa, pakārti, 
tad tiem tika nocirsta galva, ķermenis 
ierakts bedrē, bet galva, uzdurta 
mietā, tika novietota vispārējai 
apskatei. Olivers Kromvels tika 
sodīts kā „nodevējs”. Situācija valstī 
mainījās...

Tagad Olivera Kromvela statuja 
atrodas pie Anglijas parlamenta ēkas, 
statujai blakus ir Ričarda Lauvassirds 
statuja. Piemineklis atklāts 1899.
gadā. 

Andrejs Jakubovskis, foto no 
interneta. 

Latvijas TV-1
6.30, 19.05 Vides fakti.
7.00 Nekurienes iemītnieki.Dok.f.
7.35 Nozīmīgais gads. Dok.f.
7.46, 9.43 Multfilmas
9.30 Kas te? Es te! 
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 LV jaunatklāšanas raidījums “TE!”
12.00 Dziļā Amerikā. Dok.f.
12.30 Teātris zip
15.15 Es un skola
15.45 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Liels, lielāks, lielākais 2. Dok.f.
18.00 Dienas ziņas
18.12, 20.59 Sporta ziņas
18.16, 21.08 Laika ziņas
18.20 Aculiecinieks
18.35 Ielas garumā
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot.
21.25 Kinotēka. Kino klubs.
21.40 Bērna poza. M/f
23.40 Miers, mīlestība un pārpratumi. M/f
1.20 Inspektors Lūiss 4. Seriāls
2.50 Nano tehnoloģijas elektromobiļos. Dok.f.
3.05 Ūdens puika.M/f
4.45 Gudrs, vēl gudrāks
6.00 Latvijas Republikas valsts himna

Latvijas TV-7
6.05 Mikrofona dziesmas.
7.40 Robotāda. Dok.f.
7.50 Skats rītdienā
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums nr.2.  
9.10 Vide.Veselība un mēs.  
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30 Ātruma cilts  
11.00 Makšķerēšanas noslēpumi  
11.30 Sporta studija  
12.15 “Deutsche Welle”  žurnāls.
12.45, 13.11 Kamerūna. Dok.f.
13.40 Motociklisti  
14.10, 14.40 Ceļš uz 2014.gada FIFA 
Pasaules Kausu. Futbola apskats
15.10 Skūpsts ezera nometnē.   M/f 
16.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija - Francija  
19.25 “Deutsche Welle”  žurnāls 
19.55 Spots
20.25 Izdzīvotāji. Dok.f.
21.201000 jūdzes Ķīnā
21.50 Midsomeras slepkavības.Seriāls    
23.40 Tilts. Seriāls
0.45 SOKO Vismāra. Seriāls
1.35 Eiropa koncertos 
2.25 Māsa Betija. M/f  
4.15 Vai Rīga jau gatava?
4.30 Makšķerēšanas noslēpumi  
5.00 Ātruma cilts 5.30 Tavs auto  
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture
5.50 Klīvlenda šovs 6.10 Dzimuši policisti
7.00 Degpunktā
7.30, 8.00 Gadās arī trakāk
8.30 Galileo 9.00, 2.55 LNT Brokastis
11.00 Latvijas faili. Putina poga
12.00 Vampīra dienasgrāmatas
12.55 Svētās liekules
13.55 Atpakaļ mājās. M/f
15.45 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
16.50 Policists no pagātnes 1
17.50 Ziņas sešos
18.00 Rozamunde Pilčere. Mīlestības 
nokrāsas. M/f
20.00 LNT Ziņas
20.30 Sporta un laika ziņas

20.35 “Dzintara dziesmas”
21.35 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi
22.50 Greizais spogulis
0.55 Legālais posts
1.40 Dauntonas abatija
2.35 Klīvlenda šovs 4.25 Bernards

TV-3
5.00 Kobra 7. Seriāls
5.45 Slepenā dzīve 4. Seriāls 
6.35 Tētuka meitiņas 8. Seriāls 
7.00 Naskais Andželo. Seriāls 
7.15 Īpašais aģents Oso 2. Multfilma 
7.45 Mans mazais ponijs.draudzība ir 
brīnums. Multfilma 
8.15 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis. 
8.35 Šīna planēta. Multfilma 
9.10, 9.35 Kungfu panda. Multfilma 
10.00,12.30, 16.15, 19.30 Bez Tabu 
speciālizlaidums “Lielā talka”
10.05 Auto ziņas 10.45 Ievas pārvērtības
11.30, 12.35 Gandrīz ideālas vakariņas
13.40 Kinomānija 14.10 Norbits. M/f
16.20 Smieklīgākie videokuriozi 22
16.55 Nepalikt ēnā. M/f
19.00, 4.10 TV3 Ziņas
20.15 Augšup.
22.20 Es tevi mīlu, Beta Kūpere. M/f
0.25 Izklausies redzēts. Šovs
2.40 Kobra. 3.30 Slepenā dzīve
4.35 Pēdējais īstais vīrs. Seriāls
4.55 Programmas beigas

TV-3+
07.20 Uraļskije pelmeņi
08.30 Multfilmas 08.55 Kino detaļas
10.00 Māmiņu klubs 10.30 Sapņu māja
11.30 Skapis
12.25, 13.20, 1.00, 1.30 Mēness 
tumšajā pusē. Seriāls
14.40 Krievijas šovbiznesa vēsture
15.50 Bildinājums. M/f
18.05 Tarzāns. Multfilma
20.00, 20.30 Reāli puikas. Seriāls
21.00 Pīters Pens. M/f 23.10 Tūļa. M/f

TV-5
5.00 TV5 mūzika naktij
7.50 Kino detaļās
8.50 Televeikala skatlogs
9.05 Mājas restorāns
10.05 Uzmanieties, bērni!
11.10 Veselības ābece
11.40 Tālu un vēl tālāk
12.40 Cilvēks. Tiesības uz mūžīgu dzīvi
13.45 Televeikala skatlogs
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Mentu kari
18.00 Greizais spogulis
20.00 Universālais mākslinieks
22.00 Māsa. M/f 23.50 Viņa jūs mīl. M/f
1.25 Mūsu tēma 2.15 Kriminal +
2.40 TV5 mūzika naktij

PBK
6.05, 5.20 Mūzika
6.55, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas.
7.05 Kontrolpirkums
7.35, 7.50 Multfilmas
8.15 Gudrinieki un gudrinieces
9.20 Vārds mācītājam 9.35 Laiks pusdienot!
10.15 Padomi kulinārijā
11.30 Patiesība ir tepat līdzās
12.05 Vecīši – laupītāji. M/f
14.05 Ivans Vasiļjevičs maina 
profesiju. M/f
16.05, 17.20 Jautro un atjautīgo klubs
19.00 Balss. Bērni 20.00 Laiks
20.30 Nosvērti un laimīgi
22.50 Šodien vakarā
0.45 Stasa Mihailova koncerts
2.45 Atvaļinājums uz sava rēķina. M/f
5.10 Muzikālais kanāls

ONT
7.00 Sestdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas.
9.05 Multfilmas 9.20 Veselība
10.25 Padomi kulinārijā 11.05 Ideālais 
remonts
12.05 Gudrinieki un gudrinieces
12.50 Šurum burum
13.15 Padomju savienības Džeimss Bonds
14.15 Pjatņickas ielas taverna. M/f
16.15, 21.00 Sports 16.20 Uzmini melodiju
17.45 Viens pret visiem
18.35 Talantu akadēmija
21.05 Mats matā 23.55 Iesprūdis tevī. M/f

KRIEVIJAS TV PLANĒTA
6.10 Mana likteņa saimniece
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
7.10, 10.10, 13.20 Vēstis-M
7.20 Duelis. M/f 8.55 Suņu planēta
9.25 Sestdiena 10.20 Raidījums
11.10 Ceļš mājup 11.35 Gran-pa. M/f
13.25 Godīgais detektīvs
14.00, 5.40 Melni caurumi. Balti plankumi
14.45 Meklētāji
15.35, 3.45 Sestdienas vakars
17.30 Jūrmala 19.45 Krasti. M/f
22.55 Baltā studija
23.40 Romnaces romantika
0.40 Pienene. M/f
2.15 Nomas mamma. M/f

REN-TV BALTIC
6.00, 21.10, 19.25 Skatīties visiem!
6.40 Vovočka
8.05 Tētuka dēls. Seriāls
12.10 Pasaules noslēpumi
13.35 Slepenās teritorijas
14.35 Maldu teritorija
16.45 Jums pat sapņos nerādās
17.50 Dīvaina lieta
18.50 10 gadu jaunāka
21.30 Jūrmala
23.30 Slepkavības garša. M/f

BALTKRIEVIJAS TV I
5.25 Būtība
5.50 Trīs biedri. M/f
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Redaktoru klubs
9.50, 23.50 Radu būšana. Seriāls
10.50 Par ēdienu!
11.25 Vasarnīca
12.15 Veselība
13.00, 15.50 Uzticies un pārbaudi
13.25 Žurnālistu izmeklēšana
14.10 Apkārt planētai
15.15 Reģiona jaunumi.
15.30 Miera tūre
16.20, 0.40 Liela starpība
17.25 Mākslas filma
21.00 Panorāma
21.40 Asais pagrieziens. M/f
1.40 Sports.

BALTKRIEVIJAS TV II (bij. LAD)
7.30 Bezdelīgas ligzda
8.40, 21.10 “TV barometrs”.
8.30 Brīnumdares skola
9.45 Baltkrievu virtuve
10.30 Divi ar pusi pavāri
11.00, 21.50 Interni
13.30 Augstāk par jumtu
14.05 Ekstrasensu cīņas
15.15 Meklējiet sievieti. M/f
18.00 Dziesmas impērija
19.15 Jūsu loto
19.55 Loterija “Piecinieks”
20.05 Superintuīcija
21.05 KENO
21.15 Futbols
0.10 Amazones dārgumi. M/f

SESTDIENA, 26.aprīlis

SESTDIENA, 27.aprīlis

25. aprīlis – Olivera Kromvela dzimšanas diena

Latvijas TV-1
6.02 Vides fakti 
6.30 LV jaunatklāšanas raidījums “TE!” 
7.30 Es un skola 8.00, 9.30 Multfilmas
9.00 Kas te? Es te!  
10.00 Mārvijs Hemmers. Nacionālās 
Ģeogrāfijas pasaule
10.30 Dardarija. Zeme, kurā viss ir 
iespējams.  
11.00 Romas pāvestu Jāņa Pāvila II un 
Jāņa XIII kanonizācijas ceremonija Vatikānā. 
14.25 Aculiecinieks 
14.40 Daudz laimes!  
15.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014 
16.30 Ķepa uz sirds 
17.00 Gada balva literatūrā 2014.  
18.00 Dienas ziņas 
18.12, 21.23 Sporta ziņas
18.16, 21.33 Laika ziņas.
18.20 Province. 18.50 Radīti mūzikai.  
20.30 Panorāma. 20.45 De facto.  
21.40 Viesnīca “Adlon”
23.25 Liels, lielāks, lielākais
0.25 Bērna poza.  M/f
2.15 Plūstošais zelts. Dok. f.
3.15 Pašattīrošās ēkas. Dok. f.
3.30 Amber Songs. Kora “Kamēr” koncerts 
5.05 Dzīve baletā. Rīgas balets 20.gs. 70. - 80. g.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.

Latvijas TV-7
6.05 Mikrofona dziesmas 
7.40 Zuši. Dok.f.7.50 Rūpes par tevi 
8.10 Jūrā un krastā. 8.30 Agro2014 
8.50 Skatpunkti 9.10 Nedēļas apskats 
9.30 Darbs. Izglītība. Karjera 
9.50 Aktualitātes 
10.10 Vārds uzņēmējiem 
10.30 Tavs auto 11.00 Uz meža takas 
11.30 Autosporta programma nr.1 
12.00 Zebra 
12.15 Cara dārgumus meklējot. Dok. f.
13.15 Eiropa koncertos. 
14.05 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija 

- Francija 
16.00 Anekdošu šovs
16.30 Skūpsts ezera nometnē. M/f
18.05 Sapņu viesnīca. Vjetnama. M/f
19.45 Eleonora, atriebēja maskā.  M/f
21.35 Lilīhammera
22.30, 23.00 Ceļš uz 2014. gada FIFA 
Pasaules Kausu
23.30 Māsa Betija. M/f  
1.25 Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” 
žurnāls 
1.55 Jauniešu koru koncerts Skonto 
stadionā.
4.50 Grupas “Asto’n’aut” albuma 
koncerts 
5.45 Vai Rīga jau gatava?
6.00 Latvijas Republikas valsts himna

LNT
5.00 Likums un kārtība
5.45 Klīvlenda šovs
6.10, 2.35 Dzimuši policisti
7.00 Nedēļa novados
7.25, 7.55 Gadās arī trakāk
8.25 Ražots Eiropā 2
9.00, 3.15 LNT Brokastis
11.00 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi
12.10 Vampīra dienasgrāmatas
13.05,1.05 Koko. M/f
15.05 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
15.35 Iemīļotās mūzikas raidījums 
“Dzintara dziesmas”
16.35 Dauntonas abatija
17.50, 20.00 LNT Ziņas
18.00 Greizais spogulis
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Dāmu paradīze
22.10 Pēdējie Grimmi
23.05 Paliec sveiks, mīļotais. M/f
4.45 Bernards

TV-3
5.00, 3.00 Kobra
5.45 Slepenā dzīve
6.30, 14.55 Multfilmas 

8.10 Kinomānija 8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Smieklīgākie videokuriozi
10.00 Super bingo
11.00 Valstī viss ir kārtībā
11.35, 12.40 Gandrīz ideālas vakariņas
13.40 Dzīvās lelles
16.55 Es tevi mīlu, Beta Kūpere. M/f
19.00 Nekā Personīga
20.00 Izklausies redzēts. Šovs
22.35 Ūdenspasaule. M/f
1.15 Lācene Vinija. M/f
3.45 Dzīvās lelles
4.35 Pēdējais īstais vīrs

TV-3+
7.20 Skapis.
8.20 Gribu ticēt. Dok. f.
9.30 Ēd un notievē!
10.00 Radu būšana. Dzīve bez grima
12.00 Otrā mīlestība. M/f
14.05 Tūļa. M/f
15.50 Pīters Pens. Multfilma
17.55 Pārsteidz mani! Šovs
19.55 Neredzamais cilvēks
21.00 X cilvēki. M/f
23.05 Krievijas šovbiznesa vēsture
0.10 Slepenie sakari
1.10 Eiropas pokera turnīrs.

TV-5
5.00 TV5 mūzika naktij
7.30 Džiosas Meijeres ”Prieka pilna 
dzīve”
8.00 Kino detaļās
9.00, 13.45 Televeikala skatlogs
9.15 Mājas restorāns
10.15 Uzmanieties, bērni!
11.20 Veselības ābece
11.50 Gribu mājās
12.20 Dzīves īstenība
12.55 Personīgās lietas
14.01, 15.00, 16.00, 17.00 Mentu kari
18.00 Glābiet mūsu ģimeni
20.00, 21.05 Apustulis
22.10 Smieties atļauts
0.15 Mājas restorāns

1.10 Kino detaļās
2.00 TV5 mūzika naktij

PBK
5.55, 9.00, 11.00, 16.45 Ziņas
6.05 Spēlējiet, harmonikas!
6.40 Laiks pusdienot!
7.15 Kalpoju Tēvijai!
7.45 Multfilmas
7.55 Veselība
9.30 Pastaigas zem lietussarga
10.10 Kamēr visi ir mājās
11.30 Patiesība it tepat līdzās
11.50 Fazenda
12.35 Uzmini melodiju
13.30 Astoņi pirmie randiņi. M/f
15.20, 17.00 X faktors. Šovs
20.00 Laiks
21.10 Mats matā! Šovs
0.15 Traktieris Pjatņicka ielā. M/f
2.00 Laipni lūdzam, jeb nepiederošiem 
ieeja aizliegta! M. f.
3.35 Nosvērti un laimīgi
5.25 Mūzika 

Krievijas TV planēta
6.50 Pienene. M/f
8.20 Pats sev režisors
9.00 Smieklu panorāma
9.25 Rīta pasts
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
7.10, 10.10, 13.20 Vēstis-M
11.35 Multfilmas
11.50 Mākslas filma 
13.25 Mosfiļm. 90 soļi
13.40 Kājām... 
14.10 Katja un princis
14.50 Faktu vara
16.10, 3.20 Ceturtais pasažieris. M/f
17.45, 2.10 Atļauts smieties!
21.05  Svētdienas vakars
22.40 Mīlestības divi mirkļi. M/f
0.25 Mīļākais. M/f

REN TV Baltic
6.05 Skatīties visiem!

6.55 Seno hroniku lielie noslēpumi
9.35 Iedomājieties tikai!
10.05 Perfekti padarīts darbs
11.00 Jūrmala
13.15 Pantera. Seriāls
0.20 Pierādījums. M/f

Baltkrievijas TV1
5.55 Mākslas filma 
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls
9.40, 0.05 Radu būšana. Seriāls
10.45 Par ēdienu!
11.25 XXL WOMAN TV. Sieviešu 
žurnāls
12.10 Ziņas. Centrālais reģions
12.35 X zona. Nedēļas apskats
13.15 Pārnesumkārba
13.50 Izmeklēšanas noslēpumi
14.30 BaltkrievijaLIFE
15.15 Tava pilsēta
15.30 Miera tūre
15.50 Eurovision. Nedēļas apskats
16.10 Zvaigžņu dzīve. Dok. f.
17.20 Trīs draugi. M/f 
21.00 Galvenais ēteris
21.55 Laika ziņas.
22.15 Pavasaris Parīzē. M/f

Baltkrievijas TV2
7.40 Bezdelīgas ligzda. Seriāls
8.35, 20.25 TV barometrs
9.55 Rītdiena - tie esam mēs!
10.30 Divi ar pusi pavāri
11.05, 21.40 Interni. Seriāls
13.05 Superintuīcija. Mīlestība
14.15 Autobatls
14.50 Biroja stils
15.30 Zirnekļcilvēks. M/f
18.00 Comedy woman
19.15 Superloto
20.05 Verdošs ūdens
21.00 Sportloto 5 no 36
21.05 KENO
21.10 Cilvēka ķermenis
23.25 Lielā seksa mazs gigants. M/f
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PIRMDIENA, 28. aprīlis
Latvijas TV-1
3.30 Amber Songs 5.05 Dzīve baletā
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province 6.30 Rīta Panorāma
8.35 Mīlas viesulis 9.35 Radīti mūzikai
11.15, 13.20, 15.15 Top-Shop piedāvā
11.30 Vai Rīga jau gatava?
11.50 Ielas garumā
12.20 Citāds ordenis
13.35 Mēness un ezers. M/f
15.30 Mīlas viesulis
16.30 Jakari 17.00 Dardarija
17.30 Skats no malas
18.00 Dienas ziņas
18.26 Kultūras ziņas
18.35, 20.59, 23.09 Sporta ziņas
18.40, 21.08, 23.11 Laika ziņas
18.45 Četras istabas
19.25 Mana ģimene
20.00 Eņģeļu iela 20.30 Panorāma
21.15 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
22.00 Viss notiek 22.30 Latvija var!
23.00 Nakts ziņas
23.15 Laikmeta formula
23.45 De facto 00.25 Viesnīca Adlon. M/f 
4.55 Ielas garumā

Latvijas TV-7
4.50 Astro Acoustic
5.45 Vai Rīga jau gatava?
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes aiz Polārā loka
6.40, 12.35 Sieva uz pilnu slodzi
7.10 Aktualitātes
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu
8.15 Skats rītdienā 8.35 Tādas lietas
8.55 Automoto raidījums nr 2
9.15 Vienmēr formā!
9.50 Ģimenes detektīvs 2
10.40 Kalle nāk 11.30 Dabas dīvaiņi
12.00 Frančesko Vidusjūras ceļojums
13.05 Labākais no Euromaxx
13.35 Dabas formas
14.10 Pārbaudes spēle hokejā
16.05 Kalle nāk
16.55 Frančesko Vidusjūras ceļojums
18.00 Kriminālsleja
19.00 Šodien 19.23 Sporta ziņas
19.26 Laika ziņas 19.30 Ķepa uz sirds
20.00 Vai Rīga jau gatava?
20.15 Cara dārgumus meklējot
21.15 Sporta studija
22.00 1000 jūdzes Ķīnā
22.30 Midsomeras slepkavības 5
0.20 Eleonora, atriebēja maskā. M/f

LNT
5.00 Likums un kārtība
5.45 Kristīgā programma “Ticīgo 
uzvaras balss” 6.10 Bernards
6.35, 4.05 Nedēļa novados 
7.00, 2.10 900 sekundes

9.00 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Rozamunde Pilčere. Mīlestības 
nokrāsas. M/f
11.55 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00, 20.00 LNT ziņas
14.35 Rafteru ģimene
15.40 Kādas slimības vēsture
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
17.50 Ziņas sešos
20.30 Sporta un laika ziņas
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40, 3.40 Degpunktā
21.15 Dombura studija
23.15 Amerikāņi
0.15 Dzimuši policisti 3
1.05 Dzīvīte
1.25 LNT ziņu TOP 10
4.30 Klīvlenda šovs

TV3
5.00, 8.25, 00.55 Kobra
5.45 Slepenā dzīve
6.35, 13.10 Multfilmas
7.50, 16.55 Tētuka meitiņas
10.25 Māmiņu Klubs
11.00 Firma
12.00 Mana mīļā aukle 6
14.30 Alkas pēc laimes
15.35, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.25 Robežšķirtne. Desmitgade, kas 
mainīja Latviju
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0
22.00 CSI: Lasvegasa
23.00 Radīti skatuvei
0.00 Nekā Personīga

TV-3+
5.40, 17.55, 23.45 Māja
6.25 Simpsoni
7.10, 14.30 Ārstes Zaicevas 
dienasgrāmata
8.15, 19.55, 20.25 Interni
8.50 Krievu animācijas zelta fonds.
9.05 X cilvēki. M/f
11.10, 15.35 Comedy Women
12.15, 18.55 Amerikāņu līgavainis
13.25 Neredzamais cilvēks. Šovs
16.40, 17.15 Mana mīļā aukle. Seriāls
21.00 Virtuve
22.00 Universālais kareivis. M/f

TV5
5.00, 2.05 Nakts mūzika TV-5.
6.45 Pats sev režisors
7.35 Personīgas lietas
8.25, 18.30, 24.00 Mūsu tēma. 
Informatīvs raid.
9.20, 12.10 TV veikals
9.35, 16.30 Dežūreņģelis. Seriāls

10.35 Seši kadri. Skeču šovs
11.10 Gribu mājās!
11.40, 22.25, 1.40 Kriminālinformācija+
12.25 Glābiet mūsu ģimeni! 
14.20 Smieties atļauts
17.30 Maskava. Trīs staciju laukums
19.30 Ziņas
19.40 Provinciālis
21.50 Mūsu tēma 10 minūtēs
21.55 1/5 - tranzīta aktualitātes
22.00 Vakars@22
22.20 Laika ziņas
23.00 Legālais posts. Seriāls
0.00 Īpašas nozīmes aģents

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.00 Ziņas
9.30 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās
11.35 Mūsu laikā
12.30 Ļevs Prigunovs. PSSR Džeims Bonds
13.35 Citas ziņas
14.20 Krimas sala. Dok. f.
14.55, 3.05 Skūpsts
15.55, 4.15 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas Laiks
21.15 Dzīves līnija
21.20 Mākslas filma
23.35 Vakars kopā ar I. Urgantu
0.15 V. Poznera raid.
1.25 Līgavaiņu pilsēta. M/f
5.25 Mūzika.

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.35 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Kontūras
10.05 Būt veselam!
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 Atpakaļskaitīšana
19.00 Gaidi mani
20.00 Laiks
21.05 Pozīcija
22.00 Ka Džeks satika Džilu. M/f
23.45 Visa taisnība par vīriešiem. M/f.

KRIE VI JAS TV (PLA NĒ TA)
7.00 Krievijas rīts
11.05, 17.35, 1.05 Kultūras jaunumi
11.20, 4.40 Mūsu ķermeņa šifri
12.05 Par pašu svarīgāko

13.00, 16.00, 19.00 Vēstis
13.25, 16.45, 18.35 Vēstis-M
13.40 Likteņa pavēlniece
14.25 Īpašs gadījums
15.10 Meklētāji 17.05 Dok. f.
17.50, 5.25 Kamēr ciems dus. Seriāls
19.45 Tiešraide
20.55 Sklifosovskis
23.20 Neizgulējušo cilvēku pasaule
0.15 Tajā laikā 1.25 Meičas
2.00 Kļūdu komēdija. M/f

REN-TV BALTIJA
6.00, 8.55, 14.30 Ģimenes drāmas
6.45, 13.15 Multfilmas
7.04, 19.44 Laika ziņas
7.05 Atomaskavietis
7.55 Karavīri
10.10, 19.45 Saviesīgas vakariņas
11.10, 16.30 Nemelo man!
12.10, 18.40 Drošs līdzeklis
13.35 Dievu ēdiens
20.50 Slepenās teritorijas
21.55 Nosvērti un laimīgi
22.55 Ekstrasensu cīņa
1.05 112
BALTKRIEVIJAS TV I
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Biznesa dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 X zona
9.10 Galvenais ēteris
10.05 Redaktoru klubs
10.50 Dok. f.
11.55, 15.25, 18.35 Eurovision. Bez 
komentāriem
12.10, 0.40 Mistiski stāsti
13.05 Dubultdzīve
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi
15.30 Pēdas
61.30 Ģimenes melodrāmas
17.30 Baltkrievijas laiks
19.20 Arēna
19.55 Forums
21.00 Panorāma
21.45 Seriāls
23.40 Aktuāla intervija
0.25 Sports.

BALTKRIEVIJAS TV II
7.00 Rīts
9.00, 10.05, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Divi no lādes
10.35 Lielā seksa mazais gigants. M/f
12.15 Bezdelīgas ligzda
14.15 Divi ar pusi pavāri
14.35 Dok. filma
16.50, 23.35 Pārlādēšana
18.55 Gudrinieks. Seriāls
20.45 Cilvēka ķermenis
21.25 KENO
21.30 Universitāte. Jaunās kojas
22.40 Reāli puikas
0.10 “GBOB” Baltkrievijā

OTRDIENA, 29. aprīlis
Latvijas TV-1
4.55 Vides fakti 5.25 Četras istabas
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 13.35, 1.45 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis
9.30, 20.00 Eņģeļu iela
10.00, 18.45, 00.15 Četras istabas
10.40 Mana ģimene
11.15, 13.20, 15.05 Top-Shop piedāvā
11.30 Sastrēgumstunda
12.40 De facto
14.05 Kas var būt labāks par šo?
14.35 Zebra 14.50 Aculiecinieks
16.20 Auniņa Timija laiks
16.45 Kas te? Es te!
17.15 100 g kultūras. Diskusija
18.00, 23.15 Ziņas 18.26 Kultūras ziņas
18.35, 20.59, 23.24 Sporta ziņas
18.40, 21.08, 23.26 Laika ziņas
19.25 Tālā zeme - Sibīrija
20.30 Panorāma
21.15 LV jaunatklāšanas raidījums TE!
22.15 Man pietiek tikai ar Latviju
23.30 100 g kultūras. Diskusija
0.50 Noglabāt drošībā
04.55 Vertikāle

LTV7
5.00 Makšķerēšanas noslēpumi
5.30 Ātruma cilts
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes aiz Polārā loka
6.40, 12.30 Sieva uz pilnu slodzi
7.10 Jūrā un krastā
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu
8.15 TV Mozaīka
8.35 Laiks uzņēmējiem
8.55 Vārds uzņēmējiem
9.15 Pie stūres
9.50, 18.05 Ģimenes detektīvs
10.40, 16.15 Kalle nāk
11.30, 17.05 Dabas dīvaiņi
13.05, 20.00 Projekts Nākotne
13.40 Dabas formas
14.15 Pārbaudes spēle hokejā
19.00 Šodien 19.23 Sporta ziņas
19.26 Laika ziņas
19.30, 1.30 Noķert kadrā
20.30 Spots 21.00 Amazones spēles
22.00 Uz meža takas
22.30 Motociklisti
23.00 Dzimtas detektīvs
0.00 Ekstrēmās pilsētas

1.00 Autosporta programma Nr 1.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture 
5.50 Kristīgā programma Ticīgo 
uzvaras balss
6.20, 4.35 Ķerto līga 
6.45, 4.25 Šodien novados
7.00, 2.30 900 sekundes
9.00, 0.50 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Vasara Elzasā. M/f
11.50 Dāmu paradīze
13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00 Dienas ziņas
14.35 Rafteru ģimene
15.40 Kādas slimības vēsture
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
17.50 Ziņas sešos 20.00 LNT Ziņas
20.35 Basketbols TV
20.40, 4.00 Degpunktā
21.15 Latvijas faili. Putina poga
22.15 Neuzticīgā, M/f
1.10 Kad dzīve aizzib gar acīm. M/f

TV3
5.00, 8.55, 1.10 Kobra
5.45 Slepenā dzīve
6.35 Pūķu mednieki
7.00, 13.10 Multfilmas
7.50, 16.55 Tētuka meitiņas 8
10.00 Ekstrasensi kā detektīvi
11.00 Firma 12.00 Mana mīļā aukle
15.05, 3.00 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas
19.00, 3.55 Ziņas
19.25 Robežšķirtne. Desmitgade, kas 
mainīja Latviju
19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Īstenā drošsirdība. M/f
0.10 Overtime TV

TV-3+
5.40, 17.55, 0.10 Mā ja
6.25, 10.50 Multfilmas
7.10, 14.30 Ārstes Zaicevas dienasgrāmata
8.15, 13.25, 19.55 Interni
8.50 Pārsteidz mani!
11.10, 15.35 Comedy Women. 
Humora raid.
12.15, 18.55 Amerikāņu līgavainis
16.40 Mana mīļā aukle
21.00 Ekstrasensi kā detektīvi
22.10 Fortūnas džentlmenī. M/f

TV5
5.00, 2.25 TV5 mūzika naktij
6.35, 13.35 Pats sev režisors
7.25 Kremļa kursanti
8.25, 18.30, 21.50 Mūsu tēma
9.20, 12.10 Televeikala skatlogs
9.35, 16.30 Dežūreņģelis 2
10.35, 17.30 Maskava. Trīs stacijas
11.40, 22.25 Kriminal +
12.25 Kremļa kursanti
14.30, 19.40 Provinciālis
19.30 Ziņu vakars 22.00 Vakars@22
22.20 Laika ziņas 23.00 Sarunas ar Rozu
23.35 Īpašas nozīmes aģents
0.30 Radu būšana 5

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.10 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. Dok. f.
14.55, 3.00 Skūpsts
15.55, 4.00 Mo derns sprie dums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā! 20.00 Laiks.
20.40 Latvijas Laiks; laika ziņas
21.20 Kontuzētais, jeb Mācības brīvā 
stila peldēšanā. M/f
23.35 Vakars kopā ar I. Urgantu
0.20 Iestājoties naktij
1.25 Piedod, ja spēj! M/f 4.55 Mūzika.

ONT
7.00 Mūsu rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas.
9.05 Mistera Perešona ceļojums. M/f
10.30 Kin-dza-dza! M/f
13.00 N. Gundareva. Mūsu Nataša
14.00, 16.20 Mākslas filma
16.15, 20.55 Sporta ziņas
21.00 Atmiņas dienasgrāmata. M/f
23.20 Dievišķa piedzimšana. M/f

KRIE VI JAS TV (PLA NĒ TA)
7.00 Krievijas rīts
11.05, 17.35, 1.05 Kultūras jaunumi
11.15 Neizgulējušu cilvēku pasaule
12.05 Par pašu svarīgāko
13.00, 16.00, 19.00 Vēstis
13.25, 16.45, 18.35 Vēstis-M
13.40, 6.10 Likteņa pavēlniece
14.25 Īpašs gadījums
15.10, 4.40 Mode tautai

17.05, 23.35 Dok. filmas
17.50, 5.25 Kamēr ciems dus
19.45 Tiešraide. 20.55 Sklifosovskis 3 
22.35 Speciālkorespondents
0.25 Spēle ar pērlītēm 1.30 Mākslas filmas

REN-TV BAL TI JA
6.05, 9.00, 14.25 Ģimenes drāmas
6.50, 13.05 Mult fil mas
7.09, 19.44 Laika ziņas
7.10 Atomaskavietis 8.00 Karavīri
10.15, 19.45 Saviesīgas vakariņas
11.15 Nosvērti un laimīgi
12.20 Skatīties visiem!
13.20 Manas brīnišķīgās...
16.30 Nemelo man! 17.40 Drošs līdzeklis
20.50 Jums pat sapņos nav rādījies
23.55 Ekstrasensu cīņa. Starptautiskā cīņa.

BALTKRIEVIJAS TV I
7.15 Meitene meklē tēvu. M/f
8.50 Metropolīta vārds
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10, 17.15, 21.40 Mākslas filmas
10.55 Dok. filma
11.55, 14.55, 15.30 Raidījums par futbolu 
12.10, 14.55 Eurovision. Bez komentāriem
12.15, 23.40 Kazaroza. Seriāls
15.15 Reģiona jaunumi 15.35 Meklēju 
tevi. M/f
21.00 Panorāma 23.30 Sports

BALTKRIEVIJAS TV II (bij. LAD)
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05 Multfilma 10.10 Baltkrievu virtuve
10.45 Pazīstamie 11.30 Ekipāža. M/f
14.00, 18.55 Gudrinieks. Seriāls
15.50 Reāli puikas
16.50 Universitāte. Jaunās kojas
17.55 Augstāk par jumtu
18.30 Verdošs ūdens
20.50 Labas pašsajūtas ābece 21.25 KENO
21.35 Futbols 23.40 Raidījums

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS 

EUR/ m3 

Garumus iepriekš saskaņot!
Piegādes vieta: 

Varakļāni.
Ir transports! Korekta 

uzmērīšana!
SAMAKSA 1 DIENAS 

LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 

29806775, 25916403

Diam. 14-17 18-24 25<

Egle 55 
(54)

70 
(69)

71 
(70)

Priede 55 
(54)

70 
(69)

70 
(69)

Zviedrijas firmas 
pārstāvji Latgalē 

PĒRK 
dažādus meža īpašumus 
par augstām cenām. 

Iespējams avanss. 
Tālr. 29548596.

IEPĒRK VĪNGLIEMEŽUS.
Katru dienu bijušajā 

mežniecībā „Baltiņi” no plkst. 
14.00 līdz 20.00. Izbraucam uz 
mājām. Tālr. 26840027. 

Zīlēšana ar taro kārtīm. 
Aizrunā psoriāzi,alkoholismu. 
Mīlestības un uzticības 
pareģošana. Tālr. 25320417.

SIA‘’Mortars’’iepērk
skujukokuunlapukoku
TARASKLUČUS

•	 lapukokuøno14līdz24cm
36EUR/m³

•	 skujukokuøno12līdz24
cm36EUR/m³

•	 lapuunskujukokuøno24
cm40EUR/m³
Piegādesvieta:‘’Latgran’’te

ritorija,Ūdrīšupag.,Krāslavas
nov.Tālr.26624477.

PVC lo gi, tē rau da dur vis.
Montāža+apdare.

Tālr.25997031, 29575806. 

At jau no jo ša vā cu  me di
cī na “HE EL”

- čirk stē ša na un sā pes lo cī ta vās, 
kus tī bu trau cē ju mi;

- stī vums un mu gu ras sā pes;
- gal vas sā pes, gal vas rei bo ņi un 

trok šņi ausīs;
- lo cek ļu tir pša na, sa rež ģī ju mi pēc 

trau mām.
Sa vā dar bā - ne vis ma zi nu sim-

pto mus, bet gan ār stē ju sli mī bas un 
at jau no ju or ga nis mu.

Pie re dze, po zi tī vi re zul tā ti.
Ārsts Bo riss Mi hai lovs 

(sert. Nr. A-60866). 
Tālr. 29105248. 

20 gadus kopā ar jums!
AIZDEVUMI PENSIONĀRIEM

LIELDIENU ATLAIDES 
visu aprīli!

Krāslavā, Brīvības ielā 24,
Dagdā, Daugavpils ielā 8 (katru 

piektdienu NO 10.30 -12.30).T. 
65622735, 28229290.
Aizņemies arī pie sava pastnieka!
Informācija pa t. 67316047.

Reklāma un sludinājumi

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari. Tālr. 20207132.

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. 

Dārza rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē 

dažiem produkcijas veidiem.
Akmens – ne no Ķīnas!a
Strādājam bez brīvdienām.
Ūdrīšu pagasts (4 km no Krā-

slavas).Tālr. 26823417.
Dagda, Upes iela 1-a.Tālr. 

22424163.
www.granits-o.lv
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PĀRDOD
2-stāvu māja, jaunbūve. Krāsla-
vā, Vanagu ielā. Mājas platība 
204,5 m2, garāža 49.1 m2, zeme – 
1778. Tālr. 26421424, 28445524;
māju un dzīvokli Daugavpilī vai 
MAINA. Tālr. 25359588;
māju Ezerniekos, 100 m no eze-
ra, saimniecības ēkas. Cena pēc 
vienošanās. Tālr. 20417828;
guļbūvi promvešanai. Tālr. 
22013420;
2-istabu dzīvokli ar malkas apku-
ri, 3 ha zemes (Ūdrīšu pag.). Tālr. 
27881953; 
2- istabu dzīvokli, 4. st. Tālr. 
26431190, 28350230;
„MERCEDES Vito”, 2000., „BMW 
525”, 1998. Tālr. 29158702;
„FORD Focus” – 1.8 TDi, 2000., 
TA līdz 16.08.2014., lūka, saka-
bes āķis. € 1300. Tālr. 22324274;
„PEUGOT – 405” – 1.9 TD, 1995., 
TA līdz 10.2014., € 600. Krāslavā. 
Tālr. 29332797, 20355917;
„SUZUKi DR 650 enduro”, 1993., 
TA uz 2 gadiem, € 1500. Tālr. 
22324274;
„AUDI 100 C4”, 1991., gā ze/ 
ben zīns, la bā stā vok lī. Tālr. 
29519422;
„AUDI 100” – 1.8, 1989., gāze/ 
benzīns, TA līdz 13.11., saka-
bes āķis, rezerves daļas. Cena 
pēc vienošanās, € 800. Tālr. 
20081553;
„GOLF II”, benzīns, 1988., TA līdz 
12.2014. Tālr. 26840027; 
motorolleru „YIYING” - 49 cm2, 
melns + sarkans, 2012. Tālr. 
26132511; 
traktoru T-74 darba kārtībā. Tālr. 
22472069;
ar AT LAI DI jaun u grau du tī rā mo 
ma šī nu (ar pu). Ie spē ja ma pie gā-
de. Tālr. 29222989; 
viencilindra dzinēju (benzīns) 
motoblokam MTZ-05; motobloku 
MTZ – 05 komplektā ar inventā-
ru, piekabi; pļaujmašīnu moto- 
blokam ar gumijas riepām; frēzi, 
elektrisko kultivatoru (220 V) ar 
vagotāju. Tālr. 65621421;
lietotas riepas. Tālr. 29680727;
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;
jaunas siltumnīcas, koka karkass, 
2.4m x 4m (€ 115), 2.4m x 6m (€ 
140). Piegāde iekļauta cenā. Tālr. 
20227783;
lietotu krāsni melnajai pirtij 
123x74x79 cm ar ūdens sildītāju, 
labā stāvoklī . Cena pēc vienoša-
nās. Tālr. 26111983;
zirga kamanas; polikarbonāta sil-
tumnīcu. Tālr. 29167019;
2-guļamo gultu, dīvānu, 2-vietīgu 
izvelkamo krēslu, stūra dīvānu, 
dīvānu + 2 krēslus, eirodīvānu. 
Tālr. 26827347;
zivju murdus. Tālr. 29980479;
plast ma sas mu cas, 1000 l. Tālr. 
26361548;
mu cas 20, 30, 120, 160, 200, 
1000 l. Tālr. 27492445;
bišu saimes. Tālr. 25627155;
sivēnus. Tālr. 29787566;
sivēnus. Tālr. 25347838;
sivēnus. Tālr. 28683927;
bi olo ģis ka Z/S - kar tu pe ļus, kūts-
mēs lus. Pie gā de Krās la vā. Tālr. 
26644163; 
sēklas kartupeļus un sienu ritu-
ļos. Tālr. 26516466;
facēliju 2 €/ kg. Tālr. 26593670;
sarkanāboliņa sēklas 3 €/ kg. 
Tālr. 26157690;
auzas sēklai. Tālr. 29350009;
sie nu. Tālr. 29429122;

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.

LAIKA ZIŅAS
Se.             26.04. Sv.            27.04. Pr.            28.04. Ot.             29.04.

+2 ... +16 +4 ... +17 +8 ... +19 +9 ... +19

D               1 m/s D                3 m/s D                 3 m/s D                 5 m/s 

IZ ĪRĒ JU 1-istabas dzī vok li. Tālr. 
28376457.
VAJADZĪGI darbinieki kokzāģē-
tavā. Tālr. 29240070.
Z/S va ja dzī ga māj saim nie ce. 
Tālr. 26644163.
VAJADZĪGS ādu pārstrādes 
meistars. Tālr. 22436979.
Sieviete meklē telpu uzkopējas 
vai vecu cilvēku aprūpētājas dar-
bu (3-4 st. dienā). Kārtību garan-
tēju. Tālr. 22102220.
Vīrietis (52 gadi) ar 32 gadu dar-
ba stāžu (kat. B, C) meklē šofera 
darbu. Tālr. 28485251.
Kāzu motokortežas, motokurjers, 
motopastaigas, vizināšana. Pa-
kalpojums „Šoferis nedzērājs”. 
Tālr. 25973175.
Spēlēju un dziedu pasākumos, 
jubilejās, kāzās. Tālr. 26739402.
Mazdārziņu apstrāde ar augsnes 
frēzi. Tālr. 22038020.
Veicam celtniecības un remont-
darbus. Tālr. 26763827.
Lie ku flī zes. Vei cu re mont dar bus. 
Tālr. 27188917.
Rokam, tīram dīķus un grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
MŪ RĒ JU vi sa vei da krās nis, 
ka mī nus, dūm va dus, plī tis. Tī - 
ru dūm va dus un krās nis. Tālr. 
29329151.
PIE MI NEK ĻU uz stā dī ša na, at-
jau no ša na, iz lī dzi nā ša na; ka-
pu vie tu lab ie kār to ša na, no-
žo go ju mu iz ga ta vo ša na un 
uz stā dī ša na. Tālr. 28325539.
Ar tē zis ko aku ur bša na. Tālr. 
29142220.
Metāllūžņu izvešana un demon-
tāža. Tālr. 29279852.
Iepērkam metāllūžņus un vecus 
auto. Tālr. 26671773.

DAŽĀDI

Z/S “Ma de ra” - lo pus dzīv sva rā. 
Sva ri. Tālr. 26563019;
SIA „Latbull”- piena teļus (14-
41 d.v.). Samaksa tūlītēja. Tālr. 
26609182;
zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918.
liel lo pus, cūkas, te ļus, aitas. Tū lī-
tē ja sa mak sa. Tālr. 22448323.

IEPĒRK

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaunlopus, 

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

Tas visskumjākais brīdis, 
kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst 
un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm 
asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst 
mājas.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Sandrai Trušelei no vīra 
atvadoties.
Sandras bijušie klasesbiedri

Tik daudz vēl nepateiktā
No dzīves izjustā,
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūža cerētā.

Skumju brīdī esam kopā ar 
Trušeļu ģimeni vīru un tēvu 
smiltājā pavadot. 

Skaistas pagasta pārvalde

Nekad no pavasara māko-
ņiem
Nav tik daudz tumšu skumju 
lijis,
Nekad vēl vējš zem debe-
sīm
Tik nežēlīgs un ass nav bijis.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
Aigaram Trušelim, tēvu ze-
mes klēpī guldot.

Tavi klasesbiedri un audzi-
nātāji

Mēs klusējot paliekam…
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai 
dzīvē
Ir, bija un vienmēr būs.

Izsakām līdzjūtību Viktora 
Trušeļa ģimenei, no viņa uz 
mūžu atvadoties. 

1978. gada Skaistas pa-
matskolas aboslventi

Kad smaga sāpe saliec 
plecus un klusi vēji pāri kapu 
kalnam aiznes pēdējos at-
vadu vārdus, PII „Pienenīte” 
kolektīvs izsaka līdzjūtību 
Viktora Trušeļa piederīga-
jiem, viņu kapu kalnā guldot.

Kad zeme pavasara un 
saules spožumu sagaidī-
jusi, bezgalīgs klusums un 
dziļas sāpes ienākušas jūsu 
ģimenē. Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību Leonardam Du-
devičam, no māmiņas uz 
mūžu atvadoties. 
Krāslavas policijas iecirkņa 

kolektīvs

zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagonkas, terases, grīdas, žoga 
dēļus. Tālr. 20037030;
mal ku. 29189194;
skaldītu malku (bērzs, alksnis). 
Tālr. 26872805.

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;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām. Tūlī-
tēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
Zviedrijas firma pērk mežus, 
zemi, viensētas. Tālr. 26645115; 
me žus ar zem i, cir smas, lauk-
saim nie cī bas zem i. Sa mak sa uz-
reiz. Tālr. 26346688.

PĒRK

Lūgsim tavai dvēselītei
debesceļā mieru gūt, 
Lai ar tevi zvaigznes starā
Varam domās kopā būt.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Česlavam Kezikam sakarā 
ar tēva nāvi.

Mednieku kolektīvs „Kon-
stantinova”

Nedz košā pavasara sau-
le, nedz mostošās dabas 
skaistums nespēj sildīt dvē-
seli, kad tā pilna skumju un 
sāpes par mūžībā aizgājušo 
tēvu. 

Šajā smagajā brīdī izsa-
kām dziļu līdzjūtību audzi-
nātājai Marijai Monskai.

Bērnudārza „Pīlādzītis” 2. 
grupas audzēkņi un viņu 

vecāki.

Ir bēda elpu pārrāvusi pušu
Un zilās debesis un stari 
spožie
No acīm gaismu aiznesu-
ši…

Izsakām līdzjūtību Mari-
jai Monskai sakarā ar tēva 
nāvi.

PII „Pīlādzītis” kolektīvs

Virs galvas priedes
Teic vārdus dziesmai
Iesāktai un nepabeigtai,
Teic ardievas dzīvei – aiz-
ejošai.

Izsakām līdzjūtību Dmit-
rijam Čunčulim, atvadoties 
no tēva. 

SIA „GSK” kolektīvs

Aiz tevis dzīvība un gaisma 
paliek,
Un atmiņas kā saules 
zieds…

Izsakām līdzjūtību Natālijai 
Pitrānei un viņas ģimenei 
sakarā ar brāļa nāvi. 

Kolēģi  

Viss satīts nu kamolā ciešā, 
Kur katrai dienai mezgls 
siets.
Tā pavediens tinies no die-
nas dienā,
Līdz mūžības slieksnis 
sniegts.

Skumju brīdī esam kopā ar 
Valērija Račicka ģimeni un 
piederīgajiem, viņu mūžībā 
pavadot.

„IT INTERNATIONAL” 
kolektīvs

Cik grūti ticēt, ka nekad 
vairs dzīvē
Mums nesanāks ar tevi pa-
runāt,
Un tavu smaidu vienkāršu 
un siltu
Mums vajadzēs tik sirdī sa-
glabāt.

Izsakām līdzjūtību Janīnai 
Šakelei sakarā ar mātes 
nāvi.
Krāslavas slimnīcas terapi-

jas nodaļas kolektīvs.

Izsakām dziļu līdzjūtību un 
skumju brīdī esam kopā ar 
Eduardu Zukuli, no mātes 
atvadoties. 

Mednieku kolektīvs „Skais-
tas mednieks”

AIZDEVUMI PRET 
NEKUSTAMO 
ĪPAŠUMU.

Aizņemieties atbildīgi, 
izvērtējot savu spēju atdot 

aizdevumu.
Тел. 28609904, 20292842.

Celtniecības firma 
SIA „BORG” 

piedāvā darbu. 
Tālr. 26819503.

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. ELEKTRONISKIE 
SVARI. 

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

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uz-
raksti, portreti. Uz-
stādīšana. Bezmaksas 
piegāde. 
Tālr. 26539548.

“Ritms R”
Plastikātalogiun
durvis(Latvijas,Po
lijasražojums).
Izmērunoņemšana,
uzstādīšana,apdare
(tālr.20219116,Genā
dijs).
Pasūtījumupieņemša
napatālr.65681152,
20220306.

Lo gi no EUR 15, 
dur vis no EUR 99.

Bez % kre dīts + 
dā va na.

Tālr. 26847347, dur vis tev.lv

SIA “LATMEŽS”
Pērkvisaveidaīpašumus,cir

smas, var būt ar apgrūtināju
miem(ķīla,mantojumsutt.).
Ātra izskatīšana, labas cenas,

tūlītējasamaksa.
Iespējamsavanss.
Tālr.22028592,29777641.

IK “ALNAMI” piedāvā 

mini-ekskavatora 
pakalpojumus: ūdensvadu un 

kanalizācijas ierīkošanu. 
Tālr. 20050580 (LMT), 
26898080 (TELE 2).

Piedāvājam
MI NI-EKS KA VA TO RA 

pa kal po ju mus. Vei cam vi sa 
vei da dar bus:rokamtran-
šejas, kanalizācijas un
ūdensvada cauruļu likša-
nu.Tālr.29521423.
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