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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Latvijā un pasaulē
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Dārgie veterāni, krāslavieši un novada iedzīvotāji!
Sveicu Jūs Uzvaras dienā.  Ir pagājis 71 gads kopš brīža, kad 

noslēdzās  visbriesmīgākais un  asiņainākais karš mūsu vēstu-
rē, karš  kurā uzvarēja mūsu tēvi, vectēvi un vecvectēvi. Tā ir 
mūsu kopējā Uzvara!!!

Aicinu kopīgi sveikt un pieminēt tos, kuri atbrīvoja Eiropu 
un pasauli no fašistiskās Vācijas, kuriem šodien esam pateicīgi 
par dzīvību un brīvību. Aicinu visus, kuriem šī diena - 9. maijs 
- ir nozīmīga, kuriem svarīga mūsu vēsture bez falsifikācijas un 
nomelnošanas.

Svinīgais pasākums notiks parkā, Brāļu kapos, 9. maijā plkst. 10:00.
                                                Raimonds Kalvišs

SIA “GSK”
- Izgatavo metāla durvis, 

vārtus, žogus, apmales pirts 
un apkures katlus, u.c. 

- Veic hidrošļūteņu un elek-
trodzinēju remontu.

- Pārdod - elektropreces, 
santehnikas preces, metālu.

- Piedāvā metināšanas un 
virpošanas darbus.

Rēzeknes ielā, 44, Krāslava.
Tālr. 65681397, 29466570

SIA “IVI gāze” piedāvā propāna gāzi:
50 l balons - 25 EUR,     27 l balons - 14 EUR.

Gāzes balonu piegāde un uzstādīšana Krāslavas, Dagdas 
un Aglonas novados - bezmaksas.

Pastāvīgajiem klientiem, pensionāriem un invalīdiem atlaides.
Autogāze - 0.519 EUR. Pastāvīgajiem klientiem atlaides!
Tālr. pasūtījumiem: 29575471, 65625222. Vasarnieku 9, Krāslava

Uzsākam pavasara
 darbus kopā ar LAFIKO.LV 

kredītiem !
Aizdevumi pensionāriem 

un strādājošajiem!
Krāslavā, Brīvības  ielā 24  
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

(piektdienās no 10:30-12:30)
Tālr. 65622735, 28229290.

Lai Tev vienmēr smaida laime
Apkārt prieks un draugu saime.
Dzīvē prieka, lai ir daudz
Pilns, līdz malām, veselības kauss! 

Sirsnīgi sveicam 70 gadu jubilejā 
Jāzepu SOIKO!

Aļa, Eduards

Mīļi gaidīsim visus 
Skaistas skolas 

absolventus un bijušos 
darbiniekus Skaistas 

Tautas namā 14. maijā 
plkst. 16.00 salidojumā 
“Ar Skaistas skolu sirdī 

un dvēselē”.
Līdzi ņemamas atmiņas, labs 

noskaņojums, “groziņš”.

Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā aprīlī ir reģistreti 11 bērni - 

4 meitenes un 7 zēni.

Apsveicam!

Brīvības 
svētki

Nacionālo bruņoto spēku diena Krāslavā.
Nākošajā numurā - svētku reportāžas turpinājums

Alekseja GONČAROVA foto

Izdevīgas cenas visa veida 
jumta segumiem: metāla daks-
tiņiem, metāla profiliem, Ondu-
line, Bituma jumtiem, daksti-
ņiem, bezasbesta šīferim.
Pasūtiet pie mums un sajūtiet 

atšķirību! 

Krāslava, Tirgus 15, tālr. 65622036

L a i k r a k s t a 
“ E z e r z e m e ” 
 redakcija pie-
ņem sludināju-
mus katru darba 
dienu no plkst. 
8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.

•	 Uz deputāta Artusa Kaimiņa 
iniciētās partijas “Kam pieder 
valsts” dibināšanu ieradušies 
388 delegāti. Teju visi sanā-
kušie balsoja par partijas di-
bināšanu, tos, kuri bija pret, 
organizatori lūdza atstāt zāli. 
Rezultāts tika sagaidīts ar ska-
ļām ovācijām. Godinot pozitīvo 
rezultātu, kopsapulces dalīb-
nieki cēlās kājās un uzgavilēja.

•	 Partija “No sirds Latvijai” ro-
sina pašvaldību vēlēšanās 
ieviest “grozāmos” sarakstus, 
kas ļautu balsotājiem izvēlētās 
partijas biļetenā papildus paust 
atbalstu kandidātiem no citiem 
politiskajiem spēkiem. Grozī-
jumi paredz, ka vēlētāji vēlē-
šanu zīmē drīkstēs papildus 
ierakstīt kandidātus no citiem 
tajā pašā vēlēšanu apgabalā 
pieteiktajiem kandidātu saraks-
tiem. Tādējādi vēlētāji ne tikai 
nobalsos par izvēlēto kandidā-
tu sarakstu, bet varēs ietekmēt 
arī to, kuri kandidāti no citiem 
sarakstiem ievēlami.

•	 Maijā Latvijā tiek gaidīti 20 - 30 

patvēruma mek-
lētāju Eiropas 
Savienības (ES) pārvietošanas 
programmā. Pirmās pārvieto-
tās ģimenes, kuru izcelsmes 
valsts ir Eritreja un Sīrija, ir sa-
ņēmušas alternatīvo statusu, 
kas dod tiesības Latvijā uzturē-
ties gadu, pēc kā situācija tiks 
izvērtēta no jauna. 

•	 Opozīcijas deputāti “No sirds 
Latvijai” frakcijas, kā arī Artuss 
Kaimiņš iesnieguši grozījumus 
Valsts un pašvaldību institūci-
ju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumā. Tie paredz, 
ka Saeimas deputāts, ja viņš 
vienlaikus ieņem amatus paš-
valdībā, saņem tikai vienu atal-
gojumu - pēc izvēles.

•	 Vācijas valdība trešdien devusi 
“zaļo gaismu” likumprojektam, 
kurā atļauta marihuānas lieto-
šana medicīniskiem mērķiem. 
Pacienti, kuriem nav alternatī-
vu terapijas līdzekļu, varēs ar 
ārstu receptēm aptiekās iegā-
dāties marihuānas produktus. 

•	 Turcijas premjerministrs Ah-

mets Davutolu, turpinoties 
cīņām par varu ar prezidentu 
Redžepu Tajipu Erdoanu, ap-
sver domu par atkāpšanos no 
amata. 

•	 Ņemot vērā Igaunijas ukraiņu 
organizāciju protestus, Igauni-
jas divi lielākie grāmatnīcu tīkli 
no veikalu plauktiem atsaukuši 
grāmatas, kuros apmelota Uk-
raina un attaisnota Krievijas 
agresīvā ārpolitika.
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Pirmsmaija noskaņojums

Pirmie Krāslavā Latvijas 
Republikas Brīvības svētkus 
sāka svinēt pensionāri, visaktī-
vākie atpūtas vakaru apmeklētāji 
mūsu pilsētā. Biedrības vadītājs 
Edmunds Gekišs un novada do-
mes deputāts Jāzeps Dobkevičs 
sirsnīgi sveica tradicionālā pa-
sākuma viesus. Bet pasākuma 
programma pilnībā atbilda pirs-
maija dienai. Partnerus kultūras 

sadarbības jomā iepriecināja sie-
viešu vokālais ansamblis no Līvā-
nu novada (vad. Ilona Balaško). 
Dziesmu stafeti pārņēma mūsu 
ansamblis “Varavīksne”. Pasā-
kuma kulminācija notika, kad uz 
skatuves kāpa ansambļa “Noktir-
ne” dziedātājas un “Jautraviņas” 
dejotāji, kuri gatavojās doties uz 
Poliju.

Aleksejs GONČAROVS

Latvijas vērienīgāko skolēnu sporta un prā-
ta spēļu sacensībās “ZZ Čempionāts” aizvadītas 
pirmās no deviņām pusfinālu dienām. 28. aprīlī 
Valmieras pusfinālā piedalījās arī divas Krāslavas 
novada klases – Krāslavas pamatskolas 6.b klase 
(klases audzinātāja Vita Valtere) un Indras pamat-
skolas 8. klase (klases audzinātāja Inga Jākobso-
ne). Ceļazīme uz šo pasākumu tika izcīnīta sīvā 
2000 komandu konkurencē, iekļūstot 540 atraktī-
vāko un radošāko klašu sarakstā. Foto no pasāku-
ma var apskatīt http://zzcempionats.zeltazivtina.lv/
par-zz-cempionatu/galerijas/zz-cempionats-valmie-
ra-28-04-27/6643.

11. maijā uz Jelgavu dosies arī Indras pamat-
skolas 9. klase, lai pirms pēdējā zvana un eksāme-
niem jautri un lietderīgi pavadītu brīvo laiku kopā ar 
savu klasi. Mums šis čempionāts būs jau trešais, 
tāpēc mēs pēc pieredzes zinām, ka konkursi būs 
neparasti un klases kolektīvu saliedējoši. 

Mūsu klases atmiņu un fotoarhīvā ir sakrājies 
plašs konkursu materiāls. Divus gadus esam piedalī-
jušies “Zvaigžņu klases” finālā Rīgā, “Saziņas tilta” Rī-
gas finālā, esam tikuši arī uz Preiļu pusfinālu konkur-
sā “Gribu būt mobils”, tikām uzaicināti uz noslēguma 

pasākumu konkursā “Labāk radošs, nekā pārdrošs”. 
ZZ čempionāts citu konkursu vidū izceļas ar 

savu īpašo jautrību, pat trakulību, bet tas būs neaiz-
mirstams punkts uz “i” mūsu kopīgajā skolas laika 
ceļojumā. Zīmīga šogad ir arī pilsēta, kurā notiks 
pusfināls – Jelgava, jo tur atrodas skulptūra - strūk-
laka “Jelgavas students”. Studenta lietussarga rok-
turim ir īpašs spēks – jāievēlas vēlēšanās un jāpie-
skaras rokturim, tad tā piepildīsies. Kādas tad var 
būt vēlmes devītklasniekiem pirms pēdējā zvana? 
Lai veicas!

Indras pamatskolas 9. klases audzinātāja
 Vija SJADRO

Ar mērķi - sadraudzēties

Dagdas novada skolu 9.klašu sadrau-
dzības vakars pagāja sirsnīgi un jaut-
ri. Kā var nebūt jautri, ja satiekas četru 
skolu piecu klašu audzēkņi.  Ezernie-
ku vidusskolas, Dagdas vidussko-
las, Andzeļu pamatskolas un Asūnes 
pamatskolas 9.klašu skolēni šogad 
aprīļa beigās tikās Ezerniekos.  Katru 
gadu šis pasākums notiek citā skolā. 
To nosaka izloze.

Ezernieku vidusskolas direktors Alek-
sandrs Gžibovskis savā uzrunā atzīmē-
ja, ka šī ir iespēja ne vien sadraudzēties 
vienam ar otru, bet arī iepazīt Ezernieku 
vidusskolu. 

Pasākums tika rīkots skolas renovē-
tajā aktu zālē – ļoti skaistā un svinīgā, ar 
vēsturisku auru.  Agrāk skolēni šo zāli iz-
mantoja arī sporta nodarbībām, bet pēc 
renovācijas sportam šo svinīgo zāli neiz-
manto. Novada domes deputāti ir lēmu-
ši, ka šogad Ezerniekos tiks sākta spotra 
zāles būvniecība. Celtniecības darbus  
plānots sākt vasarā. Sporta zalē pare-

dzēts ierīkot basketbola, volejbola lau-
kumus un tenisa zāli. Jaunā sporta zāle 
solās būt modernākā Dagdas novadā.

Marija Mickeviča, novada Izglītības, 
kultūras un sporta nodaļas vadītāja, uz 
sadraudzības vakaru bija atsteigusies no 
tikšanās Izglītības ministrijā. 

Tika suminātas visu 9.klašu audzi-
nātājas Veneranda Lutinska, Olga Bo-
boviča, Olita Loče, Zita Gražule, Larisa 
Bartuša un apsveikti skolēni. Mickevičas 
kundze novēlēja katram skolēnam veik-
smīgi pabeigt mācības 9.klasē, nokārtot 
eksāmenus un skaisti nodejot valsi izlai-
dumā. Lai jūsu devīze ir: “Es gribu visu 
zināt!”, novēlēja nodaļas vadītāja. 

Es domāju, Marija Mickeviča pati ir pa-
raugs jebkuram skolēnam – ar savu enerģi-
ju, vitalitāti un patriotismu.

Pēc pasākuma pirmās daļas viņa aiz-

steidzās uz tikšanos ar četru 
valstu – Austrijas, Čehijas, Hor-
vātijas un Ungārijas pārstāvjiem 
projekta Erasmus+ ietvaros.

Tikmēr pasākums turpinā-
jās. Skolēni bija sagatavojuši 
videoprezentācijas par to, kur 
un kā viņi pavada savu brīvo 
laiku, par skolas dzīvi un va-
ļaspriekiem. Dažas no prezen-
tācijām atšķīrās ar īstu aktier-
meistarību. Humora pilnajām 
iepazīšanās prezentācijām 
sekoja katras klases pop – 
ielas priekšnesums. Arī šeit 
atklājās skolēnu izdoma un 
talants. Svarīgi, ka šīs uzstā-
šanās netika vērtētas, 
jo viņi darīja to sev un 
citiem par prieku.

Pēc priekšnesumiem 
vakara vadītāji Nika un 
Arnis pieteica atelpas 
brīdi pie bufetes galda. 
Tam sekoja spēles un 
dejas, jo kas gan var likt 
sadraudzēties labāk par 
deju! 

Veiksmi eksāmenos 
un saulainu vasaru!

Iveta LEIKUMA

ZZ čempionāts ir sācies!
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Sievietes iedvesmai Dagdā
Aizvadītajā sestdienā man 
palaimējās, jā, tieši tā es gri-
bu teikt – man bija tā laime 
piedalīties lieliskā pasākumā, 
kuru Borisa un Ināras Tetere-
vu fonda finansētā projekta 
“Sievietes iedvesmai Dagdā” 
ietvaros organizēja biedrība 
“Māmiņu  klubs “Dagda””.

Lai gan sen gaidītā pavasa-
ra saule spīdēja spoži un pirksti 
niezēja parušināties zemītē vai 
vienkārši palaiskoties, tās sievie-
tes, kuras piedalījās pasākumā, 
šīs dažas stundas, kas paskrēja 
vēja spārniem, jo bija emocionā-
las un interesantas, atcerēsies ar 
sajūsmu. 

Kā noslēgumā teica disku-
sijas “Mūsdienu savstarpējās at-
tiecības ģimenē - izaicinājumi un 
risinājumi” vadītāja Lūcija Rutka: 
“Mēs visas esam ļoti aizņemtas. 
Kurai no mums ir laiks sēdēt mā-
jās un divas stundas domāt par 
sevi, savām attiecībām ar citiem 
un par to, kā uzlabot savu dzīvi? 
Protams, nevienai. Šodien mēs 
šīs stundas atļāvāmies veltīt sev 
un viena otrai. Mēs to mēģinājām 
darīt kopā un mums tas izdevās.”

Bet par visu pēc kārtas. Mā-
miņu klubs “Dagda” vēl ir pavisam 
jauns, tas tika dibināts 2014.gada 
martā. Abas biedrības dibinātājas 
– Ligita Nagļa un Tatjana Munda 
ir Dagdas novada Attīstības un 
plānošanas nodaļas speciālis-
tes, abas māmiņas.  Māmiņu klu-
ba mērķis ir sekmēt bēr-
niem un ģimenēm 
draudzīgas vides iz-
veidi Dagdas novadā, 
veicināt sieviešu so-
ciālo un ekonomis-
ko aktivitāti, organizēt 
izglītojošus sporta, ve-
selību veicinošus, kul-
tūras un izklaides pa-
sākumus bērniem un 
vecākiem.  Lielisks ie-
mesls  un pamats tam,  
lai iesniegtu atbalstam 
projektu sievietes ie-
dvesmai un to veiksmīgi 
realizētu. 

Diskusija “Mūsdie-
nu savstarpējās attiecī-
bas ģimenē - izaicinā-
jumi un risinājumi” un 
profesionālas stilistes-vizāžistes 
lekcija bija divu gadu projekta  
aktivitāšu noslēdzošais posms. 
Pirms tam sievietes jau bija ti-
kušās ar Dr.psych., prof. Lūciju 
Rutku, piedalījušās radošo dar-
bu konkursā “No sievietes - sie-
vietei”, apguvušas angļu valodu 
iesācējām un sākušas sporta 
aktivitātes Dagdas vidusskolas 
telpās.

Latvijas Universitātes PPMF 
profesosre, psiholoģijas dokto-
re,  Amerikas Izglītības Pētījumu 
asociācijas (AERA-American Ed-
ucational Research Association 
) locekle un vēl ļoti daudzu titulu 
īpašniece Lūcija Rutka izrādījās 
ļoti sievišķīga, šarmanta un sa-
skarsmē patīkama dāma.  Īsumā 
iepazīstinājusi ar sevi, viņa atzi-

na, ka Dagda, tik sakopta, pava-
sarīgiem taureņiem izrotāta un 
miera pilna, ir kā Laimes saliņa 
lielajā pasaulē.

Jā, patiešām, profesorei bija 
ar ko salīdzināt. No 8. līdz 12.ap-
rīlim viņa piedalījās Vašingtonā 
(ASV) Amerikas izglītības pētnie-
ku asociācijas (AREA) rīkotajā 
konferencē “Public Scholarship 
to Educate Diverse Democra-
cies”, ko apmeklēja vairāk nekā 
15000 dalībnieku no visas pasau-
les. Konferencē tika prezentēti 
jaunākie pētījumi izglītībā, peda-
goģijā, psiholoģijā.

Cienījamā profesore darīja 
mums zināmu, ka kolēģiem pa-
vēstījusi par to, ka šī gada aprīlī 
viņai ir divas svarīgas uzstāšanās 
– Vašingtonā un Dagdā. Manu-
prāt, mēs visas sākām lepnumā 
starot un sajutāmies ļoti nozīmī-
gas. Ne reizi vien pārliecinos par 
to, ka lielas personības klātbūtne 
“paceļ” un bagātina klātesošos.

Lūcija Rutka dalījās ar ak-
tuālajām tēmām, par kurām tika 
spriests Vašingtonā: “Mūsdienu 
izglītības tendences saistītas ar 
sabiedrības veidošanās īpatnī-
bām un katra cilvēka attīstības 
vajadzībām, ņemot vērā globali-
zācijas priekšrocības un draudus. 
Īpaša uzmanība tika pievērsta 
skolotāju sagatavošanai un tālāk- 
izglītībai.

AREA konferences pēdējā 
dienā uzstājās ASV otrā lēdija Dr. 

Džila Baidena (Jill Biden), saukta 
arī par militāro mammu (military 
mom). Savā runā viņa uzsvēra at-
balsta nepieciešamību militārajām 
ģimenēm un militārajiem studen-
tiem caur universitātēs balstītiem 
pētījumiem, sadarbību sabiedrībā 
un skolotāju izglītības program-
mām. Uzstāšanās beigās viņa 
atbildēja uz konferences dalībnie-
ku jautājumiem un labprāt pozēja 
selfijiem kopā ar klausītājiem.

Viens no konferences tēmās 
izskanējušiem atslēgas vārdiem 
bija “transformācija” – transfor-
matīvā pedagoģija, transforma-
tīvā mācīšanās, transformatīvā 
mācīšana, transformatīvā sko-
la utt.. Īpaša uzmanība tika pie-
vērsta ētikas jautājumiem, zināt-
nisko pētījumu nozīmībai, iegūto 

datu matemātiskai apstrādei, 
mācību procesa personalizē-
šanai, skolotāja personības 
profesionālai pilnveidei.”

Lūcija Rutka papildus 
apmeklēja profesionālās piln-
veides kursus, kuros aplūkoti 
jautājumi transformatīvajā pe-
dagoģijā un pētījumu ētikā.

Iegūtās zināšanas un pie-
redze, konferences un kursu 
materiāli tiks izmantoti baka-
laura, maģistra un doktora 
studiju programmu kursu do-
cēšanā, zinātnisko darbu vadī-
šanā, projektu sagatavošanā, 
skolotāju tālākizglītībā fakultātē 
un Latvijas skolās.

Atgriežoties pēc konferen-
ces Latvijā: “Varu teikt, ka Va-
šingtona ir ļoti eiropeiska pilsē-
ta, kur atšķirībā no Čikāgas un 
Ņujorkas  nav debesskrāpju, kur 
neredzēju mājas augstākas par 
20 stāviem. Vašingtonas sim-
bols ir ķiršu zieds, kurš dominē 
uz dažādiem suvenīriem, atslēgu 
piekariņiem, glāzēm un citiem at-
ribūtiem. Ķiršu ziedu rozā krāsa 
redzama visur. Ļoti skaisti un tai 
pat laikā, atgriežoties Latvijā, es 
domāju - cik mēs varam būt laimī-
gi, ka mūsu zemē nav tik daudz 
kultūru,  tik daudz dažādu nāciju 
kā tur. Jo Parīzē vai Vašingtonā, 
Vankūverā vai Briselē - dažā-
du cilvēku ir tik daudz, viņi ir tā 
sajaukušies,  ka nesaproti, kur 
atrodies. Protams, mums ir kaut 

kādā veidā jāsadzīvo. 
Ir ļoti svarīgi novērtēt, 
ka mūsu Latvija ir tik 
skaista, nepiesārņota 
un salīdzinoši droša. 
Visa pasaule ļoti strauji 
integrējas. Jautājums 
ir, kādā veidā mums vi-
siem kopā sadzīvot...”

Ikdienā Lūciju 
Rutku saista darbs ar 
LU studentiem. Viņa 
ir dažādu psiholoģijas  
kursu vadītāja. Strādā 
bakalaura, maģistra un 
doktora līmenī ar stu-
dentiem un augstskolu 
pasniedzējiem, pieda-
lās dažādos starptau-
tiskos projektos. Šobrīd 
rit darbs pie projekta 

par fizisko un emocionālo līdzsva-
ru. Apmēram pēc gada tiks izdots 
metodiskais materiāls par to, kādā 
veidā skolās veicināt audzēkņu fi-
zisko un emocionālo līdzsvaru. 

Turpmākajā diskusijas gai-
tā tika apspriestas tēmas par to, 
vai jaunās informāciju tehnolo-
ģijas un sociālie tīkli ir bīstami? 
Vai mūsdienās bērni ir jāaudzi-
na?  Ko cilvēki meklē partnerat-
tiecībās?  Vai iespējams sasniegt 
visu, ko vēlies?

Stāstījām piemērus no savas 
pieredzes, dalījāmies pārdomās, 
ieklausījāmies profesorē, mēģi-
nājām formulēt izaicinājumus un 
rast risinājumus. 

Nonācām pie secinājumiem, 
ka mainās pasaule un mainās 
tendences. Jaunās informācijas 
tehnoloģijas tendences attīstās 
neatkarīgi no tā, ko mēs par to 
domājam. Viss attīstās ļoti strau-
jos tempos. Cik daudz labuma 
tas dod un cik lielā mērā tas ir 
bīstami, tas atkarīgs no tā, kā kat-
rā ģimenē to risina. Pārrunājām 
pozitīvos un negatīvos piemērus. 
Cik reāli izpildāmi ir dažādu spe-
ciālistu ieteikumi?  Ar bērniem 
vairāk jārunā par ētisko pusi. Ļoti 
svarīgi ir nepārkāpt ētikas robe-
žas. IT un sociālie tīkli sniedz ļoti 
lielas priekšrocības, ļoti daudz 
noderīgas informācijas, bet arī 
uzliek lielu atbildību. Svarīgi ir 

katram sociālo tīklu lietotājam uz-
dot sev jautājumu - ar kādu mērķi 
es lietoju sociālos tīklus? Ko es 
tur pozicionēju?  Vienmēr ir jā-
apzinās, ka mana informācija var 
aiziet nezināmus ceļus un bez 
manas ziņas kāds var izmantot 
manus datus. Svarīgi ir nesajaukt 
realitāti ar virtuālo vidi. Diez vai 
dzīvē kādam ir tikpat draugu, cik 
sociālajos tīklos. Skolotājam un 
vecākiem būtu svarīgi atrast ce-
ļus, kā kopīgi ar bērnu meklēt va-
jadzīgo informāciju internetā. Kā, 
piemēram, angļu valodas stun-
dās izmantot mobilos telefonus. 
Kad  IT ir draugs un drošība, kad 
ienaidnieks... Jo labākas ir attie-
cības ģimenē, jo vairāk bērns uz-
ticās, jo vairāk viņš pastāstīs arī 
par negatīvo, ar ko viņš sastopas 
internetā un tad vecākiem ir ie-
spēja nevis strostēt, bet paskaid-
rot un palīdzēt. Biežāk jāuzdod 
bērnam jautājums, ar ko viņš sa-
stopas internetā, lai viņam pašam 
ir iespēja pastāstīt un paanalizēt 
notiekošo.  

Par audzināšanu.  Tenden-
ce - jauns vilnis atpakaļ pie stin-
grības un kartības. Vai bērni jā-
audzina, vai viņi paši aug? Kurš 
uzņemas atbildību? Ja atbildība 
ir katram sava, katrs pats nosaka 
sev robežas.  Vai bērnam drīkst 
teikt - nē? Ir redzēti negatīvi pie-
mēri, kad bērnam tiek atļauts 
viss... Mēs bieži dodam bērniem 
brīvību, bet paši paejam malā,  
brīvības ļaušana nenozīmē pasī-
vu pozīciju no mūsu puses. 

Diskusijas noslēgumā mēs 
novēlējām sev tikt līdzi laikam, būt 
garīgi stiprām, novērtēt situāciju, 
piedāvāt sev iespējas, atļaut sev 
meklēt, rast prieku savā dzīvē!

Lūcija Rutka mums visām 
novēlēja: “Lai jums skaists pa-
vasaris, lai jums ir iedvesma būt 
skaistām, pievilcīgām sievietēm, 
jaukām mammām, draudzenēm! 
Lai jums ir prieks un lai jums vei-
cas! Uz tikšanos!”

Nākošā pasākuma tēma bija 
profesionālas stilistes-vizāžistes 
Julijas Semjonovas lekcija – pre-
zentācija ikdienas meikapam. 
Meistare demonstrēja visas dar-
bības uz modeles skaistās seji-
ņas. Netika liegts padoms un tika 
atklati dažādi skaistumkopšanas 
knifiņi. Piemēram – vai zinājāt, 
ka skropstu tuša sākumā jāklāj 
uz skropstu galiniem, tai jādod 
laiks nožūt un tikai tad jākrāso 
skropstas visā to garumā.

Pasākuma noslēgumā pa-
jautāju dalībniecēm par gūtajiem 
iespaidiem.

Alīna: “Lietderīgi pavadīts 
laiks - gan emocionāli gan prak-
tiski ieguvumi.”

Ineta: “Guvu daudz jaunu at-
ziņu. Ļoti patīkami pavadīts laiks. 
Liels paldies organizatoriem. Ne-
esmu māmiņu kluba biedre, infor-
māciju ieraudzīju Dagdas novada 
mājas lapā. Jau iepriekš atzīmēju 
kalendārā, ka uz šo pasākumu 
noteikti jāatnāk.” 

Iveta LEIKUMA

Piesakies 
“Labsajūtas nometnei”!
Jau ceturto gadu žurnāla 
“Veselība” komanda ikvienai 
sievietei piedāvā pieteikties 
neaizmirstamam vasaras 
piedzīvojumam – “Labsajū-
tas nometnei”.

Tās ir piecas dienas, kurās 
atpūsties no ikdienas steigas, 
iegūt jaunas zināšanas un drau-
dzenes, uzlabot pašsajūtu un 
fizisko formu, kā arī ļauties luti-
nāšanai un patīkamiem pārstei-
gumiem. 

Nometnē kopā ar jums būs:
•	 Žurnāla “Veselība” un Vid- 

zemes Olimpiskā centra 
SPA kompleksa komandas, 
kas darīs visu iespējamo un 
arī neiespējamo, lai jūs justos 
īpašas un lutinātas.

•	 Uztura speciāliste Liene Son-
dore atklās, kā ēst veselīgi un 
vienlaikus iegūt slaidu augumu, 
baudot gardas maltītes.

•	 Psihoterapeite Aina Poiša ie-
dvesmos pārmaiņām.

•	 Trenere Inese Ļubinska pa-
rādīs, cik viegli un vērtīgi ir 
kustēties. 

Kad? No 4. līdz 8. jūlijam
Kur? Valmierā, Vidzemes 

Olimpiskā centra SPA kompleksā
Tu jau sen to esi pelnījusi! 

Piesakies līdz 15. maijam!
Pieteikumu sūti:
e-pastā info@veseliba.lv,
vai pa pastu uz adresi: 

Andrejostas iela 4A, Rīgā, LV–
1045, ar norādi Labsajūtas no-
metnei,

vai aizpildi pieteikuma an-
ketu majaslapā veseliba.lv/lab-
sajutas_nometne_2016

Pieteikumā norādi:
Vārdu, uzvārdu; vecumu; 

ķermeņa garumu un svaru; ne-
slēp, ja tev ir kāda pārtikas aler-
ģija; telefona numuru un e-pasta 
adresi; pieteikumam pievieno 
fotogrāfiju pilnā augumā un moti-
vācijas vēstuli, kurā pastāsti, kā-
pēc tieši tev jābūt nometnē.

Vairāk uzzini žurnālā “Vese-
lība” un veseliba.lv (http://veseli-
ba.lv/labsajutas_nometne_2016)

Sestdien, 30. aprīlī, Alek-
sandra Boginiča sporta un balles 
deju studijas audzēkņi piedalījās 
sacensībās Jaunolainē. Mūsu 
komanda gan individuālajos, gan 
komandas startos uzrādīja pār-
liecinoši labākos rezultātus un 
ieguva galveno balvu.

Izsakām pateicību Krāsla-
vas novada domei par atbalstu 
un transporta nodrošināšanu.

Treneris, sacensību dalībnieki 
un viņu vecāki.

No lasītāju vēstulēm
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Pavasaris ir atmodas, ce-
rību un iedvesmas laiks. Daba 
gavilē, cilvēki pārvēršas, viņu 
sejas kļūst gaišākas. Pēc garas 
ziemas sirds prasa vairāk prieka, 
un brīnumi notiek. 

It kā nojaušot krāslaviešu 
gaidas, mūsu pilsēta uzaicinā-
ja visus uz koncertu, kas bija 
veltīts Starptautiskajai dejas 
dienai, ar daudzsološu nosau-
kumu - “No klasikas līdz moder-
najam”. Plašais horeogrāfijas 
mākslas diapazons pārvēr-
ta aprīļa pasākumu par īstu 
šovu. Pilnīgākam priekšstatam 
par populārākajiem žanriem 
pietrūka eksotikas - austrumu 
deju, kas mūsdienās ir izplatīts 
vaļasprieks daudzās Latvijas 
pilsētās. Ar nepacietību gaidīju 
talantīgas ģimnāzistes Sintijas 
uznācienu uz skatuves, bet... 
Kā vēlāk noskaidrojās, dejotā-

ju ar starptautisko popularitāti... 
aizmirsa uzaicināt. Dīvainas lie-
tas notiek vietējā kultūras sfērā. 
Pavisam nesen  kādam acīmre-
dzot nepatika tas, ka populārās 
trupas pirmizrādes dienā visas 
biļetes bija pārdotas, tāpēc tika 
mēģināts publiski pazemot ama-

tierteātra aktierus. 
Pazīstams vadošās 
elites rokraksts: kā 
teiksim - tā arī būs. 
Bet sabiedrisko vie-
dokli ņemsim vērā 
pirms vēlēšanām? 
Patīk jums, kungi, vai 
ne, tikai aizraušanās 
ar austrumu dejām – 
tas ir objektīvs fakts, 
un galvenais – šis 
eksotiskais mākslas 
veids ir pieprasīts 
skatītāju vidū. Bet 
meistarības līmeņa 
celšanos pārliecino-
ši apstiprina studijas 
“Malika” atskaites 
koncerti, kas kļuva 
par pirmajiem pava-
sara vēstnešiem Krā-
slavā. 

Nesenajā pasa-
kainajā šovā Olga 
Malina īpaši uzsvēra 
ģimnāzistes Sintijas 
radošos meklēju-
mus un atradumus, 
un meitene uzstājās 
ne tikai divos solo 
priekšnesumos. Tā-
pat kā iepriekšējā 
koncertā zāli sa-
jūsmināja iemīļotās 
dejotājas skatuves 
tērpu krāšņums, šo 
meiteni daba ir ap-
veltījusi ne tikai ar 

ārējo pievilcību, bet arī ar mēr-
ķtiecību un strādīgumu, kas 
galu galā vainagojās ar Eiropas 
mēroga triumfu. Ikviens tērps – 
ziedu simfonija un dārgakmeņu 
spožums, kad tie mirdz prožek-
toru staros. Kolosāls meistares 
darbs, jo Krāslavas individuālā 

uzņēmēja Oksana Markeviča 
sniedz savu artavu, lai meita svi-
nētu uzvaras dažādos konkur-
sos, un tagad jau starptautiskā 
formāta pasākumā. 

Tieši pirms gada savā pub-
likācijā es stāstīju par Sintijas 
aizraušanos un, uzaicinot vien-
padsmitās klases skolnieci uz 
redakciju, nemaz nešaubījos 
- būs jauna sensācija! Mēs vie-
nojāmies neminēt tos radošos 
panākumus, par kuriem jau bija 
rakstīts avīzē. Rudenī efektīgā 
Sintija piedalījās austrumu deju 
izpildītāju starptautiskajā kon-
kursā Lietuvā, Alītas pilsētā, kur 
nominācijā “Bungas” un “Impro-
vizācija” izcīnīja divas sudraba 
godalgas! Šī gada februārī Lat-
vijas festivālā-konkursā “Deju 
varavīksne” Krāslavas pārstāve 
ieguva četras godalgotas vietas! 

Tālāk sākās pats fantas-
tiskākais. Pēc dažām nedēļām 
sociālajos tīklos Sintija izlasī-
ja, ka Slovākijā tiks organizēts 
konkurss “Eiropas Zelta kauss”. 
Kolēģe pēc aizraušanās Marga-
rita paziņoja, ka šajā braucienā 
dosies Baltijas komanda, kuras 
sastāvā ir divi desmiti dejotāju, 
bet ir nopietna problēma - finan-
sējums. Un tad notika brīnums: 
Sintijas vecāki nolēma uzdāvināt 
meitai dzimšanas dienas dā-
vanu un apmaksāja izdevumus 
par piecu dienu turneju. Brīnumi 
turpinājās arī konkursa priekšva-
karā, kad krāslavietei paveicās 
apmeklēt divas meistarklases, 
ko vadīja Eiropā slavenākā aus-
trumu deju horeogrāfe Darja 
Mickeviča no Ukrainas. Sintija 
atzīstas: šīs nodarbības ļoti pa-
līdzēja koncentrēties, pirms viņa 
izgāja uz galvenā Eiropas kon-

kursa laukumā. Bija arī riska ele-
ments: pirmo reizi savā radošajā 
darbībā Sintijas izpildīja solode-
ju mūsdienīgas arābu dziesmas 
melodijas pavadījumā. Šo mājas 
uzdevumu viņa rūpīgi slīpēja sa-
vas vienīgās un neaizstājamās 
horeogrāfes Olgas Malinas va-
dībā. 

Un notika kaut kas neiedo-
mājams: žūrija, kurā darbojās 
arī Darja Mickeviča, piešķīra 
Sintijai zelta godalgu! Savas 
fantastiskās uzvaras iedvesmo-
tajai Latvijas pārstāvei izdevās 
atkārtot panākumus un izcīnīt 
vēl vienu augstāko apbalvoju-
mu - nominācijā “Tabla-solo”. 
Un vēl viens patīkams moments 
- Sintija sadraudzējās ar austru-
mu deju zvaigzni no Ukrainas - 
Anastasiju, četru zelta godalgu 
īpašnieci, tagad meitenes sarak- 
stās internetā! Protams, bija arī 
neaizmirstamas ekskursijas pa 
Slovākijas pilsētām, kas sajūs-
mināja ar senas arhitektūras un 
modernu ēku sintēzi, kalnu aina-
vām, līdz ar to vecāku dāvanai 
bija trīskārša vērtība. Tāpat kā 
visiem aizrautīgajiem cilvēkiem, 
arī Sintijas galvenā problēma ir 
laika deficīts. Noslēdzas mācību 
gads, un tagad viņa apmeklē au-
tovadītāju kursus. Gribas izdarīt 
pēc iespējas vairāk... 

Žēl, ka Krāslava palaida 
garām izdevību noskatīties Sin-
tijas dejas, kas nodrošināja viņai 
uzvaru konkursā “Eiropas Zelta 
kauss”. Kad vēl būs iespēja ie-
raudzīt šos solo numurus – tas 
ir liels jautājums. Varbūt Dagda 
spēs izlabot kļūdu, ko pieļāvusi 
Krāslava? 

Aleksejs GONČAROVS 

“Eiropas Zelta kauss” - Sintijas spīdošās uzvaras!  

Šī gada 4. aprīlī  Daugavpils 
Universitātē (DU) jau vienpadsmito 
reizi tika iegriezts “Paskāla ritenis”. 
Olimpiāde pulcēja dalībniekus no 
visas Latvijas, lai pārbaudītu viņu 
teorētiskās un praktiskās zināša-
nas par Microsoft Office program-
mu.

Olimpiādes mērķis – papla-
šināt un nostiprināt skolēnu teo-
rētiskās un praktiskās zināšanas 
lietišķajā informātikā, popularizēt 
mūsdienu informācijas tehnolo-
ģijas.

Olimpiādē piedalījās vispā-
rējās izglītības iestāžu (10.–12. 
klašu un 7.–9. klašu skolēni) un 
profesionālās vidējās izglītības 
iestāžu audzēkņi. Šogad dalībai 
olimpiādē bija pieteikušies 79 da-
lībnieki no 31 izglītības iestādes. 

Mūsu novadu šajā olimpiādē 
pārstāvēja Krāslavas Valsts ģim-
nāzija - Aiva Staņēviča (12.kl., 
skolotāja Sandra Nemeņonoka), 
Krāslavas Varavīksnes vidus-
skola - Edvīns Gurkovskis (11.
kl., skolotāja Ilona Kolodnicka) 
un Vladislavs Baranovskis (7. 
kl., Ņina Živuhina), Indras pa-
matskola - Laimonis Skrepļonoks 
(9.kl., skolotāja Ilona Petunova), 

Krāslavas pamatskola -  Pauls 
Nartišs (9.kl., skolotāja Jeļena 
Japiņa), Gabriela Cimmerma-
ne un Eva Marhileviča (7.kl., sko-
lotāja Jeļena Japiņa).

DU olimpiāde “Paskāla ritenis” 
lietišķajā informātikā skolēniem 
notika divās kārtās: 1. kārta teo-
rētiskā (testa veidā), 2. kārta – 
praktiskā  MS Office (izmantojot 
datorprogrammas MS Word, MS 
Excel, MS Access un MS Power-
Point).

Mūsu novada 
skolēniem viegli 
nebija, bet rezul-
tāts labs!

1. vietu starp 
visiem skolē-
niem izcīnīja 
Pauls Nartišs,  
3. vietu - Aiva 
Staņēviča, Ed-
vīns Gurkovskis 
– 16. vieta!  Pa-
matskolas grupā 
1.vietu ar vienā-
du punktu skaitu 
ieguva Laimonis 
Skrepļonoks un 
Eva Marhileviča!

A p s v e i c a m 

skolēnus ar labiem sasniegu-
miem informātikas olimpiādē! 

Paldies skolēniem un sko-
lotājiem par ieguldīto darbu un 
gūtajiem panākumiem! Paldies 
Krāslavas novada domei par 
pasākuma atbalstu, nodrošinot 
transportu!

Jeļena JAPIŅA, Krāslavas 
novada informātikas skolotāju 

MA vadītāja

SKOLĒNI IEGRIEŽ “PASKĀLA RITENI”

Personas uzvārds, vārds
Dzimšanas 
datums

Miršanas 
datums Vecums

Aleidzāne Viktorija 11.06.1935 12.04. 80
Apsaļamova Ļubova 03.03.1956 05.04. 60

Askasinskis Jurijs 10.12.1936 31.03. 79
Babinska Konstance 15.11.1920 21.04. 95

Boludis Antons 04.04.1942 01.04. 73
Dembovskis Donats 17.11.1934 26.04. 81

Golubeva Alodija 01.11.1939 14.04. 76
Gončarova Marija 23.03.1937 13.04. 79
Kosobucka Anna 30.08.1929 11.04. 86
Krupnovs Viktors 18.07.1939 03.04. 76

Kumpinoviča Zinaida 10.02.1941 09.04. 75
Ļackis Mihails 19.12.1932 12.04. 83

Maļinovskis Jānis 13.01.1939 18.04. 77
Murāns Nikolajs 14.08.1934 15.04. 81

Patmalnieks Dzintars 05.01.1975 24.04. 41
Petrusevičs Viktors 13.10.1961 24.04. 54

Plotka Alfons 17.08.1939 17.04. 76
Razguļajevs Boriss 20.04.1931 04.04. 84
Rukmane Albīna 05.06.1930 03.04. 85
Smirnovs Pjotrs 22.01.1930 13.04. 86
Spalve Jadviga 25.10.1939 08.04. 76

Stivriņš Vladislavs 13.02.1946 28.04. 70
Umbraško Jānis 04.06.1950 26.04. 65
Vagals Pēteris 29.11.1941 08.04. 74

Vertinskis Mečeslavs 04.06.1932 25.04. 83

Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļas statistika  
(01.04.-30.04.) 

Reģistrētas 25 miršanas.
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Avārijas atbalss
Precīzs Černobiļas upuru 

skaits nekad nebūs zināms, jo 
ir ārkārtīgi grūti precīzi fiksēt, vai 
cilvēka nāves iemesls patiešām 
ir apstarojums, kas izraisījis, pie-
mēram, vēzi. Cik tūkstoši vēl kļu-
va par invalīdiem, saņemot palie-
linātu radiācijas starojuma devu, 
neviens īsti nespēj atbildēt. Pētī-
jumi norāda, ka līdztekus radiāci-
jai visnopietnāk cilvēku veselību 
grāvušas psihiskās saslimšanas. 
Ģimenes, kuras tika piespiestas 
aizbraukt no nelaimes zonas, 
guva ļoti smagas psiholoģiskas 
traumas, bet cilvēki, kuri turpināja 
dzīvot saindētajos rajonos, pade-
vās paralizējošam fatālismam. 

Te gan jāpiebilst, ka ir arī 
cilvēki, kuri piedalījušies avārijas 
seku likvidēšanā jau pirmajā die-
nā, saņemot nenormālu radiācijas 
devu, ir dzīvi, un pat veseli nodzī-
vojuši līdz šodienai. Kāpēc tā tas 
notiek, kur slēpjas šo cilvēku iz-
dzīvot spēja? Es nemeklēju atbildi 
uz šo jautājumu. Mans mērķis, ai-
cinot uz sarunu andrupenieti Andri 
Stepiņu, ir atcerēties to laiku, kad 
notika kodolkatastrofas seku likvi-
dēšana, lai atgādinātu – nekas vēl 
nav beidzies… 

Kā šodien dzīvo Černobiļas 
AES avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieks, kurš paaugstinā-
tas radiācijas zonā strādāja no 
25.11.86. līdz 24.03.87. un, kā 
vēsta izsniegtā apliecība, saņē-
ma starojumu 20,566 rentgeni?

Dzīvoju vienkārši. Kā lielā-
kā daļa latgales lauku cilvēku. Ir 
saimniecība,  kopā 28 ha zemes. 
Turam 6 gotiņas, nododam pienu, 
audzējam pāris sivēnus savām 
vajadzībam, jo pašu izaudzētā 
pārtika būtiski atšķiras no veikalā 
pirktās. Dzīvesbiedre Inga strādā 
pastā. Mums ir divi dēli – Agnis 
strādā Rīgā pašvaldības policijā, 
jaunākais, Edgars, mācās Rīgā, 
augstskolas otrajā kursā. Ceram, 
ka pēc mācībām atgriezīsies dzī-
vot un strādāt Andrupenē. Varētu 
teikt, esmu apmierināts ar dzīvi.

Kā nokļuvāt Černobiļā?
Toreiz man bija 23 gadi, ne-

sen biju atgriezies no obligātā die-
nesta PSRS bruņotajos spēkos. 
Dienēju Krievijā, netālu no Pē-
terburgas, toreiz – Ļeņingradas, 
pretgaisa aizsardzības spēkos. 
Lai gan visu mūžu esmu dzīvojis 
Andrupenē, toreiz mēs dzīvojām 
citā valstī. Bija cita valsts iekārta 
un citi likumi. (PSRS likuma “Par 
vispārējo karaklausību” 3.pants 
noteica, ka visiem vīriešiem - 
PSRS pilsoņiem, neatkarīgi no iz-
celsmes, sociālā stāvokļa, nacio-
nalitātes, izglītības, dzīvesvietas 
un attieksmes pret reliģiju, obligāti 
jāpilda karadienests PSRS Bruņo-
to spēku rindās. Karaklausībai pa-
kļauto vīriešu vecums bija 18 līdz 
50 gadi – autora piezīme). Pirmo 
reizi uz Černobiļu mani iesauca 
1986.gada pavasarī, bet ģimenes 
apstākļu dēļ iesaukumu atlika. 
Otro iesaukumu ilgi nebija jāgaida 
– jau rudenī tiku iesaukts atkārto-
ti. Izgāju ārstu komisiju, autobusā 
iekšā un uz Rīgu. Pēc divas ar 
pusi stundu garā lidojuma no Rī-
gas, bijām jau Ukrainā  – Belaja 
Cerkov. No turienes tikām iedalīti 
inženierceltniecības bataljonā un 
nokļuvām Černobiļā. 

Vai Jūs zinājāt uz kurieni 
dodaties, bīstamības pakāpi?

Protams, mēs zinājām, uz 
kurieni braucam.  Mēs bijām kara-
vīri, izvēles nebija – vajag dienēt, 
kur liksies... Es nežēlojos un ne-
nožēloju, ka tur biju. 

Kādi bija Jūsu darba pienā-
kumi, sadzīve?

Mēs bijam karaklausībai un 
augstāk stāvošo pavēlēm pakļauti. 
Mūsu bataljons  būvēja dambjus. 
Es biju ātrās palīdzības mašīnas 
šoferis. Dzīvojām vietā, kas atra-
dās 8 km no reaktora. Dzīvojām 
ciemata mājās, kurinājām krāsnis, 
paši gatavojām ēst. Iedzīvotāju 
nebija – tie bija evakuēti. Tikai trīs 
veci cilvēki, vecāki par 80 gadiem 
bija palikuši, atteicās doties prom. 
Skats tur bija baigs – nevienas 

dzīvas būtnes... Apkārt brūni, ap-
sviluši koki. Braucam naktī – ne-
kādas kustības, ne gaismiņas 
ciematu logos, ne kaķa, ne suņa 
uz ielas, nekā. Kādu rītu, piece-
ļoties uz darbu, skatāmies - kas 
tās par bumbiņām guļ pie kokiem, 
vakarā to vēl nebija. Izrādījās, ka 
tie ir beigti putni, kas nokrituši uz 
zemes - kraukļi, vārnas.  

Daudz tiek runāts par to, 
ka pēc avarijas tika slēpta pa-
tiesā situācija un tika pieļauti 
nopietni drošības pārkāpumi. 
Kā Jums tika veikta uzņemtās 
radiācijas uzskaite?

Tika mērīts kopējais radiāci-
jas fons un tas, cik ilgi mēs tur 
atradāmies. Vai tā bija korekta uz-
skaite? Protams, ka nē. Pārsvarā 
avārijas seku likvidētāji mainījās ik 
pēc divām, trīs nedēļām, bet – ja 
nebija ar ko nomainīt, turēja ilgāk. 
Es jau sen biju saņēmis pieļau-
jamā starojuma normu, bet mani 
atstāja zonā, līdz ieradās nākošā 
maiņa. Grāmatiņā gan ierakstīja 
pieļaujamo normu, jo citādi kāds 
būtu vainīgs. Tāda bija situācija. 
Maigi izsakoties, kārtības tur bija 
maz. Pēc noteikumiem mums va-
jadzēja strādāt respiratoros, bet to 
vienkārši pietrūka…  Mana četrus 
mēnešus ilgā dienesta laikā no-
mainījās četri komandieri. Iemesli 
tam bija dažādi. Šobrīd negribu 
par tiem stāstīt.

Kā Jūs jutāties pēc Černo-
biļā pavadītajiem četriem mē-
nešiem? Vai pasliktinājās vese-
lība?

Sākumā neko nejutu. Domā-
ju, ka man kā lauku puisim sākot-
nēji bija labāka veselība, lielāka 
fiziskā izturība. Pēc dažiem ga-
diem gan sajutos sliktāk un devos 
pie ārsta. Tur, rindā sēžot, iepazi-
nos ar citu ČAES dalībnieku un 
uzzināju par iespējām pārbaudīt 
veselību Rīgā, Paula Stradiņa klī-
niskajā Universitātes slimnīcā. 
Šeit jāizsaka vislielākā pateicība 
slimnīcas personālam un Tijai 
Zvagulei – ļoti pretimnākošai un 

iejūtīgai ārstei. Pēc 
slimnīcā veiktajām 
pārbaudēm un ārstnie-
cības kursa man tika 
piešķirta III invaliditā-
tes grupa. Turpmākos 
desmit gadus braukā-
ju reizi gadā uz Rīgu, 
lai veiktu pārbaudes 
un izietu ārstniecības 
kursu.  Pēc 10 gadiem 
man piešķīra invali-
ditātes III grupu līdz 
mūža beigām. Pēdējos 
gados nejūtos pārāk slikti. Ja būs 
vajadzība, varu vērsties pie ģime-
nes ārsta. Paldies valstij – ārsta 
apmeklējumi ir bez maksas. Uz 
Rīgu vairs nebraucu - ko nu aiz-
ņemšu kādam vietu. Lai ārstējas 
tie, kuriem lielākas problēmas. Es 
nesūdzos. Domāju, ka jābūt patei-
cīgam valstij un pašvaldībai par 
piešķirto pensiju un pabalstiem. 
Pašvaldība atbalsta iespēju ro-
bežās. Paldies visiem. Sieviņa un 
pats vēl strādājam, mums pietiek. 

Kā jūs uztverat to, ka uz 
Černobiļu tiek organizētas eks-
kursijas? Vai pašam būtu inte-
resanti tur pabūt šodien?

Patiesībā gribētos paskatī-
ties, kā tur tagad izskatās. Būtu 
interesanti salīdzināt. Ekskursijās, 
protams, var braukt, tikai svarīgi, 
kāds ir to mērķis. Vai palielīties vi-
siem – es tur biju, vai izzināšanas 
nolūkos. Tas, kas toreiz notika, 
bija milzīga traģēdija gan vietē-
jiem iedzīvotājiem, kuri bija spiesti 
pamest mājas un pārvākties uz 
nezināmām vietām, gan ČEAS 
avārijas seku likvidētājiem, no ku-
riem daudzi zaudēja veselību un 
pat dzīvību. Ir jāizturas pret to ar 
cieņu. 

Paldies par interviju, Andri! 
Novēlu Jums vēl ilgi saglabāt 
izturību un dzīvesprieku!

Patiesībā šī bija tikai neliela 
daļa no sarunas ar Andri Stepiņu 
viesmīlīgajā Andrupenes lauku 
sētā, kur mūs uzņēma Skaidrīte 
Pauliņa, muzeja vadītāja. Viņa 

bija sarūpējusi gardu cienastu 
un smaržīgu tēju. Diena bija sau-
laina, bet vēsa un es neatteicos 
no Skaidrītes piedāvatās siltās 
seģenes. Saruna bija ilga un iz-
raisīja dažādas pārdomas. Par to 
laiku, kurā mēs dzīvojam tagad un 
pirms 30 gadiem, par to, kā  ne-
sūkstīties par dzīvi un saglabāt 
optimismu. Par to, ka jānovērtē 
to, kas mums ir dots un par to, 
vai mēs novērtējam cilvēkus, kuri 
pirms 30 gadiem glāba pasauli. 

Varbūt mēs varam atrast lai-
ku un iespējas, lai viņus godinātu? 

Iekšlietu ministrs Rihards Ko-
zlovskis, Černobiļas AES avārijas 
30.gadadienai veltītajā pasākumā 
Rīgā, uzrunājot pasākuma dalīb-
niekus, norādīja, ka, pieminot avā-
rijas 30.gadadienu, avārijas seku 
likvidēšanas dalībniekiem Latvijas 
valsts ir izveidojusi īpašu Černo-
biļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas piemiņas zīmi. 
Kā goda un cieņas apliecinājumu 
ministrs tās pasniedza pirmajiem 
125 Černobiļas avārijas seku lik-
vidēšanas dalībniekiem un viņu 
tuviniekiem.

Sola, ka pēc tam pakāpeniski 
trīs gadu laikā svinīgos apstākļos 
dažādās Latvijas pašvaldībās pie-
miņas zīmes tiks pasniegtas pārē-
jiem dalībniekiem.

Varbū varam parūpēties, lai 
mūsu pašvaldību kārta pienāktu 
pēc iespējas ātrāk?

Iveta LEIKUMA

Černobiļai -30 

Iz dzīves!Par varoņdarbiem, varo-
nību, slavu... 

Pierobežā cilvēki dzīvo tāpat 
kā jebkurā citā vietā. 

Bābiņa Katja, korpulenta, 
vientuļa, aptuveni sešdesmit ga-
dus veca sieviete, tāpat kā visas 
citas kārtīgas Višņovkas ciema dā-
mas, audzēja kuilīti. 

Šaurā, it kā odam paredzē-
tajā, kūtī šim cēlajam dzīvniekam 
tika ierīkota īsta guļamistaba, kurā 
bija melns caurums sienā, kas 
savienoja šo telpu ar aploku. Kā 
saka, caurstaigājama istaba, sani-
tārais mezgls apvienots. 

Kaut gan bābiņa ļoti mīlēja 
savu audzēkni, bet visam mūsu 
pasaulē, pat mūžīgajai mīlestībai, 
pienāk gals.  

Vienu dienu, agri no rīta, kad 
saule, kas bija kļuvusi sārta pēc 
nakts paģirām, alkani remdināja 
savas slāpes ar apvāršņa valgmi, 
večiņa uzlika galvā jaunu lakatiņu, 
uzvilka mugurā svētku jaku un de-
vās uz kara nodaļu. 

Seržants Žmuhins, saules 
nelaimes brālis, sēdēdams caur-
laides telpā, pārdzīvoja par to, ka 
viņu kara daļā nav minerālūdens 
ezera vai kaut kefīra purva. Viņa 
sapņaino pussnaudu pārtrauca 
kāda balss, bet tas nu gan nebija 
komandieris: 

- Mīlīt, klau, mīlīt! Man te jāno-
kauj sivēntiņš... 

Pēc stundas, gandrīz kā ar 
domkratu iekraujot astoņus pudus 
smago večiņu mašīnā, seržants 
Žmuhins un divi brīvprātīgie stūrēja 
uz Višņovkas ciemu. 

Mājīgā un gaišā mājiņā viņus 
gaidīja galds, uz kura bijis uzklāts 
lina galdauts, bet uz tā bija nolikti 

mazsālīti gurķīši, dzintaraini mir-
dzēja sāls graudiņi uz vismaigākā 
speķa gabaliņiem un drīz vien bija 
gatavi arī miltaini kartupelīši, bet 
pēc tam kautrīgi aizsvīda glāzī-
te ar pagraba gūstekni - miglainu 
kandžiņu. Ieturot maltīti, klātesošie 
neaizmirsa arī par dvēseli: padzie-
dāja dziesmas, no sirds izrunājās 
un atkal dziedāja. Un tikai pēc tam, 
kad ar savu kordziedāšanu pago-
dināja pat pašu Allu Pugačovu, viņi 
devās izpildīt savu pienākumu. 

Kuilītim nenāca miegs. Pagā-
jušajā naktī viņš redzēja sapni par 
savu rozā bērnību un atcerējās arī 
par vēl vienu savu zilo sapni - cū-
ciņu ar mīkstu šņukuru un apbu-
rošām pūkainām austiņām. Viņa 
skatījās uz to ar savām debeszi-
lām actiņām un kutināja ar rudzu 
skropstām viņa straujo sirsniņu. 
Un, lūk, tagad nesaprotamas ilgas 
dzina prom kuiļa miegu. Bet pēc 
tam viņa trauslo sapni iztraucēja 
skarba realitāte - kāds rupji sāka 
vilkt sapņotāju aiz ausīm no mājī-
gas guļas vietas.  

Seržants komandēja operāci-
ju: bābiņa Katja sagatavoja lodlam-
pu, viens no kaujiniekiem paslēpās 
ar uzsitējveseri pie ieejas kūtī, bet 
otrs ielīda zvēra midzenī - “ņemt to 
bulli aiz ragiem”. Sākumā no kūts 
atskanēja paīgna kuiļa rukšķēša-
na, kas turpinājās kā sivēna spieg- 
šana, bet pēc tam kaut kas iekus-
tējās caurumā. 

Sitiens bija aprēķināts tā, lai 
salauztu kuiļa galvaskausu, bet 
liktenis lēma citādāk: uzsitējvese-
ris nolaidās uz cilvēka ķermeņa 
pakaļējās apakšējās daļas. Īss 
kliedziens, un, lūk, kājas kirzas zā-
bakos mājīgi iekārtojās kūtsmēslu 

želejā. 
Nelaimīgo mednieku atmaz-

gāja ātri - baidījās, ka nomirs, ne-
nāca pie samaņas. Kamēr kara 
ārsts apskatīja pacienta uzpampu-
šo violeto dibenu, Žmuhins ziņoja 
par situāciju: 

- Pretinieka komanda astoņu 
cilvēku sastāvā mēģināja šķērsot 
robežu. Lai novērstu tās nokļūša-
nu valsts teritorijā, mēs nolēmām 
izrādīt pretestību. Pretinieki, nesot 
milzīgus zaudējumus, bija spiesti 
atkāpties. Mūsu karavīru vidū no-
galināto nav, ievainots - viens. 

Pēc mēneša virsseržants 
Žmuhins un abi jaunizceptie jefrei-
tori “apmazgāja” savas medaļas 
“Par drošsirdību”. 

Pa balto sniegu 
Tas bija jau pēc cara Zirņa lai-

kiem, bet vēl pirms tam, kad visi 
pēkšņi iedziļinājās demokrātijā un 
palika brīvi. Tajos laikos uz mūsu 
ielām varēja ieraudzīt ne tikai ba-
ložus-diedelētājus, bet pat zirgus. 
Un, lai ierobežotu īpaši gudru un 
ziņkārīgu nepārnadžu kustību pa 
tām vietām, kur viņiem nevajadzētu 
blandīties, tajos laikos tika izman-
tota ceļazīme, kuru pašlaik var ie-
raudzīt tikai internetā vai vecās grā-
matās - melns zirgs uz balta fona 
ar sarkanu apmali apkārt. Šī zīme 
noteica, ka pārvietoties ar zirgu tur ir 
aizliegts, bet, citiem vārdiem sakot, 
tur nedrīkst uzturēties tie, kas pār-
vietojas uz četrām kājām.  

Studenti visai reti pārvietojas uz 
četrām kājām, tāpēc mēs uz savām 
divām aizgājām pastaigāties pie til-
ta, tur, kur tika uzstādīta tā īpatnē-
jā ceļazīme. Un tā mēs gājām, bet 
sniedziņš krita un pārsedza ar savu 
segu visas pilsētas nebūšanas: no-

mestus izsmēķus, bedres asfaltā, 
izbalējušas māju fasādes un vecos 
žogus… 

Pēkšņi skatāmies – kas tur 
notiek? Tautas tik daudz kā pie ki-
noteātra, kad tur rāda Indijas filmu. 
Taču neizskatījās, ka noticis kaut 
kas briesmīgs. Paskatīties uz avā-
riju atskrien daudz vairāk cilvēku, 
kam patīk pastāvēt un pašausmi-
nāties: “Аk! Nestāstiet man par to! 
Tūlīt man paliks slikti! Bet asinis re-
dzējāt? Kā? Nevienu nenotrieca? 
Nu, vai tad tā ir avārija?” 

Piegājām tuvāk. Aiz ceļazī-
mes, apmēram divus metrus tā-
lāk, stāv zirģelis, kas ir iejūgts kaut 
kādās ļoti zemās un smieklīgās 
kamanās. Tam blakus – brašs, ga-
dos vecs, melnīgsnējs vecis, kam 
puskažociņš ir atsists vaļā, kājās - 
velteņi, bet acis - viltīgas un mirdz 
kā žāvētas melnās plūmes. Viņam 
pretī stāv milicis, kas ir vēl pavisam 
zeņķis, un viņa pavēlnieciskais to-
nis pāriet uz falsetu, bet pēc tam jau 
līdzinās kaut kādai gaiļu sēkšanai, 
kas bezgalīgi uzjautrina publiku. 

- Vai tad tu neredzi ceļazīmi? 
– atkal un atkal jautā likumsargs, 
bargi paceļot labo uzaci. - Redzi, 
tur ir attēlots zirgs. 

- Zirgs? Bet man ir ērzelis, - 
turpina sajūsmināt skatītājus mel-
nacainais jautrībnieks. 

- Dzīvnieka dzimumam nav 
nozīmes, - cilvēkam uniformā 
balss atkal noraujas, un tajā skan 
augstās notis: “Важно то, почему  
вы тут едете?”

- Kā pa ko? Pa tiltu, - brīnās 
aizturētais vīrietis, izsaucot smaidu 
publikai, kuru ar maizi nebarojiet, 
ložās nelaidiet, bet dodiet iespēju 
izbaudīt dzīves etīdes, lai pēc tam 

pārrunātu to visu, sēžot uz soli-
ņiem vai debatējot pa telefonu. 

- Es taču nejautāju par tiltu, 
bet par ceļazīmi, - pavisam apju-
cis, čērkst un svilpo varas pārstā-
vis. - Redzi, uz ceļazīmes ir zirgs. 
Tas nozīmē, ka uz šejieni nedrīkst 
braukt ar zirgu! 

- Bet es taču neesmu ar zirgu, 
bet aiz zirga, - loģiski secina nega-
dījuma vaininieks un piebilst, - uz 
dibena sēžu, dibenā raugos.  

Pūlis locījās smieklos, bet bai-
dījās smieties pilnā balsī.  

- Kāds sakars te ir jūsu dibe-
nam? – šņāca milicis. – Ja sarkanā 
aplī ir zirgs, tas nozīmē, ka ar zir-
giem, ķēvēm vai ērzeļiem, te pār-
vietoties nedrīkst. 

- Tak šeit taču ir attēlots melns 
zirgs, bet man ir balts, - izklaidēja 
publiku joku mīlētājs. 

Sniegs turpināja snigt. Tagad 
aiz loga pavasaris, bet vēl pavisam 
nesen sniga tieši tāpat, kā tas bija 
pirms vairāk nekā divdesmit ga-
diem. Sen vairs nav tā zirga, bet 
jauniņais milicis kļuvis par uzņē-
mīgu biznesmeni, kuram mutē bail 
bāzt ne tikai pirkstu, jo viņš pat koka 
gabalu pārkodīs un pievāks sev. 
Tas vecis droši vien jau sen miris, 
bet par to, kas notika ar pārējiem 
tā laimīgā gadījuma varoņiem, es 
diemžēl nezinu. Zinu tikai vienu: pa 
balto sniegu es iešu pa aizmiguša-
jām mazpilsētas ielām un kādam, 
kurš jūtas tikpat slikti, izstāstīšu šo 
ne īpaši pamācošo stāstu vienkār-
ši tāpēc, lai cilvēks pasmaidītu. Un 
kaut gan šo smaidu tajā pašā acu-
mirklī aprīs tumsa, varbūt mūsu pa-
saule kļūs nedaudz gaišāka... 
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6.05 Sieva uz pilnu slodzi
6.40, 5.30 Province
7.10 LTV - 60
8.00 Brīvdienu ceļvedis
8.30 Automoto raidījums nr. 2

9.00 Nedēļas apskats
9.30, 5.00  Aktualitātes
10.00 V.I.P.
10.45 Kultūras mantojums 3D
11.15 Sporta studija
12.05 Šefpavārs uzņemšanai
13.25 Anekdošu šovs
13.55 Mamma! Tu esi vaja-
dzīga!
15.40 Mf. Raja zina
16.35 Aizliegtais paņēmiens
17.35 Sazāļotie kareivji
18.35 Cilvēka spārni 
19.30 Eiropa koncertos
21.20 Midsommeras slepka-
vības
23.05 Miglas krasts
0.50, 3.55 LTV 60
3.03 Rīgai - 800. Džezs
4.15 Vides fakti

LNT
5.00 Boba burgeri
5.20 Vilfreds
5.40 Karamba!
6.00 Bernards
6.20 Čikāga liesmās
7.00, 2.40 Ekstrasensi - de-
tektīvi
8.00 Neveiksminiece
8.30 Attīstības kods
9.00 LNT Brokastis
10.00 Laimīgs un vesels
10.30 Starp cilvēkiem un 
putniem
11.05 Maini vai zaudē
11.50 Paisums
14.20 Radu būšana

17.50, 20.00 LNT Ziņas 
18.00 Experiments
20.35 Degpunktā Sestdienā
21.10 Mf. Mis slepenā aģente
23.25 Mf. Līdz nāve mūs šķirs
1.15 Valenders

TV3
5.00, 3.05 Tētuka meitiņas
5.45 Būt par papucīti
6.35 Multfilmas
9.20 Kinomānija
10.00 Bez Tabu. 
10.35 Auto ziņas
11.10 Mf. Narnijas hronikas
13.20 Precētie pret brīvajiem
14.30 Es mīlu tevi, Latvija! 
16.50 Mf. Cita sieviete
19.00, 4.25 TV3 Ziņas
19.30 Mf. Kung fu svētki
20.00 Hokejs
22.50 Mf. izpirkšanas asinis
0.25 Mf. Devītā sesija
2.20 Smieklīgākie videoklipi

TV3+
7.10 Kino detaļās
8.10 Uzmanību, bērni!
9.15, 2.35 Lietišķa pieeja
9.40 Tētis sprukās
11.40 Dejas
13.50 Mf. Avatars
17.00 Mf. Kurpnieks
19.00 Interni
20.10 Hokejs
21.00 Mf. Sievietes liktenis
0.55 Mf. Aizved mani mājās

NTV Mir
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Šodien
8.20 Vēlreiz sveicināti!
8.25 Vēlreiz esiet sveicināti
8.55 Gatavojam
9.25 Mf. Laimīgā biļete
10.25 Galvenais ceļš
11.05 Mirušais un dzīvais 
ēdiens 
12.05 Dzīvokļu jautājums
13.10 Dzīvesstils 
14.05 Spogulis varonim
15.10 Braucam un ēdam
16.20 Spiegs
18.05 Izmeklēšanu veica…
19.25 Mf. Krasts
21.55 Šovs
22.50 Zvans
23.20 L. Derbenjeva jubilejas 
koncerts
1.50 Mūsu kosmoss
2.50 Asinszāle
4.45 Laulātie 

PBK
6.00, 0.50, 5.25 EuroNews
6.30, 10.00, 12.00, 5.55 Ziņas
6.40 Moderns spriedums
7.40 Fazenda
8.15 Multfilmas
8.40 Šurumburums
8.50 Gudrinieki un gudrinie-
ces  9.45 Mācītāja vārds
10.20 Garša
11.15, 12.25 Eiropas atbrīvo-

šana
17.20, 1.20 Masteršefs
20.00 Laiks
20.20 Nosvērti un laimīgi
23.05 Šovakar
3.20 Smieklīgi videoklipi
3.30 Mf. Baltās rozes

RenTV Baltic
6.00, 12.15 Jūras patruļa
12.00 TOP shop
14.30 Dārgumu mednieki
15.30 Visšokējošākās hipo-
tēzes
17.40 Čapmanes noslēpumi
18.50 Oļegs Veščjevs
23.40 Zaudētais stāsts
1.20 Skatīties visiem

ONT
7.00 Sestdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilmas
9.25 Krievs starp “Pingvīniem”
10.25 Garša
11.00 Mf. Pēc kara laikmeta 
likumiem 
12.30 Gudrinieki un gudri-
nieces
13.15 Apskaujot debesis
16.15, 21.00 Sporta ziņas
16.20 Dzīve bez robežām
17.30 Kurš vēlas kļūt miljo-
nārs?
18.30 Bez drošinājuma
21.05 Šovakar
22.35 Tulks

0.30 Mf. Neskaties atpakaļ

Baltkrievija 1
7.00 Būtība
7.25, 22.25 Mf. Mačs
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.15 Mf. Radi
10.25 50 receptes
11.20 Vasarnīca
12.10 Veselība
13.05, 15.45 uzmanību, runā 
Maskava!
15.15 Ukraina
17.35 Mf. Vientuļš pēc līguma
19.30 Panorāma
20.10, 1.40 Hokejs
2.05 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.55, 21.05 TV barometrs
7.00 Foršā skola
7.50 Laimīgi kopā
9.25 Pārāk daudz astu
10.10 Garšas ābece
10.35 Kurš mājās saimnieks? 
12.30 Mf. Pazūdi!
14.05 Ekstrasensu cīņas
16.25 Mats matā
17.00 Neredzamais cilvēks
18.00 Mf. Taksis
19.50 Pārsteidz mani 
21.10 Mf. Cīņa Losandželosā
22.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO
23.20 Gribu nokļūt TV
23.25 Kā es satiku jūsu 
mammu

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 LV jaunatklāšanas raidī-
jums TE!
7.05 Multfilmas
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zorro hronikas
10.00 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
10.30 Izgaršot Brazīliju
11.00 Baleāru salu dārgumi
12.00 Mātes dienas dievkal-
pojums
13.00 Saknes debesīs
13.26 Daudz laimes!
14.20 Latvijas šlāgeraptauja
15.15 Ķepa uz sirds
15.45 Zoodārzu mazuļi
16.15 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
17.00 Selfridžs
18.00 Ziņas
18.20 Province
18.50 Mf.Inga Lindstrēma. 
Saldā kaislība
20.30 Panorāma
20.50 De facto
21.25 Mātes dienā
23.10 Mf.Mamuts
1.35 Mammu! Tu esi vajadzī-
ga!
3.15 Gazeles mazuļa piedzī-
vojumi
4.10 Kremļa miglā
5.05 Aizliegtais paņēmiens

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05 Kas te? Es te!
6.35 Brīnumskapja skola
7.05 Dardarija
7.40 Zebra
8.00 Skats rītdienā
8.30 Izglītība un karjera
9.00 Aktualitātes
9.30 Nedēļas apskats
10.00 Vides fakti
10.30 Ielas garumā
11.00 Šefpavārs līdzņemšanai
12.20 Mf. Seši pasaules gājēji
13.30 Kas te? Es te!
14.00 Mf. Rozamunde Pilčere. 
Apsolītā līgava
15.45 Aculiecinieks
16.05 Tās tik ir operas! Lulū.
17.00 Ceļš uz UEFA Eiro 2016 
apskats
17.30 Amber Songs
19.00 Baizeļu piedzīvojumi 
Kaukāzā
20.00 Mf. Dēls
21.00 Lielais Gregs
22.00 Mafijas klans
23.00 Eiropa koncertos
23.50 Izgaršot Brazīliju
0.20 Klaidoņstāsts
0.50 LTV - 60
5.00 Aktualitātes
5.30 Province

LNT
5.40, 4.30 Karamba!
6.20 Čikāga liesmās
7.00 Ekstrasensi – detektīvi

8.00 Iemīļotās mūzikas raidī-
jums „Dzintara dziesmas”
9.00, 3.45 LNT Brokastis
10.00 Košākai dzīvei
10.30 Sirdsmīļā Monika
11.05 Galileo
11.35 Prakse
17.15 Misija Rio
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00, 1.35 Policists no 
pagātnes
20.10 LNT ziņu TOP
21.00 Mātes dienas koncerts 
”Mans stāsts”
23.00 Mf. Kaut kas jauns
0.55 Pēdējie Grimmi
3.00 Ekstrasensi – detektīvi
4.30 Karamba!

TV3
5.00, 4.05 Tētuka meitiņas
5.50 Rozenheimas detektīvi
6.10 Ņujorkas karalis
6.30 Makss Stīls
8.50 Māmiņu klubs
9.25 Gatavo
10.00 Superbingo
11.05 Mf. Vispārējā izglītība
12.55 Mf. Evermora
14.45 Es mīlu tevi, Latvija!
17.00 Mf. Jaunā Hērakla 
piedzīvojumi
19.00 Nekā Personīga
20.00 Mf. X cilvēki. Pirmā klase
22.45 Mf. Vienība 49. uguns 
slazdā
1.00 Mf. Jaunā Hērakla 
piedzīvojumi
2.45 Mf. Vispārējā izglītība

TV3+

6.30 Kristīgā programma
6.55 Kino detaļās
8.00 Nu, pagaidi!
8.15 Uzmanību, bērni!
9.30 Tētuka nedienas
11.00 Krievijas tūristi
12.10 Hokejs
14.35 6 kadri
15.10 Mf. Kailais bundzinieks
17.15 Mf. Taisnīgais Dadlijs
18.55 Dejas 
21.00 Mf. Foršāža
23.45 Mf. Trīs dienas ar 
pamuļķi 

NTV Mir
7.30 Viņu tradīcijas
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
21.10 Šodien
8.20 Skate
8.55 Jaunās krievu sensācijas 
10.25 Pirmais raidījums
11.00 Tehnikas brīnumi
11.55 Vasarnīcu lietas
12.55, 16.20 Mākslas filma
17.00 Spiegs
19.20 Mf. Es esmu skolotājs
21.30 Df. Sevastopoļa. 44. 
gada maijā.
22.30 Mf. Slāpes 
0.30 Uzvaras altāris

PBK
6.10 Spēlē, ermoņikas!
6.45 Jevgēnijs Malkins
7.50, 10.20 Multfilmas
8.20 Veselība
9.25 600 sekundēs par skaistu-
mu un veselību
9.40 Piezīmes
10.00 Ziņas

11.05 Kamēr visi mājās
12.00 Tas ir garšīgi!
12.35 Bez drošinājuma
14.45, 23.05 Diversants
19.00 Svētku koncerts
21.00 Laiks
21.20 Mf. Ceļš uz Berlīni 
0.55 EuroNews
1.25 Mf. Īpaši svarīgs uzde-
vums
3.35 Nosvērti un laimīgi
5.35 Smieklīgi video

RenTV Baltic
6.00, 12.15 Skatīties visiem
6.45 Jūras patruļa
10.55 Dievu mājoklis
12.00 TOP shop
13.15 Mihaila Zadornova 
koncerts
15.25 Pazīsti mūsējos
16.30 Atgriezīsies - parunāsim 
20.25 Sieviete nelaimē
0.10 Dokumentāls projekts 
0.50 Sāls

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas rīts
9.20 Mīlestība uz uguns līnijas
10.20 Balss. Bērni.
12.20 Eiropas atbrīvošana
16.15 Sporta ziņas
18.00 Koncerts
20.00 Kontūras
21.05 Planētas elpa
21.35 Mf. Ceļš uz Berlīni 
23.15 Tulks

Baltkrievija 1
6.55 Mf. Mačs
8.30 Rīts
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls
9.40, 22.50 Mf. Radi
10.50 50 receptes
11.45 Mūsējie
12.10 Centrālais reģions
12.35 Mf. Kaklarota
14.25 Ātrumkārba
15.15 Tava pilsēta
15.30 Eurovision
15.50 Apkārt planētai
16.35 Zona X 
17.05 Mf. Jalta - 45
20.35 Laika ziņas
21.00 Galvenais ēters
22.10 Redaktoru klubs
0.45 Hokejs

Baltkrievija 2
7.00, 15.00, 21.05 TV baro-
metrs
7.05 Nepiedzimsti skaista
8.35 Kurš mājās ir saimnieks?
10.35 Universāls šefs
11.10 Gribu nokļūt TV!
11.20 Jūsu loto, piecītis
11.50 Verdošs ūdens
12.10 Hokejs
14.25 Lady blog
15.35 Laimīgi kopā
17.10 Mf. Taksis
18.50 Mf. Citplanētiešu iebru-
kums 
21.45, 23.50 Mf. Blokāde 
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO

SVĒTDIENA, 8. maijs

PIRMDIENA, 9. maijs 

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00 14.50 Top-Shop 
10.50 Ķepa uz sirds
11.20 Mf. Saldā kaislība
13.20, 5.30 Savai zemītei
13.50 Multfilmas 
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
18.53, 5.00 Ceturtā studija
19.30 Aizliegtais paņēmiens
20.30 Panorāma
21.15 V.I.P.
22.00 Skutelis ir studijā
23.20 De facto
23.55 100 g kultūras
0.40 Dāma. Gleznotāj Džem-
ma Skulme. 
1.40 Momentuzņēmums

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03, 5.30 Sarkans. Melns. 
Zelts.
6.30 Vienmēr formā!
7.00 Balss pavēlnieks
8.44 Eiropas diena
8.45 Aculiecinieks
9.05 Latvijas šlāgeraptauja 
2016
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars at-
griežas
11.50 Kamerūna
12.25 LTV - 60
13.25 Basketbols 
15.35, 1.25 Labākais no 
Euromaxx
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Latvija dejo un dzied 
ar Eiropu

19.10 Pompeju stāsts: Her-
kulana
20.20 Kalnu patruļa
21.10 Mf. Baizeļu piedzīvoju-
mi Kaukāzā
22.10 Dēls
23.10 Midsommeras slepka-
vības
0.35 Nemiera gars
5.00 Iepazīsimies ar audžu-
ģimeni

LNT
5.00, 11.00, 4.30 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Ticīgo uzvaras balss
6.05 Marta cep
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidī-
jums 900 sekundes
8.40, 0.25 Dzīvīte
9.05, 20.40 Degpunktā
9.40 TOP 10
10.40, 13.45 TV Shop
11.15 Paisums
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mīļās meles
15.50 Nemelo man!

16.50 Māksla piedot
18.00 Kaķene
18.55 Saška
20.35 1/5 tranzīta aktuali-
tātes
21.10 Ekstrasensi – detektīvi
22.15 Sasisto lukturu ielas
23.30 Uzticība
1.10 Mīlas dēka

TV3
5.00, 1.35 Tētuka meitiņas
5.50, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi 4
6.40, 13.05 Multfilmas
10.00 Gatavo 
10.30 Māmiņu klubs
11.30 Ņujorkas karalis
14.50, 2.25 Viņas melo labāk 
16.00 Hokejs
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20, 3.15 UgunsGrēks
21.00 Precētie pret brīvajiem
23.05 Mf. Dakteris Kaifs
0.05 Nekā Personīga
1.05 Smieklīgākie videokuriozi

TV3+
5.00, 2.00 Māja-2 
6.00 Infomānija
6.25, 13.10 Tētuka meitiņas
7.20 Kulinārais raidījums
7.55 Astoņdesmitie
9.00, 15.00 Comedy Club
10.10 Mf. Forsāža
12.55 TV shop
16.10 Hokejs
19.00 Māja 2
20.05 Mūsu Krievija
21.00 Provokators
22.05 Mf. Cilvēkbērns 
0.10 Mf. Meitene 

NTV Mir
7.00, 8.15 Rīts
8.00, 9.30, 11.00, 15.00, 
19.00 Šodien
10.00 Uzvaras dienas parāde
11.15 Krima
12.30 Df. Sevostopoļas valsis 
13.25 Df. Georgija Žukova 
nezināmā cīņa 
15.20 Mf. Ordenis

18.55 Piemiņas pasākums 
19.50 Jūras dēmoni
21.35 Mf. Labojums
23.30 Svētku koncerts
0.50 Mf. Hitlers 
4.30 Df. Sevostopoļa. 44. 
gada maijā 
5.30 Maijs. Uzvara.

PBK
6.25, 7.00, 8.00, 9.00, 9.50, 
11.00 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.10, 8.10, 9.10 Uzvaras 
diena
9.55 Dzīvo vesels!
10.00 Uzvaras dienas parāde
11.15 Diversants
15.00 Nemirstīgais pulks
18.00 Mf. Te ir tik kluss…
20.00 Laiks
22.00 Latvijas laiks
22.35 Mf. Cīņā dodas tikai 
veči 
0.00 Mf. Baltkrievijas stacija
1.35, 5.55 EuroNews
2.05 Mf. Sevišķi svarīga 
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iepērk liello-
pus, jaunlopus, 

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

ООО „LATVIJAS GAĻA” 

SIA “LAUKU MIESNIEKS” iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.   T. 20207132.

SIA “Cēsu gaļas kombināts”
par labām cenām iepērk jaunlopus un liellopus. Sa-

maksa pēc vienošanās.  T. 26185703, 25435533.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paagstinātas cenas. Skaidra naudā vai ar pārskaitījumu. 

T. 65329997, 29485520,  29996309, 26393921.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, aitas, zirgus, cūkas. 

Samaksa uz vietas. Svari.   Tālr. 26563019

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo pus, aitas,  zir gus. La bas ce nas. 

Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. T. 26142514, 20238990.

6. maijā Ir iemesls!

OTRDIENA, 10. maijs 

vienība
3.35 Mf. Divi soļi līdz “Paradī-
zei”
4.55 Smieklīgākie videokuriozi

RenTV Baltic
5.45 Zinātnes piekrāptie
6.35 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.45 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.45 Spiegu slepenie ieroči
9.35 Sieviete nelaimē
13.30 Oļegs Vesčijs
16.30 Specprojekts ar Mihailu 
Zadornovu 
18.55 Klusuma brīdis
19.00 Izmeklēšanas noslē-

pumi
20.50 Dīvaina lieta
21.55 Čapmanes noslēpumi 
23.00 Pamestais

ONT
7.00 Rīts
8.00, 9.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Ziņas
9.05 Koncerts 
10.45 Baltkrievija atceras!
11.30 Mazā un lielā Katjuša 
12.10 Mf. Diversants 
16.10 Pavasara un Uzvaras 
dziesmas
17.00 Nemirstīgais pulks
17.55 Klusuma brīdis
21.00 Mf. Cīņā dodas tikai 
veči 

22.30 Mf. Baltkrievijas stacija

Baltkrievija 1
6.50 Mf. Žeņa, Žeņečka un 
“Katjuša” 
8.15, 11.30 Bez tiesībām 
kļūdīties 
9.00, 10.00, 12.00, 14.00 
16.00, 22.00 Ziņas 
10.45 Baltkrievija atceras!
14.15 Svētku koncerts
16.10, 0.15 Hokejs
18.30 Humors karā jeb smiek-
li caur asarām 
18.55 Efekts
19.30 Panorāma
20.30 Svētku koncerts
22.10 Mf. Sevastopoļas cīņa 
0.35 Mf. Snaiperis. Pēdējais 

šāviņš 
3.35 Sporta diena 

Baltkrievija 2
7.00, 21.05 TV barometrs
7.05 Partizāni
7.30, 9.20, 23.20, 1.05 Mf. 
Blokāde 
10.35 Mf. Ati-bati, iet zaldāti 
12.15 Sveiciens no “Katjušas”
16.10 Hokejs
18.25 Neredzamais cilvēks
19.15 Superloto
20.10 Reportieris
21.10 Mf. Piecas līgavas 
22.00 KENO

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Citādi latviskais
6.30 Rīta Panorāma
8.34, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Mf. Apsolītā līgava
13.20 Province
13.55 Multfilmas
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 0.10 Ziņas
19.30 100 g kultūras
20.30 Panorāma
21.15 1:1
22.00 Eirovīzijas dziesmu 
konkurss
0.25 Mf. Mamonts
5.25 Imanta - Babīte pietur…

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes pa 
Latīņameriku
6.30 Eiropa fokusā
7.00 Ceturtā studija
7.30 Paaudžu detektīvs
8.30 Aculiecinieks
9.00 Aizliegtais paņēmiens
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars 
atgriežas
11.50, 20.10 Kalnu patruļa
12.40 100 g kultūras
13.25 Basketbols 
15.35, 1.30 Vienmēr formā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Ekstremāli kadri
19.05 Balerāru salu 
noslēpumi
21.05 Misters Selfridžs
22.00 Mf. Lielais Gregs
23.00 Mafiozo
23.55 LTV 60
5.00 Automoto Nr.2 

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 10.05 Bernards

5.35 Ticīgo uzvaras balss
6.00, 14.20 Martas kulinārijas 
šovs
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu 
raidījums 900 sekundes
8.40, 0.10 Dzīvīte
9.10, 2.30 Šaubu ēnā
10.25, 13.45 TV Shop
10.40 Mežonīgā sirds 
11.50 Mf. Izglābt Medisonu
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mīļās meles
15.50 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Kaķene 
18.55, 1.45 Saška
20.35 Degpunktā
21.10 Mf. Otrā mīla
23.10 Mf. Tirāns
0.30 Starp cilvēkiem un 
putniem
1.00 Grimmi

TV3
5.00, 1.55 Tētuka meitiņas
5.50, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi 4
6.40, 13.00 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri 5
9.00, 17.00 Kāsla metode
10.00 Bulta
11.00 Būt par papucīti
11.30 Ņujorkas karalis
14.35, 2.25 Viņas melo labāk 
2
15.45, 20.20, 3.15 
UgunsGrēks
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Hawaii
23.05 Pārvadātājs
0.05 Maleinijs
0.35 Mf. Papucīši

TV3+
5.00, 19.00, 2.05 Māja-2 
6.00 Infomānija
6.20, 12.50 Tētuka meitiņas
7.25 Kulinārais raidījums
8.00 Astoņdesmitie
9.05, 15.05 Comedy Club
10.10 Comedy Batl
11.15 TV shop

11.30 Lielpilsēta
13.35, 20.05 Mūsu Krievija
16.05, 0.35 Urālu pelmeņi 
17.50 Univers
21.00 Ekstrasensu cīņas
22.45 Mākslas filma

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Nodaļa 44
14.50, 2.00 Satikšanās vieta
16.20 Spiegs
18.00 Runājam un rādām
19.45 Jūras dēmoni. 
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Kurlais
3.10 Asinszāle
5.00 Viss būs labi

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.05 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!
12.55 Tablete
13.30 Vienatnē ar visiem
14.50 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55, 0.35 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05 Ideāla pāra 
spriedums
23.35 Vlads Listjevs. Dzīve 
ātrāka par lodi.
1.30, 5.50 EuroNews
2.00 Mf. Pirms saullēkta 
3.35 Mf. Mersedess izvairās 
no nozagšanas 
4.50 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 0.45 Skatīties visiem
6.05 V un S
6.30 Karavīri

7.10 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55 Mf. Atļaujiet tevi 
noskūpstīt… kāzās 
11.55, 18.40 Izmeklēšanas 
noslēpumi
13.05 Humora raidījums
15.20 Dokumentāls projekts
16.25 Ekstrasensu cīņas 
17.30 Ģimenes drāmas 
20.50 Izmailova parks
22.55 Vadīt krievu stilā
23.55 Fantastika zem grifa
 

ONT
7.00 Rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Mf. Diversants
16.15, 21.00 Sporta ziņas
 16.50 Mf. Apustuļu pēdas
21.05 Mf. Te ir tik kluss
0.00 V. Listjevs. Dzīve ātrāka 
par lodi 

Baltkrievija 1
7.15 Mf. Es tevi dievinu 
8.50 Metropolīta uzruna
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.15 Mf. Nepamet mani!
13.20, 0.00 Mf. Tur, kur ir 
laime man 
15.15 Mf. Cīņa par 
Sevastopoļu 
17.35 Mf. Snaiperis. Pēdējais 
šāviens 
21.00 Panorāma
22.00 Eirovīzija
1.30 Hokejs
1.55 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.05 21.05 TV barometrs
7.10 Baltkrievijas virtuve
7.40, 9.30 Mf. Blokāde 
10.45 Mf. Sevišķi svarīga 
vienība 
12.20 Mf. Piecas līgavas 
14.15 Mf. Sniegs un pelni 
18.35 Mf. Leģenda nr. 17 
21.10 Sveiciens no “Katjušas”
22.10 Sportloto 6 no 49, 
KENO

319. gadā kristījās cars Mirians III, 
Gruzija pieņēma kristietību 

Valstis, kur kristietība kļuva par valsts re-
liģiju mūsu ēras pirmajos gadsimtos, atrodas 
Aizkaukāzā. Gruzija nebija pirmā, bet jaunas 
ticības pieņemšanas process šeit bija sarež-
ģīts un ļoti interesants. Divi galvenie perso-
nāži: cars Mirians III un svētā, apustuļiem lī-
dzīga Ņina ilgus gadus gāja pretī viens otram, 
lai Gruzijas zeme pieņemtu Kristu. 

Gruzijas cars bija Persijas šaha Šapura I dēls. Tēvs 
“iecēla” dēlu par Gruzijas valdnieku, jo tajos laikos šī valsts 
bija pilnīgi atkarīga no Persijas. Mirians ātri izprata sarežģī-
to politisko situāciju reģionā un nolēma, ka ir nepieciešams 
pārtraukt tēva aizbildniecību. Pateicoties savam stāvoklim, 
Ibērija (nākamā Gruzija) varēja iegūt vairāk priekšrocību no 
partnerības ar Romas impēriju, taču tas bija iespējams ti-
kai ar vienu nosacījumu - kristietības pieņemšana. Tādam 
solim cars nebija gatavs, un viņa pavalstnieki arī nevarēja 
atbalstīt šo lēmumu. 

Svētā Ņina piedzima Kapadokijā (tagadējā austrumu 
Turcijā) kristīgā ģimenē. Viņas tēvs bija Georgija Uzvarētāja 
radinieks, bet māte - Jeruzalemes patriarha māsa. Vēl bēr-
nībā meitene dzirdēja par to, ka Ibērijā, Dievmātes zemē, 
atrodas Glābēja hitons. Liela vēlēšanās paklanīties šim 
svētumam pārņēma meitenes sirdi. Kad Ņina izauga, sapnī 
viņa redzēja Dievu, kas svētīja viņu pirms grūta ceļojuma un 
īstas ticības sludināšanas Ibērijas pagānu vidū, bet Jaunava 
Marija pasniedza viņai krustu, kas bija izgatavots no vīnogu-
lāja zariem. Pamodusies Ņina ieraudzīja, ka viņa tur rokās 
šo krustu. Tā tika izlemts meitenes liktenis. 

Ņinas ceļš uz Gruziju bija sarežģīts. Viņa pievienojās 
meitenēm, kas pavadīja nežēlastībā kritušo princesi Ripsi-
miju. Princese slēpās no imperatora Diokletiāna tīkojumiem. 
Sasniedzot Armēnijas teritoriju, meitenes sastapās ar jau-
nām bēdām. Nesavaldīgs un kaprīzs Romas imperators uz-
rakstīja vēstuli Armēnijas caram Tiridātam. Vēstulē impera-
tors paziņoja, ka viņa valstī slēpjas pasakaina skaistule. Ja 
cars atsūtīs viņam bēgli, tad imperators būs viņam parādā, 
bet, ja nolems atstāt viņu sev, tad arī neapvainosies. Tiri-
dāts atrada Ripsimiju un piedāvāja viņai kļūt par viņa sie-
vu. Princese atteica, motivējot savu rīcību ar to, ka viņa ir 
Dieva līgava un citi līgavaiņi viņu neinteresē. Armēnijas cars 
nolēma panākt princeses labvēlību ar varu. Viņu spīdzinā-
ja, un kopā ar viņu visas meitenes, kas pavadīja princesi. 
Brīnumainā kārtā Ņinai izdevās no tā izvairīties. Un viņa 
bija vienīgā, kas palika dzīva, tāpēc ka nelaimīgo jaunavu 
spīdzināšana beidzās ar to, ka viņas nežēlīgi sodīja ar nāvi.  

Pēc gara un nogurdinoša ceļojuma Ņina nokļuva Ibēri-
jā. Pa ceļam uz Mchetas pilsētu svētā satika cara kortežu. 
Mirians un viņa sieva Nana devās uz dievu galveno tem-
pli. Ņina slepeni devās līdzi valdnieku ģimenei un visam 
galmam. Un tad rituāla laikā līdz ar svētās lūgšanu sākās 
briesmīga vētra, kas padzina prom visus pagānus. Zibens 
spēriens iznīcināja elkus. Šajā dienā Mirians pirmo reizi no-
pietni aizdomājās par jaunas ticības pieņemšanu. 

Cara un svētās otrā tikšanās notika carienes nopietnās 
slimības laikā. Ir jāuzsver, ka Mirians nekad neaizliedza Ņi-
nai sludināt Kristus mācību Ibērijā. Turpretī cariene pielika 
daudz pūliņu, lai izbeigtu kristīgo misionāru darbību. Slimī-
ba visu izmainīja. Ārsti bija bezspēcīgi, un Ņina bija vienīgā 
cerība. Ziņas par kristieti, kura dziedina cilvēkus, izplatījās 
pa visu valsti. Uz viņas novietni atnesa arī carieni. Pēc Ņi-
nas lūgšanas cariene bija pilnīgi vesela. Pilī viņa atgriezās, 
pārvietojoties savām kājām un ar lielu vēlēšanos pieņemt 
Kristus ticību, par ko paziņoja savam vīram. Cars aizdomā-
jās otro reizi... 

Pēc dažiem gadiem Mirians devās medībās. Savam 
pavadonim cars teica par to, ka grasās izdzīt no valsts visus 
kristiešus, bet, ja nepakļausies, iznīcināt viņus. Tajā brīdī 
pazuda dienas gaisma, un tumsa nolaidās pār mežu. Cars 
nobijās. Viņa pirmā doma bija, ka tas notika tāpēc, ka viņš 
necienīgi atsaucās par kristiešiem. Mirians nolēma vērsties 
ar lūgumu pie Ņinas. Viņš apsolīja, ka pieņems Kristus ticī-
bu, ja gaisma atgriezīsies. Viss notika atbilstoši cara lūgu-
mam. Tumsa pazuda, un apkārt atkal valdīja gaisma. Pēc 
atgriešanās galvaspilsētā cars pieņēma kristietību. 

Ilgus astoņus gadus cars neuzdrošinājās paziņot tautai 
par jaunās ticības pieņemšanu. Bet Ņina turpināja nest savu 
krustu... Un tajā laikā, kad cars izsludināja dekrētu par kris-
tietību kā vienīgo valsts reliģiju, lielākā daļa Ibērijas iedzīvo-
tāju jau bija kristieši, pateicoties svētās Ņinas centieniem. 

Tbilisi, Gruzijas galvaspilsētā, Sioni katedrālē var ierau-
dzīt slaveno relikviju - svētās Ņinas krustu. Tā ir nozīmīga 
liecība, kas apstiprina Ņinas varoņdarbu, pateicoties kuram 
vesela tauta atrada savu īsto ticību. Šai relikvijai ir ļoti sarež-
ģīts liktenis. V gadsimtā, kad Gruzijā atkal sākās kristiešu 
vajāšanas, svētās Ņinas krustu paslēpa Armēnijā. Svētums 
atradās šajā valstī vairāk nekā 800 gadus. Pēc tam krusts 
atkal atgriezās Gruzijā, pateicoties Mongolijas hana palīdzī-
bai, kas iekaroja Armēnijas Ani pilsētu, kur glabājās relikvija. 

XVIII gadsimta vidū, kad svētumam atkal draudēja 
briesmas, viņu slepeni pārcēla uz Krieviju, jo tur dzīvoja 
Gruzijas caru mantinieks. Tikai 1802. gadā svētās Ņinas 
krusts tika nogādāts uz Gruziju, un kopš tā laika relikvija 
nekad nepameta Sioni dievnamu, Gruzijas galveno kristīgo 
baznīcu. 

Nelielā kapličā, Mchetas klostera teritorijā, kur kādreiz 
atradās Gruzijas galvaspilsēta, ir vieta, kur cilvēki lūdzas 
svētajai Ņinai. Kapličas vietā kādreiz bija pieticīga novietne, 
kurā dzīvoja svētā Ņina, izdziedināja slimniekus, atdzīvināja 
mirušo zīdaini un lūdzās par visiem Ibērijas iedzīvotājiem. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Attēlā: Svētās Ņinas krusts 

Krimināls, notikumi

Policija pārbauda informāciju par iespējamo 
uzmākšanos sievietēm

Aizvadītās nedēļas nogalē Valsts policijas Latgales re-
ģiona pārvaldes dežūrdaļa saņēma informāciju par diviem 
gadījumiem Daugavpilī, kur sievietēm, iespējams, uzmā-
cās gados jauns vīrietis.

Šobrīd policija veic pasākumus šīs informācijas pār-
baudei, tostarp precizē notikumu apstākļus, skaidro pre-
cīzas personas pazīmes. Pirmatnējā informācija par šiem 
gadījumiem liecina, ka minētā persona, iespējams, ir ga-
dos jauns vīrietis (pusaudzis). Viņa rīcības motīvi šobrīd 
nav zināmi.

 Gadījumā, ja jums ir jebkāda noderīga informā-
cija par šiem gadījumiem vai, ja esat pamanījuši kādu 
aizdomīgu personu, lūdzam informēt policiju pa tālr. 
110. 

Virszemes televīzija - dekoderu uzstādīšana; sa-
telīttelevīzija - uzstādīšana, remonts. 

Tālr. 26344829.
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Tulkotāja

Iepērk gliemežus.
Tālr. 29158702.

Reklāma un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD
māju Krāslavā (Austriņa 5), 
zeme - 1415 m2. Tālr. 28380369;
1-istabas dzīvokli Krāslavā. Tālr. 
25277502;
“VOLVO S80” - 2.5 TDi, 2001. 
Tālr. 27410544;
“VW Passat B5”- 1.9 TDi, 
1999., jauna TA, sedāns, 1800 
€. Tālr. 28386640, 26795517;
“VW Passat Variant” - 1996., 
benzīns, 1500 €. Tālr. 26315409;
“MB 208 D” - 5 sēdvietas, 1993, la-
bās stāvoklī, 1300 €. T. 26559761;
“AUDI 100 C4” - 2.4 D, 1993. 
Tālr. 26128003;
“FORD Mondeo” - 1,8, 1999., 
rezerves daļām. Tālr. 29106967;
traktoru T - 40 A; kultivatoru (3 
m), 2-korpusu arklu, traktora 
mēslu piekabi. Tālr. 26095735;
kultivatoru (zemes frēzi) MTD-
380 rezerves daļām, dzinēju 
Briggs & Stratton - 5.5 l. Tālr. 
28744164;
jaunu lapeni (2.5 x 2.5) ar soliem, 
galdu, jumtu. 650 €. T. 26511244;
zāģmateriālus. Vagondēļus, dē-
ļus, brusas, terases un grīdas 
dēļus, blockhause (brusas imitā-
cija), vagondēļus pirtij, plauktus, 
līstes. Piegāde. Tālr. 27086886;
stikla paketes (1200x1200, lieto-
tas), 8 €/ gab., bišu stropus. Tālr. 
28952044;
jaunu trimeri “Erman”. Jaudīgs, 
viegls, 90 €. Tālr. 28704679;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
saldējamo kameru. T. 28788273;
polikarbonāta siltumnīcu (6x3 m), 
2 gab., 250 €/ gab. T. 26984091;
zivju murdus. Tālr. 29980479;
mucas (metāla, 200 l, ar vāku), 
650 l, 1000 l (kvadrātveida ar 
krānu). Piegāde. Tālr. 24422023;
mucas (20, 25, 30, 60, 120, 
200, 1000 litri). T. 27492445 
(Daugavpilī), 28111838 (Rēzekne);
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
govi, skaldītu malku. Tālr. 
26527904;
teli (1 mēn.) un cūkgaļu. T. 20262432;
sivēnus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 27599558;
sivēnus. Tālr. 29106967;
aitu mātes ar jēriem audzēšanai. 
Tālr. 27552243;
dažādu šķirņu un vecumu tru-
šus. Tālr. 22477401;
bišu saimes. Tālr. 29616112;
sēklas kartupeļus. T. 26869398;
sēklas kartupeļus “Vineta”. 0,15 
€/kg. Tālr. 26128003;
bioloģiskos kartupeļus ar piegādi 
Krāslavā. Tālr. 22462218;
pārtikas kartupeļus. T. 25328670;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Tālr. 26255104;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Tālr. 65628006, 26117668;
sēklas kartupeļus. T. 27131681;
kartupeļus, graudus, miltus. Pie-
gāde. Tālr. 29463815;
auzas, kartupeļus. T. 28797057;
auzas. Tālr. 28242466;
kviešus, miežus - lopbarībai, sēk-
lai, miltus; malku. T. 29489854;
graudus, miltus, auzas, vasaras 
kviešus. Piegāde. T. 25949788;
miežus, auzas, miltus, amoliņu, 
facēliju. Tālr. 27827411;
malku. Tālr. 29189194;
malku. Tālr. 26119134;
skaldītu oša malku. T. 29456441;
malku (skaldītu vai klučos). Tālr. 
28381659;
skaldītu malku. Tālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
zemi ar jebkādu mežu. Visaug-
stākās cenas. Tālr. 65622863;
zemi ar jebkādu mežu. Aug-
stas cenas. Tālr. 29548596;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231; 
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. T. 26346688.

SIA
  “FORVEST”
Pērkam augo-

šu mežu, mežu 
ar zemi, ieķīlā-
tu mežu un bez 
dokumentiem.
Meža izstrādā-

šanas pakal-
pojumi.  Meža 
izvedēja, forvar-
dera pakalpo-
jumi. Pārdodam 
malku (3 m).

T. 26677812, 
20377801.

DAŽĀDI
VAJADZĪGI darbinieki iekšējo 
un ārējo remontdarbu veikšanai 
Rīgā. Varam nodrošināt ar dzī-
vesvietu. Tālr. 29853997.
Meklēju darbu! Palīdzēšu saim-
niecības darbos, skaldu un zā-
ģēju malku, ir savs zāģis. Tālr. 
29789264. 
Paku pārvadājumi Anglija - Lat-
vija - Anglija. Izbr. no Anglijas - 
10.05., izbr. no Latvijas - 18.05. 
Tālr. 29790824, 29943954.
Kāzu motokortežas, motokur-
jers, motoekskursijas (1-3 moto 
pa Latviju),lidosta. Pakalpojums 
“Šoferis nedzērājs”. T. 25973175.
Dzinēju galvu remonts. T. 27410544.
Mazdārziņu apstrāde ar aug-
snes frēzi, vagošana. Zvanīt 
vai sūtīt sms pa tālr. 22038020.
Izgatavojam koka logus, durvis, 
laivas. Tālr. 29162064.

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888;
teļus, aunus, liellopus. Tālr 
26524409.

Dusi saldi zemes rokās, 
Lai tev sapņu nepietrūkst. 
Mīļas rokas ziedus noklās, 
Un tev silti vienmēr būs.

Krāslavas “Varavīksnes” 
vidusskolas kolektīvs izsaka 
patiesu līdzjūtību Svetlanai 
Smirnovai sakarā ar tēva nāvi. 

Logi no 15 Eur, jumtiņi.
Ārdurvis no 99 - 300 Eur. 
T. 26847347, durvistev.lv

Uzņēmums steidzami 
aicina darbā profesionālu 

BIŠKOPI.
* Darbs Latgales reģionā, 

Daugavpils novadā;
* nepieciešama autova-

dītāja apliecība un prasme 
vadīt auto;

* varam nodrošināt pastā-
vīgu darbu visu gadu (nevis 
tikai uz sezonu);

* nodrošinām ar darba au-
tomašīnu;

* vajadzības gadījuma no-
drošinām dzīves vietu;

* nodrošinām pilnas sociālās 
garantijas;

* atbilstošas kvalifikācijas 
darba pretendentiem labas 
karjeras izaugsmes iespējas.

e-pasts: 
andis.andrusko@gmail.com
Tālr. 29552239; 26132966

KAMĪNU veikals
(vairāk kā 50 modeļi)

Kamīni, kamīnkrāsnis, 
buržuikas.

Cena sākot no 85 eiro.
Krāslavā,  Lāčplēša ielā 17 - 1.
Tālr. 27878088, 28675525

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uzraksti, 

portreti.
ATLAIDES!

 Uzstādīšana. Bezmaksas 
piegāde. Zemas cenas.

Tālr. 26539548.

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam 

 jebkurā laikā. T. 29198531.

IK “KOVDORS”
Granīta pieminekļi un kapap- 

males. Pieminekļi un kapap-
males no marmora smelknes. 
Metāliskie nožogojumi un soliņi.

Piegāde, uzstādīšana.
Tālr. 22324315. Krāslava, 

Mednieku iela 2 (slimnīcas raj., 
bijusī Baklabaratorijas terit.).

PLASTIKĀTA LOGI un DURVIS
(6-kameru vācu profils)

Metāla durvis (125 eiro)
Atlaides līdz 20 %

Tālr. 27878088 (Krāslava),
28675525 (Dagda).

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS EUR/ m3 

Garumus iepriekš saskaņot!
Piegādes vieta: Varakļāni. 

Ir transports! 
www.alnias.lv

SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 25916403.

Priede
Garums 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1

Di
am

et
rs 14-17 44 44 44 44 44

18-24 58 58 58 58 58
25+ 58 58 60 58 60

Egle
Garums 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1

Di
am

et
rs 14-17 45 45 45 45 45

18-24 60 60 64 62 62
25+ 63 63 65 65 65

SIA VEGO PLUS 
Plastikāta logi, durvis. 
Mēbeļu izgatavošana.

Žalūzijas, rolslēģi, moskītu tīkli.
www.vegoplus.lv

Brīvības 10, Krāslava, tālr. 
22402950; Dagda, tālr. 25992850.

PĒRK guļbūves 
promvešanai. 
 Tālr. 25732230.Akmens apstrāde

•	Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza rotājumi.
•	Viszemākās cenas Latgalē dažiem produkcijas 

veidiem.                 Akmens – ne no Ķīnas!
Strādājam bez brīvdienām!  

Ūdrīšu pag. (4 km no  Krāslavas).
T. 26823417.

Dagda, Upes iela 1-a. 
T. 22424163. www.granits-o.lv

SI A “VBKL” pie dā vā 
be to na iz strā dā ju mus: ie tvju 
plāk snes, ap ma les, fa sā des 
plāk snes, 6 vei du žo ga sta bus, 
ka pu ap ma les, so lus, ba lus trā-
des, at kri tu mu ur nas.  Vā zēm 
un ar hi tek tū ras iz strā dā ju miem 
- atlaides līdz 25 %.  Mon tā ža.

Tālr. 28893839.
Ūd rī šu pa gasts, dz. st. Krās la va. 
www.siavbkl.wordpress.com

IK “ALNAMI” 
piedāvā mini-ekskavatora 

pakalpojumus: ūdensvadu un 
kanalizācijas ierīkošanu.Tālr. 
20050580 (LMT), 26898080 
(TELE 2).

Ja Tev ir idejas, kā veidot 
labvēlīgu vidi dzīvošanai, uz-
ņēmējdarbībai un lauku terito-
riju attīstībai, uzlabot sociālo 
situāciju laukos,  ja esi gatavs 
uzsākt vai attīstīt uzņēmējdar-
bību, radīt jaunas darba vie-
tas, UZZINI, KĀ SAGATAVOT 
PROJEKTU KONKURSAM 
LEADER PIEEJAS ĪSTENO-
ŠANAS IETVAROS!

Īsteno savu ideju, piedaloties 
projektu konkursā “Atbalsts jau-
nu produktu un pakalpojumu 
radīšanai, esošo produktu un 
pakalpojumu attīstīšanai, to 

realizēšanai tirgū un kvalitatī-
vu darba apstākļu radīšanai”. 

Biedrība “Krāslavas rajona part-
nerība” organizē semināru LEA-
DER projektu iesniedzējiem:
•	 2016. gada 11. maijā plkst. 

10:00 Aglonas novadā, Dau-
gavpils ielā 8, Aglonā (Aglonas 
bērnu un jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas centrā “Strops”);

•	 2016. gada 11. maijā plkst. 
14:00 Dagdas novadā, Alejas 
ielā 29, Dagdā (Dagdas Tautas 
nama izstāžu zālē);

•	 2016. gada 17. maijā pulkst. 
10:00 Krāslavas novadā, Sko-

las ielā 7, Krāslavā (aktu zālē, 3. 
stāvā).
Lūdzam pieteikt savu dalī-

bu seminārā, zvanot pa tālr. 
25608232 (Zane Ločmele) vai 
rakstot uz e-pastu kraslavas-
partneriba@inbox.lv 

Plašāka informācija par projek-
tu konkursu, kas izsludināts no 
š.g. 27. maija līdz 27. jūnijam, un 
cita aktuāla informācija ir pieeja-
ma biedrības “Krāslavas rajona 
partnerība” mājas lapā www.kra-
slavaspartneriba.lv vai Lauku at-
balsta dienesta mājas lapā www.
lad.gov.lv 

Informatīvie semināri LEADER projektu iesniedzējiem

SIA “Dagdas komunālā 
saimniecība’’ sniedz eks-
kavatora CASE 695SR2-
4PS, traktora MTZ-
82UK, traktora Belarus 
1025,4 pakalpojumus. 

Ņemot vērā traktortehni-
kas pakalpojumu izmanto-
šanas darba apjomu, ir pie-
ļaujama cenu atlaide.

Kontakttālrunis 
26320453.

PĒRK senlaicīgas fotogrāfi-
jas, atklātnes, papīra un me-
tāla naudu, krūšu nozīmes, 
dažādus dokumentus, obligā-
cijas, loterijas biļetes, foto al-
bumus.    Tālr. 26143139.

Reģipša montāža (3 €/ m2). Tālr. 
25654187.
Dzīvokļu un māju remonts. Tālr. 
28318846.
Visa veida celtniecības darbi. 
Tālr. 28186046. 
MŪRĒJAM visa veida krāsnis, 
kamīnus, dūmvadus. TĪRĀM, 
REMONTĒJAM krāsnis, dūmva-
dus. Tālr. 29329151.
Mašīnu metināšana. PĀRDODU 
kazas pienu, cāļus. T. 29888267.
Rokam dīķus. Tālr. 29295258.
SIA “EVILANA” - pašizgāzēja un 
mini ekskavatora pakalpojumi. 
Tālr. 29186835.

Sadzīves tehnikas, kondicio-
nieru, auto un lauksaimniecības 
tehnikas kondicionieru remonts. 
Piena dzesētāju remonts un 
apkalpošana. Izbraucam uz dzī-
vesvietu.         Tālr. 29490487.
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