
• Satversmes aizsardzības birojs 
(SAB) veselības ministram Gun-
tim Belēvičam (ZZS) pielaidi valsts 
noslēpumam varētu liegt viņa saišu dēļ ar 
specdienestu uzraudzībā nonākušo uzņēmēju Bislanu Abdulmusli-
movu, uzņēmumu „Rēzeknes gaļas kombināts” (RGK) un tā vadī-
tāju Gunti Piteronoku. Ja Belēvičs neiegūst pielaidi, viņa palikšana 
amatā kļūst apšaubāma, savukārt progress politiskajā karjerā - ne-
iespējams.

• Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” par marihuānas dekri-
minalizāciju parakstījušies vairāk nekā 10 000 cilvēku, un tas nozī-
mē, ka šo iniciatīvu var iesniegt parlamentā. Iniciatīvas autors Āris 
Ābele aicina atbalstīt iniciatīvu atcelt sodu par neliela daudzuma 
marihuānas audzēšanu, glabāšanu, nēsāšanu un smēķēšanu. Tie-
sības iesniegt Saeimā kolektīvos priekšlikumus ir tad, ja tos ir pa-
rakstījuši vismaz 10 000 pilsoņu, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu.

• Latvijā pērn ceļu satiksmes negadījumos gājuši bojā 105 cilvēki uz 
miljonu iedzīvotāju, kas ir lielākais rādītājs starp Eiropas Savienības 
(ES) dalībvalstīm, liecina Eiropas Komisijas (EK) dati. 39% no avā-
rijās Latvijā bojā gājušajiem ir gājēji, kas ir otrais lielākais īpatsvars 
starp ES valstīm. 7% no satiksmes negadījumu upuriem Latvijā 
pērn bijuši velosipēdisti, kas ir zem vidējā rādītāja, bet motociklisti - 
6%, kas ir ceturtais mazākais rādītājs starp ES valstīm. Aizvadītajā 
gadā visā ES ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 25 700 cilvēki 
jeb aptuveni 70 cilvēki dienā. 

• Ministru kabinets otrdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) vir-
zītos grozījumus gāzes balonu aprites kārtībā, nosakot, ka mājsaim-
niecības padomju laikā ražotos 
tā sauktos sarkanos gāzes 
balonus drīkstēs lietot vēl līdz 
2017. gada beigām. Tas nozī-
mē, ka apritē vēl nepilnus trīs 
gadus būs gan vecie, gan jau-
nie baloni.

9 771407 962055

13
ISSN 1407-9623

Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Piektdiena, 2015. gada 27. marts Nr. 24 (8923) Cena - 41 cents

Šodien numurā

Ežezerā aizturēti divi 
maluzvejnieki ar 16 

 līdakām
2.lpp

Ar ko nav apmierināta 
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Latvijā

SIA “LEVEN” 
Celtniecības materiāli: ce-

ments, ķieģeļi (krāsnīm, dūm-
vadiem, šamota), reģipsis, 
KNAUF špakteles, grunts, profi li 
(UD, CD, UW, CW).

Santehnika: tualetes podi, 
hidrofori, duškabīnes, apkures 
katli, pirts katli;

Metāls: loksnēs, metāla cau-
rules (kvadrātveida, apaļas), ar-
matūra un tās sieti;

Metāla jumti. Palīdzēsim no-
teikt nepieciešamo materiāla 
daudzumu. Iespējama piegāde!

Gaidām Jūs mūsu 
veikalos!

Krāslavā, Vasarnieku 2a, tālr. 
65622073,

Dagdā, Skolas 4, tālr. 
65653354.

Limbažos, 13. Starptau-
tiskā akordeonistu festivāla ie-
tvaros notika mūzikas skolas 
ansambļu konkurss. Tajā pieda-
lījās jaunie talanti no deviņām 
valstīm. Krāslavu pārstāvēja 
pedagoga Anatola Livčas vadī-
tais trio - Anna Kozačuka, Ēriks 
Lukaševičs un Daniels Dukaļs-

kis. Žūrija, kuras sastāvā bija 
eksperti no Latvijas, Vācijas, 
Polijas, Itālijas un Moldovas, 
mūsu ansambļa uzstāšanos 
novērtēja ar augstu atzīmi. Re-
zultātā - sudraba kauss un otrās 
pakāpes diploms.

Alekseja GONČAROVA foto

Starptautiskajā festivālā iegūts 
sudraba kauss

Krāslava. Komunistiskā terora upuru piemiņas dienā šeit, pie pie-
minekļa “Māte Latgale raud”, noritēja emocionāls pasākums. Skanēja 
svinīgas uzrunas, atmiņas… Daudzo apmeklētāju vidū bija arī pilsētas 
skolu kolektīvi. 

Alekseja GONČAROVA foto

Pieminam un sērojam
Tavs ieguvums ir tavi gadi, kas tevi mīļi sveikuši,
Tos sagaidot un aizvadot, tu bagātāka kļuvusi.

Jo katrs gads tev kaut ko devis, un katrs kaut ko paņēmis.
Lai prieks par iegūto un doto, un katru gadu nodzīvoto!

Sirsnīgi sveicam 
Stanislavu KLEĶERI 80 gadu jubilejā!

Brālis Viktors ar ģimeni

SIA “Dagdas komunālā 
saimniecība” 

sniedz ekskavatora CASE 
695SR2-4PS, traktora MTZ-
82UK, BELARUS 1025.4 pakal-
pojumus.

Remontdarbus ūdensvada, 
kanalizācijas un siltumapgādes 
sistēmās. 

Kontakttālrunis - 26526661.

 Autocentrs “RITMS R”
Rēzeknes ielā 49, tālr. 

29410327
Piedāvā vasaras riepas (ražo-

tas 2014. gada beigās), vairāk 
kā 40 izmēri.

Zemas cenas!

Kondicionieru un auto kondi-
cionieru un lauksaimniecības 
tehnikas kondicionieru remonts, 
apkalpe, uzpilde un pārbaude. 
Izbraucam uz vietu. Piena dze-
sētāju remonts.  Tālr. 29490487

Velosipēdu, AM (mopēdu) un 
B kategorijas apmācība.

B kategorijas teorija 
35 EUR.

Pieteikties līdz 8. aprīlim pa 
tālr. 26182527; 29776445

Sīkāk: www.autoskolanr1.lv

SIA “Rumba centrs” 
aicina darbā pārdevēju - 

 noliktavas pārzini.

CV - merogs@inbox.lv
Tālr. 28237504 

Pāreja uz vasaras laiku
Neaizmirsti , ka šo svētdien, 29. martā 

plkst.03:00 (naktī  no sestdienas uz svētdienu) 
pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vienu stun-
du uz priekšu.

Pāreja uz vasaras laiku ir pulksteņu pārregu-
lēšana, lai vakaros dienasgaisma būtu ilgāk, 
bet rītos - mazāk. Pāreja uz vasaras laiku no-
ti ek, pavasarī pagriežot pulksteņus par stundu 
uz priekšu, bet rudenī - par stundu atpakaļ.
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Pasaulē

Ukraina palielinās 
 armiju

Ukrainas prezidents Petro 
Porošenko trešdien parakstī-
jis likumu, ar kuru cilvēku skaits 
Ukrainas armijā palielināts līdz 
250 000. Atbilstoši mediju ziņām 
2014.gada sākumā Ukrainas Bru-
ņotajos spēkos bija 168 000 cil-
vēku, bet gada beigās - 232 000 
cilvēku. Šogad papildus tiks izvei-
dotas sešas mehanizētās brigā-
des, kalnu kājnieku pulks, trīs ar-
tilērijas brigādes un divas armijas 
aviācijas brigādes. 20.janvārī sā-
kās ceturtais mobilizācijas vilnis. 
Tā gaitā plānots iesaukt 50 000 
militārajam dienestam pakļautu 
Ukrainas pilsoņu. Aprīlī un jūnijā 
notiks vēl vairākas mobilizācijas 
kārtas. Kopumā 2015.gadā plā-
nots iesaukt armijā 100 līdz 150 
000 cilvēku.

Ukraina saņem pirmo 
ASV “Humvees” partiju

Ukrainas prezidents Petro 
Porošenko trešdien Kijevas Boris-
piļas lidostā sagaidīja pirmo ASV 
militāro automašīnu “Humvees” 
partiju, kas Ukrainai piešķirta Va-
šingtonas neletālās militārās palī-
dzības programmas ietvaros. Po-
rošenko pateicās Vašingtonai un 
norādīja, ka turpmāko 45 dienu 
laikā Ukraina saņems pārējo ASV 
neletālo militāro palīdzību 75 mil-
jonu dolāru vērtībā. 75 miljonu 
dolāru vērtās militārās palīdzības 
ietvaros Ukraina saņems bezpilo-
ta lidmašīnas, sakaru sistēmas, 
radarus mīnmetēju un artilērijas 
pozīciju noteikšanai, nakts redza-
mības ierīces un citas iekārtas, 
kā arī 230 militāros automobiļus.

Lidmašīnas katastrofa 
Alpos

Otrdien Francijas dienvid-
austrumos  Alpu kalnos nogāzās 
Vācijas nacionālās lidsabiedrības 
“Lufthansa” zemo cenu meitasuz-
ņēmuma “Germanwings” lidmašī-
na ar 144 pasažieriem un sešiem 
apkalpes locekļiem, kas visi gāju-
ši bojā. Reisa “4U9525” lidmašī-
na “Airbus A320” lidoja no Barse-
lonas uz Diseldorfu. Katastrofas 
cēlonis vēl nav noskaidrots. Avi-
okompānija pavēstīja, ka lidma-
šīna, sasniedzot 11,5 kilometru 
augstumu, sāka krist. Krišanas 
ilgums bija astoņas minūtes.

Sestdien, 21. martā, neilgi pēc 
septiņiem vakarā Rāznas nacionā-
lā parka teritorijā esošajā Ežezerā 
Dabas aizsardzības pārvaldes Lat-
gales reģionālās administrācijas 
valsts vides inspektoriem izdevies 
aizturēt divus maluzvejniekus. 400 
metrus garajos tīklos atrasts visai 
prāvs loms - 16 līdakas, 2 kilogrami 
raudu un 1 līnis, kā arī 2 gaigalas. 

Aprēķināts, ka maluzvejnieki 
Ežezera zivju resursiem, noda-
rījuši zaudējumus 2332,00 EUR 
apmērā, proti, katrs no maluzvej-
niekiem radījis 1164,00 un 1168,00 
EUR lielu kaitējumu. Līdakas ir 
iegūtas aizliegtā laikā, tāpēc ziv-
ju resursiem nodarītie zaudējumi 
aprēķināti pieckāršā pamatlikmes 
(29EUR) apmērā un ir 2320 EUR. 
Savukārt par līni tie ir 8eiro un par 
2kg raudu – 4eiro. 

Aizturētie ir 1970. gadā un 
1974. gadā dzimuši Dagdas nova-
da iedzīvotāji. Inspektori sastādīju-
ši administratīvo pārkāpumu pro-
tokolus, un aizturētajiem nāksies 
samaksāt arī administratīvo sodu.  

Par nelikumīgu gaigalu iegūšanu 
informēts Valsts meža dienests. 

Dabas aizsardzības pārval-
des vides inspektori arī turpmāk 
pastiprināti veiks reidus, lai kon-
trolētu makšķerēšanas noteikumu 
ievērošanu zivju nārsta laikā un 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
izmantošanas un aizsardzības no-
teikumu ievērošanu pārraugāma-
jās teritorijās.  Zivju dabīgā nārsta 
iespēju palielināšana, zvejas vai 
makšķerēšanas ierobežošana 
nārsta vietās un nārsta laikā ir pa-
sākumi bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai. 

Dabas aizsardzības pārvalde 
aicina makšķerniekus un iedzī-
votājus uzmanīt ūdens krātuves 
un ziņot par nelikumībām Dabas 
aizsardzības pārvaldes Latgales 
reģiona vides inspektoriem Alek-
sandrs Savičam (28703840), Dai-
nim Tučam (26528739), Dagnim 
Vasiļevskim (26112686).

Regīna INDRIĶE, Dabas 
aizsardzības pārvaldes Latgales 

reģionālā administrācija

Ežezerā aizturēti divi 
maluzvejnieki ar 16 līdakām

It kā bez saim-
nieka palikusī biju-
šās viesnīcas ēka 
Raiņa ielā ne tikai 
stipri bojā mikrora-
jona ainavu, bet arī 
ir pārvērtusies par 
vandāļu treniņzāli. 
Vakaros drūmajās 
ēkas sienās dzir-
damas atlikušo 
mēbeļu lūztošās 
skaņas un stikla 
šķindoņa… Grauti-
ņu midzenis papla-
šina savu teritoriju. 
Ir cietis autoplacis 
aiz viesnīcas, bet 
pirms dažām die-
nām jaunie pie-
dzīvojumu meklē-
tāji atstājuši savus 
nospiedumus uz 
mūsdienīgās sko-
lēnu autobusu pie-
turvietas. Jau ne 
pirmo reizi izsistas 
autobusu pieturas 
stikla sienas, kas 
pasargāja cilvēkus 
no vēja un lietus. Kurš ir vainīgais 
un ko iesākt? Tās ir neatrisinā-
mās Krāslavas problēmas? 

Alekseja GONČAROVA 
 fotoapsūdzība

Nesodāmības sekas

Diskusijas par jaunas pedago-
gu darba samaksas sistēmu Lat-
vijā turpinās jau vairākus gadus. 
Nesen kļuva skaidrs, ko īstenībā 
mainīs kārtējā reforma. 

Pagājušajā nedēļā Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma 
intervijā Latvijas radio apstiprināja, 
ka pēc jaunā pedagogu finansēša-
nas modeļa ieviešanas daļai sko-
lotāju ikmēneša ienākumi varētu 
samazināties. Cik graujoša būs 
reformas ietekme, pagaidām nav 
zināms.

Straujuma paskaidroja, ka 
finansējuma modeļa reformas ie-
tvaros ir svarīgi panākt, lai skolotāji 
turpmāk nestrādātu vairāk par 40 
stundām nedēļā jeb vienu slodzi. 
Pašlaik daudzi skolotāji ir pārslo-
goti, kas ir saistīts ar elementāru 
vēlmi nopelnīt. Brīnumainā kārtā 
kārtējā reforma un pārmaiņas var 
vēl vairāk pasliktināt pedagogu 
stāvokli un samazināt atalgojumu. 

Taču Laimdota Straujuma 
sola darīt visu iespējamo, lai peda-
gogi, kuru ienākumiem jāsamazi-
nās, darbu skolā nepamestu. Līdz 
ar to var secināt, ka pastāv risks, 
ka dažus skolotājus arī atlaidīs no 
darba. Skaidrs, ka pēc šīs jaunās 
sistēmas stāšanās spēkā daļa sko-
lotāju pelnīs mazāk, bet izglītības 
un zinātnes ministre Mārīte Seile 
jau tagad apgalvo, ka jaunā pe-
dagogu darba samaksas modeļa 
ieviešanai papildus būs nepiecie-
šami aptuveni 32 miljoni eiro gadā. 

Pedagogu darba samaksas 
jaunais modelis pagaidām nav 
prezentēts, bet politiķi runā par to, 
ka visiem skolotājiem tiks noteik-

ta „standarta” darba nedēļa – 36 
stundas (vidēji 24 kontaktstundas). 
Vienā skolā skolotājam tiks atļauts 
strādāt ne vairāk kā 40 stundas ne-
dēļā. 

Ir vērts atgādināt, ka tagadējā 
skolu finansēšanas sistēma ir tik 
sarežģīta, ka vienkāršam cilvēkam 
ir grūti iedziļināties un izprast visas 
nianses. Pēc finansēšanas mode-
ļa „Nauda seko skolēnam” ievieša-
nas pedagogu darba algas faktiski 
ir atkarīgas no skolu un skolēnu 
skaita konkrētā pašvaldībā. Izdevī-
gāk ir strādāt tur, kur skolu ir maz, 
bet skolēnu daudz. Pašlaik skolo-
tāja mēneša algas likme ir vidēji 
400-500 eiro.

Spriežot pēc Latvijas pedago-
gu reakcijas uz Ministru preziden-
tes paziņojumu, neko pozitīvu šajā 
reformā viņi nesaskata. Nenoteiktī-
ba, informācijas trūkums par refor-
mu diemžēl jau sen kļuva par nor-
mu. Kas attiecas uz skolotājiem, 
tad viņiem ir jādomā ne tikai par 
stundām, bet jātiek galā ar milzīgu 
darba apjomu, strādājot ar „papī-
riem” - jāraksta plāni un atskaites, 
pastāvīgi jāpaaugstina kvalifikāci-
ja. Neskatoties uz to, ka skolotāji 
saņem ap 400 eiro par likmi, pret 
viņiem nepārtraukti izvirza arvien 
jaunas prasības. Netiek ņemts 
vērā arī tas fakts, ka vairākās sko-
lās, it īpaši laukos, pastāv hronisks 
profesionālu kadru deficīts.

Gribas cerēt, ka pavisam drīz 
atbildīgās personas vairs nezāģēs 
zaru, uz kura paši sēž. Gribas, 
taču pagaidām nekas par to ne-
liecina.

Viktors ŪDRIŠS

Ko sniegs kārtējā reforma
Skolotājiem iesaka savilkt jostas

7. aprīlī Daugavpilī, Vienī-
bas nama koncertzālē, startēs 
džeza mūzikas jaunie talanti.

Ik pavasari sagaidot „Jazz 
Joy Spring” festivāla džeza vēs-
mas, jaunie mūziķi iepazīstina 
sevi ar plašāku publiku, izpildot 
pasaulslavenu komponistu skaņ-
darbus. Koncertā dzirdēsim mūs-
dienu un klasiskā džeza dažādu 
žanru mūziku, sākot ar solo izpil-
dījumu, ansambļu saspēlēšanos, 
diksilendu parādi un beidzot ar 
bigbenda kopskaņu. 

Aicinām skatītājus uz mūzi-
kas svētkiem, kuros varēsim ie-
pazīties ar jauno instrumentālistu 

un vokālistu fantāzijas lidojumu 
un džeza mūzikas interpretācijas 
iespējām.

Koncertā piedalīsies: St. 
Broka Daugavpils Mūzikas vidus-
skolas audzēkņi, Daugavpils 13. 
vidusskolas mūziķi, Latviešu kul-
tūras centra džeza studija, Dau-
gavpils Džeza skola, Krāslavas 
mūzikas skolas, Ilūkstes Bērnu 
un jauniešu centra audzēkņi u.c. 
Sākums – plkst. 18.00.

Ieeja bezmaksas
Koncertu organizē Daugav-

pils pilsētas domes Kultūras pār-
valde sadarbībā ar Latviešu kul-
tūras centru.

Jauniešu džeza koncerts

•	 Deputāti nolēma ņemt aizņē-
mumu Valsts kasē 193 300,00 
EUR apmērā 4 jaunu mikroau-
tobusu iegādei skolēnu pārva-
dāšanai.

•	 Sakarā ar to, ka Beresnes baz-
nīca šogad svinēs 210 gadu ju-
bileju, baznīcas grīdas seguma 
nomaiņai tika piešķirts finansē-
jums 1000,00 EUR apmērā.

•	 Atbalstīja dalību Zivju fonda 
pasākumā „Zivju resursu aiz-
sardzības pasākumi” ar diviem 
projektu pieteikumiem: „Zivju 
aizsardzības pasākumu efek-
tivitātes paaugstināšana Dag-
das novada ezeros”; „Ežezera, 
Arla, Udrijas ezeru zivsaimnie-
ciskās ekspluatācijas noteiku-
mu izstrāde”.

•	 Tika atļauts VSPC „Dagda” iz-

nomāt telpas laboratorijai, rīko-
jot telpu nomas izsoli.

•	 Izskatīja un atbalstīja deputāta 
V. Stikuta iesniegumu par atlī-
dzības noteikšanu par piedalī-
šanos domes, komiteju, komi-
siju sēdēs un par citu deputāta 
pienākumu pildīšanu saskaņā 
ar domes noteikto stundas ap-
maksas likmi.

•	 Nolēma rīkot pašvaldības pro-
jektu konkursu „Sabiedrība ar 
dvēseli 2015”.

Deputāti izskatīja arī citus 
jautājumus. Ar pilnu domes sē-
des protokolu un pielikumiem 
varēs iepazīties www.dagda.lv / 
Pašvaldība / Dokumenti / Novada 
domes protokoli.

dagda.lv

Kārtējā Dagdas 
 novada domes sēde

Domes sēdē lēma par finansējuma piešķiršanu baznīcas re-
montam, aizņēmumu jaunu mikroautobusu iegādei un paš-
valdības projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2015”.

Dagdas vidusskolas 12.b klases skolēni devās ikgadējā mācību ekskursijā uz AS “Sadales Tīkli” Dag-
das pagasta “Ozoliņos”. Kā vienmēr, laipni un viesmīlīgi skolēnus un skolotājus uzņēma iecirkņa vecākais 
meistars Imants Baranovskis un līdzstrādnieki. 

Fotografēja Aivars Arnicāns

Skolēni apmeklē A/S “Sadales Tīkli”
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2015. gada 18. martā “Pīlādzītī” notika 
iestādes atlases konkurss uz starpnovadu 
mazo vokālistu konkursu Daugavpilī “Cāļu 
cālis - 2015”. Konkursu vērtēja žūrija: Krās- 
lavas novada mūzikas skolotāju MA vadītāja 
Rita Andrejeva, mūzikas skolotājas no PII 
„Pienenīte” Stanislava Bataraga un Maija 
Bogdāne.

Konkursā piedalījās desmit iestādes la-
bākie vokālisti vecumā no 2 līdz 5 gadiem, 
kurus sagatavoja mūzikas skolotāja Vija 
Gončarova: Ivita Kormiļceva, Alise Andru-
koviča, Melānija Kononova, Valērija Žurila, 
Gabriella Murāne, Džuljeta Laura, Līga Jako-
vele, Kristīna Dregiša, Kamilla Paka, Santa 
Baldiņa. Katra meitene izpildīja divas dzies-
mas. Visas solistes saņēma dāvanas un dip-
lomus dažādās nominācijās, bet konkursa 
uzvarētāja nominācijā „Cāļu cālis” – ir Santa 
Baldiņa. Viņa piedalīsies Starpnovadu mazo 
vakālistu konkursā, kur mūsu pilsētu pārstā-
vēs kopā ar Barbaru Gendeli-Nunesu no PII 
“Pienenīte”. Konkurss notiks šī gada 6. ap-
rīlī plkst. 12.00 Daugavpils novada Kultūras 
centrā, Dobeles ielā 30. Meitenes dziedās di-
vas dziesmas, tiks vērtētas vokālās spējas, 
ritma izjūta, uzstāšanās režija. Lai mazajiem 
„cālīšiem” pārliecinošs skanējums!

Krāslavas novada pirmsskolas skolotāju 
MA vadītāja J. VOROŠILOVA

“Cāļa” atlases konkurss “Pīlādzītī”

Lasītājs nodzīvo tūkstoš dzīves 
pirms nomirst. Cilvēks, kurš 
nelasa, izdzīvo tikai vienu.

/Džordžs Mārtins „Deja ar 
pūķiem.” /

19. martā Krāslavas kultūras 
nama durvis bija atvērtas vairāk 
nekā 200 visčaklākajiem Dagdas 
un Krāslavas novadu lasītājiem: 
bērniem, vecākiem, skolotājiem 
un bibliotekāriem. Grāmatu mī-
lētāji sapulcējās, lai kopā paprie-
cātos par paveikto lielo darbu 
lasīšanas veicināšanas projektā 
„Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūri-
ja 2014”. 

Ar dziesmām, spēlēm, dejām 
un dzejoļiem sveica visaktīvākie 
lasīšanas veicināšanas projekta 
atbalstītāji - mazie eksperti, mūsu 
uzticīgie lasītāji no PII „Pienenīte” 
un „Pīlādzītis”.

Krāslavas novada izglītības 
un kultūras nodaļas vadītāja Lidi-

ja Miglāne apsveica klātesošos, 
pozitīvi novērtēja bērnu aktivitāti 
un nezūdošo interesi par grāmatu 
lasīšanu, atzīmēja arī to, ka mūs-
dienu pasaulē ir ļoti svarīgi būt 
zinošam, lai izturētu konkurenci 
tālākizglītībā.

Kāds ir mūsu lasītājs? 
Ar lasītāju intervijas rezul-

tātiem iepazīstināja mūsu mīļās 
bibliotekāres Anniņa un Vikto-
rija. Visumā tika konstatēts, ka 
mūsdienu bērniem nav laika la-
sīt - spēles, viedtālruņi un datori 
viņiem šķiet saistošāki par lasī-
šanu. Tur nav tik daudz jānopū-
las - viens pirkstgala pieskāriens 
un „virtuālā pasaule” atveras. Lai 
Pasauli iepazītu lasot, ir jānopū-
las. Vispirms ir jāprot pietiekami 
veikli lasīt, tikai tad var pārvarēt 
attālumu no viena notikuma grā-
matā līdz otram un grāmata sāk 
aizraut.

Bibliotēku apmeklētāji vēlas 

būt zinoši, vēlas bagātināt savu 
valodas krājumu un mācēt gra-
matiski pareizi rakstīt; daži lasa 
tikai mācībām nepieciešamās 
grāmatas. Skolēni atzīmēja arī to, 
ja pietiekami daudz lasa, tad mā-
cības skolā ir daudz vieglākas.

Bibliotekāres uzaicināja vi-
sus atrast laiku lasīšanai un sevis 
pilnveidošanai.

Lasīšana nav iedomājama 
bez ģimenes atbalsta.

Bērniem lielāks stimuls la-
sīt rodas tad, ja arī mamma vai 
tētis to dara. Ja vecāki nelasa, 
tad arī bērns ņems piemēru no 
vecākiem un nelasīs. Labas 
prakses piemēri rāda to, ka jau 
no dzimšanas vecākiem būtu jā-
lasa bērniem priekšā grāmatas, 
jāatrod laiks, ko pavadīt kopā ar 
bērnu un grāmatu. Daudzbērnu 
ģimenes māmiņa Olga Podjava 
kopā ar saviem bērniem Mareku 
un Faustīni piedalījās LIELAJOS 
LASĪŠANAS SVĒTKOS Rīgā. 
Viņa atklāja noslēpumu, kā iemā-
cīt bērnu mīlēt un lasīt grāmatas. 
Viss ir ļoti vienkārši: sāc ar pa-
saku lasīšanu agrīnajā bērnībā, 
uzdāvini kādu skaistu grāmatu, 
kopā ar bērnu atnāc uz bibliotēku 
un interesantas grāmatas sāks 
pašas nākt pie tevis. 

DIREKTORE : Šoreiz “Lielie 
lasīšanas svētki” tika organizēti 
jau 13. reizi. Lasīšanas veici-
nāšanas programmu „Bērnu un 
jauniešu žūrija” īsteno LNB sa-
darbībā ar Latvijas Bibliotekāru 
biedrību, Latvijas Republikas 
Kultūras ministriju un Valsts Kul-

tūrkapitāla fondu.
Pēc gadu ilguša rūpīga dar-

ba lasītāju žūrija ir nominējusi un 
noteikusi 2014.gada populārākās 
bērnu grāmatas, to autorus un iz-
devējus.

KNCB direktore Valentī-
na Magidas savā prezentācijā 
iepazīstināja ar apkopotajiem 
rezultātiem, labākajām un po-
pulārākajām grāmatām „BĒR-
NU un JAUNIEŠU žūrija 2014”, 
nodemonstrēja attēlus no BJŽ 
noslēdzošajiem pa-
sākumiem Dagdas un 
Krāslavas novadu bib-
liotēkās.

Ziedi un LNB pa-
teicības par aktīvu 
dalību Bērnu un jau-
niešu žūrijā 2014 tika 
pasniegti vecākiem, 
skolotājiem un bibliote-
kāriem.

Prieks, ka tik 
daudz bibliotekāru 
un skolotāju populari-
zē grāmatas, mudina 
bērnus, jauniešus un 
to vecākus lasīt, ap-
spriest tās un novērtēt. 
Lasīsim, draugi, grā-
matas!

 „Grāmatām pa-
šām nav maģiska spē-
ka. Šis spēks ir tam, 
kas grāmatās pateikts, 
tam, kas VISUMA ga-
baliņus mūsu priekšā 
sadiedz vienotā Ve-
selumā”, tā rakstīja 
amerikāņu rakstnieks 
un pareģis Rejs Bred-
berijs .

Literārā traģiko-

mēdija „Grūtie lēmumi” mudināja 
dziļāk ieskatīties Pastariņa, Anti-
ņa un Dullā Daukas dzīves filo-
zofijā.

Horeogrāfs Ernests Spīčs, 
tautas deju pētnieks, mācīja iz-
dejot tautas dejas un tīt pasaku 
kamolu.

Pateicamies visiem lasītprie-
ka vēstniešiem par ieguldīto laiku 
un darbu. 

KNCB BLN vadītāja 
Viktorija URBANOVIČA

Eiropas Lasīšanas svētki

Pirms festivāla notiks ieska-
ņas sarīkojumi novados, tāds 
koncerts noritēs arī Krāslavas 
novadā, kurā piedalīsies: Izval-
tas “Mozī Latgalīši”, Andrupenes 
“Saiveņa”, Andrupenes “Sovvaļ-
nīki”, Šķaunes “Gaiļupeite”, Au-
lejas sievas, Dagdas “Olūteņi”, 
Mākoņkalna folkloras kopa, Ezer-
nieku “Akmiņeica”, Ūdrīšu “Ru-
dzutaka” un Izvaltas “Izvoltīši”. 

Folkloras kopa 
“Olūteņi” vadītāja 
Inta Viļuma pa-
statīja, ka Dagdā 
šāda ieskaņas pa-
sākuma nebūs, tālab 
novada kolektīvi brauks 
uz kaimiņu novadu. Sarīko-
juma mērķis esot pievērt sa-
biedrības uzmanību festivālam 
“Baltica”, kā arī veicināt folkloras 

nozares prestiža celšanos un 
vienotības sajūtu folkloras kopu 
dalībniekos. Ieskaņas sarīkojumi 

novados pārklās būtībā visu 
Latvijas teritoriju, un sāk-

sies visos novados vienā 
laikā ar kopdziesmu. 

I. Viļuma: 
“Mūsu kolektīvs 
praktiski jau šo-

dien ir sagatavojies 
šim koncertam, mēs 

izmantosim skates dzies-
mas. Tiesa, šobrīd apgūs-

tam arī jaunas dziesmas.”
Juris ROGA

Šis ir festivāla „Baltica” gads!
Plānots, ka starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2015” 
norisināsies Latvijā no 2015. gada 15. jūlija līdz 19. jūlijam. 
Festivāla tēma būs „Mantojums”. Festivālā piedalīsies etno-
grāfiskie ansambļi, folkloras kopas, tautas mūzikas gru-
pas, stāstnieki un citi individuālie izpildītāji. 

Šajā nedēļā Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība Latvijā prezentēja 
darba dokumentu „Ziņojums par 
valsti – Latvija 2015“. Tas ir dienes-
ta ziņojums, tātad nav EK oficiālā 
nostāja, taču šis dokuments kļūs 
par analītisko bāzi 2015. gada reko-
mendācijām Latvijai. Eiropas ierēd-
ņu secinājumi nav iepriecinoši.

Eiropas Komisijas pārstāvnie-
cības Latvijā vadītāja Inna Štein-
buka pievērsa uzmanību tam, ka 
kopumā Latvijā ir vērojams neliels 
progress, sekojot 2014. gadā iz-
strādātajiem ieteikumiem. Esot 
vērojams neliels progress nodokļu 
jomā, augstākajā un profesionālajā 
izglītībā, tieslietās un valsts pārval-
dē. Eiropa konstatē arī nelielu prog-
resu gāzes un elektrības starpsa-
vienojumu jomā.

Eiropas Komisija atzīst, ka 
Latvijā pēc Saeimas vēlēšanām ir 
atsācies reformu process. Saeimā 
pieņemti vairāki likumi, kas saistīti 
ar būvniecību un valsts uzņēmu-
mu pārvaldību. Pirmo dokumentu 
parlaments nolēma pārskatīt pēc 
Zolitūdes traģēdijas. Kas attiecas 
uz valsts uzņēmumu pārvaldi, iz-
maiņas ir pieņemtas sakarā ar Eko-
nomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas prasībām. Faktiski 
runa ir par valsts kapitālsabiedrību 
padomju atjaunošanu, kas tika likvi-
dētas stingras ekonomijas periodā.

Pēc Eiropas Komisijas pārstāv-
ju domām, pozitīvas izmaiņas un 
panākumi citās jomās nav vērojami. 
Ziņojumā pausts, ka darba- spēka 
nodokļu reformas Latvijā nav pie-
tiekami mērķtiecīgas. Latviju kritizē 
par ierobežotu progresu saistībā ar 
sociālās palīdzības reformu un cen-
tieniem novērst nepietiekamu pie-
kļuvi veselības aprūpei. Piemēram, 
gandrīz trešdaļa iedzīvotāju (32,7%) 
ir pakļauti nabadzības riskam.

Taču Latvijas pārstāvji nolēma, 
ka nepaliks parādā. Pagāja tie laiki, 

kad Rīga bez iebildumiem izpildī-
ja visas Briseles rekomendācijas. 
Pirms iestāšanās Eiropas Savienī-
bā mūsu politiķi daudz uzmanīgāk 
izturējās pret Eiropas Komisijas 
padomiem. Piemēram, Labklājības 
ministrija uzskata, ka EK vērtējums 
ir negodīgs pret iepriekš paveikto.

Labklājības ministrijas valsts 
sekretāre I. Jaunzeme ir pārliecinā-
ta, ka Eiropas ierēdņi ņēmuši vērā 
neprecīzus datus, jo pie pērn izteikto 
rekomendāciju īstenošanas tiek strā-
dāts. Runājot par sociālo pabalstu re-
formu, Jaunzeme pauda, ka valdība 
ir vienojusies un apstiprinājusi mini-
mālā ienākuma koncepciju, darbs pie 
šī jautājuma turpinās, un viss notiek 
pēc valdības noteiktā grafika.

Ministrijā aicina nedramatizēt 
situāciju ar nabadzības riskiem. 
Pēc Jaunzemes teiktā, termins 
„nabadzība” nenozīmē, ka perso-
na ir palikusi bez iztikas līdzekļiem, 
bet par to, ka personas „ienākumi 
ir zemi, un darba intensitāte nav 
augsta”. Tas liecina par to, ka, pēc 
Labklājības ministrijas domām, 
nabadzības riskam pakļauti tie, 
kuri maz strādā. Valsts sekretāre 
arī norādīja, ka „sociālā palīdzība 
mūsu situācijā nebūs panaceja”, jo 
tad būs jāpārdala valsts budžeta 
līdzekļi, ņemot vērā šo iedzīvotāju 
vajadzības. Jaunzeme pievērsa uz-
manību arī ēnu ekonomikai un tam, 
ka liela daļa Latvijas iedzīvotāju ne-
vēlas maksāt nodokļus.

Vārdu sakot, Eiropas Komisija 
uzskata, ka mūsu valsts valdībai 
ir jārisina sociālās problēmas, bet 
mūsu valsts vadība pārliecināta, 
ka par to ir jāuzņemas atbildība 
pašiem iedzīvotājiem. Kas attiecas 
uz nabadzības riskiem, tad mūsu 
ierēdņi par to vispār nepārdzīvo. 
Saistībā ar to ir vērts atcerēties par 
populāro teicienu – „slīcēju glābša-
na - pašu slīcēju rokās!”

Viktors ŪDRIŠS

Ar ko nav apmierināta Brisele
Eiropas Komisija kritizē Latvijas valdību
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Mūsdienās bieži dzīvojam satrau-
kumā: nestabilitāte, mirstošie lauki... Uz 
šī emocionālā fona aicinājumu apmeklēt 
Konstantinovu uztvēru ar prieku. Tur tika 
atvērta trenažieru zāle!

Jadvigas liktenis
Simtiem reižu apmeklēju šo ciematu, 

par kuru mūsu vadoņi, šķiet, ir aizmirsuši. 
Labi atceros biezi apdzīvoto sovhoza „Is-
kra” centru, kurā kūsāja dzīve. Un tad sā-
kās pārmaiņu un regresa periods, kurš nav 
beidzies līdz šim laikam.

Mūsdienās, kad daudzi lauku iedzīvo-
tāji sirgst ar depresiju, tomēr ir daži cilvēki, 
kas nepadodas un met izaicinājumu bezce-
rībai. Pēc iepazīšanās ar Jadvigu Utāni es 
biju patīkami pārsteigts par viņas optimis-
mu.

…Projekta īstenošanas noslēguma 
posmā ir nepieciešamas publikācijas pre-

sē. Izmantojot situāciju, es piedā-
vāju savu nosacījumu: lai Jadviga 
vispirms pastāsta par savu dzīvi, bet 
pēc tam - par sabiedriskajām aktivi-
tātēm. Un viņa, protams, piekrita.

Jau no pirmajiem teikumiem 
sāka iezīmēties tipiskā Latgales ie-
dzīvotāju likteņgrāmatas lappuse. 
Viņas saknes ir saistītas ar Balt-
krieviju, bet jau kopš bērnības ga-
diem Konstantinova kļuva par viņas 
dzimteni - vienīgo un neaizstājamo. 
Veterinārā feldšera un mākslīgās 
apsēklošanas tehniķa diploms viņai 
ļoti noderēja, kad tika uzsāktas dar-
ba gaitas. Bet tas bija vēlāk...

Viņas dzīvesbiedrs Aivars bija 
darba cilvēks - nopelniem bagātais 

mehanizators. Viņa portreti rotāja ne tikai 
rajona avīzes lappuses, bet arī tika ievie-
toti sovhoza goda plāksnē. Ar tādu cilvēku 
nepazudīsi! Pagāja tik daudz gadu, bet Ja-
dviga vēl joprojām atceras visas detaļas, 
kas saistītas ar viņu iepazīšanos. Vienu 
dienu viņa kopā ar savu kolēģi Raisu nolē-
ma doties uz mežu ogot. Plānoja braukt uz 
Velna ezeru, bet bija problēmas ar trans-
portu. Un te gadījās Aivars ar savu „žiguli”. 
Kad Jadviga iepazinās ar viņa vecākiem, 
bija redzams, ka tie ir ļoti labi cilvēki. Pēc 
gada tika svinētas kāzas uz diviem galiem, 
pie abiem jaunlaulātajiem. Tas bija novem-
brī, viesu – vairāk nekā simts, svinēja čet-
ras dienas. Šķiet, ka tas notika vakar, bet 
pagāja jau vairāk nekā trīsdesmit gadi.

Tolaik lauksaimniecības speciālistiem 
bija īpaša vērtība. Cienīga alga, piemak-
sas un pārējās priekšrocības. Mājokļa 

jautājums tika atrisināts bez prob-
lēmām: sākumā - vienistabas dzī-
voklis, pēc tam - trīsistabu, bet tā-
lāk katras ģimenes sapnis - jauna 
kotedža. Arī tagad šajā tā sauca-
majā „līvānu mājā” Utāni jūtas ļoti 
ērti. Žēl, ka tika pārtraukta veteri-
nārijas speciālistes karjera, Jadvi-
gai ļoti patika strādāt par galveno 
vetārsti. Protams, ka speciālistei 
ar tādu diplomu ne visai patīkami 
izpildīt skolas tehniskā darbinieka 
pienākumus. Bet pašlaik ļoti daudz 
speciālistu ar augstāko izglītību 
meklē jebkādu darbu...

Ir svarīgs kaut kas cits: vecā-
kiem ir mierīga sirds par bērnu un 
mazbērnu likteni. Vecākais dēls 
Ivars, kvalificēts galdnieks, ir no-
pelnījis Anglijā naudu, lai nopirktu 
dzīvokli un jaunu mašīnu, un paš-
laik ar savu ģimeni dzīvo Daugav-
pilī. Viņš strādā par šoferi pilsētas 
autobusā, sieva Solvita arī strādā, 
viņa ir skolotāja. Viņiem ir dēls 

Andris. Ar visu ģimeni viņi bieži atbrauc 
ciemos. Māte, kura izaudzinājusi labus 
dēlus, ar lepnumu saka: „Ivaru ļoti ciena 
kolektīvā, nesen par viņu rādīja TV sižetu.” 
Vecākiem arī par otro dēlu ir mierīga sirds. 
Valdis ar Kristīni jau septīto gadu dzīvo An-
glijā, audzina meitu Angelīnu. Īrē kotedžu, 
kas Londonā nav lēts prieks. Jaunākais 
dēls pats uztur savu ģimeni: pavārs resto-
rānā saņem labu darba algu. Jau divreiz 
viņam tika piešķirts tituls „Gada cilvēks”. 
Vārdu sakot, šiem vecākiem ir jāliek „pieci-
nieks” par bērnu audzināšanu.

Utāniem ir neliela saimniecība, ze-
mes gabals, kas piederēja Aivara ģime-
nei, kur saudzīgi tiek saglabātas dzimtās 
mājas. Pusotrs desmits hektāru zemes, 
četras slaucamas govis. Dzīvot ciematā, 
protams, ir labi, bet Sīvera ezera krastā - 
daudz patīkamāk. 

Teterevu fonda projekts 
Aptuveni pirms desmit gadiem Jadvi-

ga piekritusi vadīt vietējās skolas Sarkanā 
Krusta nodaļu. Pārsvarā bija jānodarbojas 
ar humānās palīdzības izplatīšanu, bet 
sirds prasīja nopietnāku darbu. „Ezerze-
mē” viņa lasīja par Šķaunes LSK projek-
tiem un priecājās par kolēģu panākumiem. 
Kādu dienu viņa nolēma doties uz Šķauni, 
lai saņemtu Sandras Drozdovas rekomen-
dācijas. Tad Jadviga uzdrošinājās izstrā-
dāt īstu projektu. Triju novadu LSK komi-
teju vadītāja Sandra Molotoka atbalstīja 
Jadvigas nodomu: „Rakstiet projektu, mēs 
palīdzēsim.” Abas Sandras ieteica iesniegt 
projekta pieteikumu Borisa un Ināras Te-
terevu fondā. Jadvigas ideju atbalstīja arī 
viņas draudzenes no līnijdeju kolektīva: 
ciematam ir vajadzīga trenažieru zāle! 
Projekts ir pietiekami sarežģīts... Nofor-
mēt pieteikumu palīdzēja skolotāja Solvita 
Stepiņa. Tika sagatavota dokumentācija, 
aprēķināti izdevumi, Jadviga divas reizes 
brauca uz galvaspilsētu pie mecenātiem 
Tetereviem, kuri atbalstīja Konstantinovas 
projektu. Dagdas novada dome piešķī-
ra šim projektam līdzfinansējumu (10%), 
līdz ar to kopējais projekta finansējuma 
apjoms sastāda 1815 eiro. Tagad skolas 
telpā (bezmaksas noma uz 10 gadiem) 
LSK nodaļas birojs ir savienots ar sporta 
zāli, kurā tika uzstādīti 8 trenažieri. Vēl tika 
iegādātas lielas un mazas masāžas bum-
bas, „hulahupi”, nūjošanas ekipējums.

Ciema iedzīvotāji - gan bērni, gan se-
niori - ātri novērtēja jauno piedāvājumu. 
Neviens no viņiem nezināja par korespon-
denta vizīti, un man bija viegli iepazīties ar 
veselīga dzīvesveida cienītājiem.

Pensionāre Antoņina Šelegoviča nes-
kopojās ar pateicības vārdiem, kas bija ad-
resēti cilvēkiem, kuri sagādāja šo dāvanu 

lauku iedzīvotājiem. Nesen ārste ieteica 
viņai apmeklēt trenažieru zāli, un, lūk, tā 
ir pavisam tuvu - it kā pēc burvju nūjiņas 
mājiena. Viņas pievilcīgā vedekla Anita ne-
sūdzas par veselību, bet nolēma rūpēties 
par savu fizisko formu. Starp citu, šeit es 
satiku arī divus rīdziniekus. Līna un Edvīns 
Beļski savā brīvlaikā atbrauca ciemos pie 
vecmāmiņas un bieži apmeklēja trenažieru 
zāli. Viņi atzinās korespondentam, ka gal-
vaspilsētā par tādu prieku ir jāmaksā, bet 
šeit tas ir bezmaksas pakalpojums! 

Uz trenažieru zāles atklāšanu bija 
uzaicināti Boriss un Ināra Teterevi, tika 
saņemts apsveikums no Ievas Ernstreites, 

fonda grantu programmas „Nāc un dari! Tu 
vari!” labdarības projekta vadītājas. 

Jadviga Utāne uzaicināja avīzes ko-
respondentu, lai no visas sirds pateiktos 
mecenātiem – Borisam un Inārai Tetere-
viem, lai pateiktu paldies trim Sandrām 
- Drozdovai, Molotokai un Viškurei, savai 
labajai rokai – Solvitai Stepiņai. Un visiem 
tiem cilvēkiem, kuri palīdzēja projekta rea-
lizācijas gaitā. 

Tas ir gadījums, kad saka - acis bai-
dās, bet rokas izdara. Šo drosmīgo lauku 
dāmu rīcība gaida turpinājumu! Liels pal-
dies Jadvigai Utānei par to, ka uzdroši-
nājās un uzrakstīja projektu, kas uzlaboja 
lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti, un gribas 
ticēt, ka iedzīvotāju, kas brauc prom no 
Konstantinovas, būs mazāk. Es domāju, 
ka cilvēks, kurš domā tikai par sevi, nevar 
būt laimīgs. Vai man nav taisnība?

Aleksejs GONČAROVS

Konstantinovas pagastāVeselības, prieka un cerību projekts

Ir pienācis laiks pastāstīt par savu bied-
rību, kurai š. g.14. maijā apritēs gads kopš tā 
reģistrēta LRUR.  

Iesākums bija saistīts ar to,ka mūsu 
Konstantinovas pagasta bibliotēkā atnāca ļoti 
darbīgs,darīt  un radīt gribošs darbinieks,kurš 
pievelk radošus cilvēkus kā magnēts. Ilona 
Augustova prot iesaistīt gan skolēnus rado-
šajās darbnīcās, gan uzņēmīgas sievietes, 
kam nav svešas adāmadatas, tamburadatas 
un kuras grib iemācīties ko jaunu.

Pieredzes apmaiņā brauca pie Bērziņu 
pagasta rokdarbniecēm. Jūsmoja par skais-
tajiem pērļošanas darbiem,par āķošanas 
mākslu, bet galvenais saprata to,ka vajag 
dibināt biedrību, lai varētu piesaistīt ES lī-
dzekļus, iesaistoties projektos.Tāpēc rok-
darbnieces griezās pie manis ar lūgumu di-
bināt biedrību. Daudz laika prātot neatlika, jo 
zināju,ka tiks   izsludināts  Krāslavas Rajona 
Partnerības projekts LEADER programmā. 
Rezultātā ir biedrība, tiek realizēts ES pro-
jekts, notiek rokdarbu nodarbības. 

Ir nākuši klāt jauni biedri, tai skaitā arī 
es. Uz doto brīdi esam 9 sievietes, kurām 
ir tieksme radīt ko skaistu. Nodarbības no-
tiek vienu reizi nedēļā. Svetlana Zemlicka ir 
mūsu iedvesmas un zināšanu avots.Laikam 
viņai tā ir sirdslieta, jo visas idejas galveno-
kārt nāk no viņas. Viņa tās atrod internetā, 

mājās pamēģina un tad mums iemāca.Tat-
jana Jakovleva arī atnāk ar kādu jaunu dar-
biņu veidotu no kreppapīra, pastāsta kā to 
vienkāršāk izpildīt.  Viņa izšuj gleznas krust-
dūrienā. Man no bērnības padevās tambo-
rēšana, tāpēc es tamborēju zīdainīšu čībi-
ņas, adu cepurītes. Ilona iemācīja tamborēt 
plecu lakatus un beretes.

 Pirmā izstāde pagājušajā gadā bija 
veltīta Mātes dienai. Bija daudz darbiņu pēr-
ļošanas tehnikā. Radošajās darbnīcās Ilona 
ar bērniem sagatavoja interesantas dāvani-
ņas māmiņām. Otrā lielākā iztāde bija pirms 
Ziemassvētkiem Dagdas TN. Gan tamborēti 
plecu lakati, gan čības, bērnu cepurītes, 
tamborēti virtuves paliktnīši, gan pašu ro-
kām darināti svečturi, matu sprādzes, tam-
borēti brieži, aitiņas.

Adventes vainagu izstāde - konkurss 
bija īpašs, jo tika aicināti piedalīties visi inte-
resenti. Patīkami bija tas, ka atsaucība bija 
liela. Vērtēšanai tika iesniegti 18 vainagi. 
Visasaucīgākie bija Svetlanas Mahmudovas 
audžu bērni, iesniedzot 5 vainagus.

Tagad gatavojamies Lieldienām, pēc tam 
Mātes dienai. Bet mums vēl priekšā mūsu rok-
darbu nodarbību saietu vietas un novadpētnie-
cības istabas atklāšana, prezentācija.
Biedrības „Sieviešu klubiņš ”Veiksme”” val-

des priekšsēdētāja Lūcija NIKITINA

Pateicoties Lauku atbalsta program-
mas pasākumam „Lauku ekonomikas da-
žādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas te-
ritorijā” sadarbojoties ar Krāslavas Rajona 
Partnerību, Konstantinovas pagasta biedrī-
ba “Sieviešu klubiņš “Veiksme”” iesaistījās 
LEADER programmas projektā.  

Attiecināmā vietējā attīstības stratē-
ģija “Iedzīvotāju pulcēšanās vietu,interešu 
,izglītības un brīvā laika pavadīšanas vietu 
izveidošana un atjaunošana”.

Projekta mērķis - Konstantinovas pa-
gasta sieviešu un jauniešu brīvā laika pa-
vadīšanas iespēju dažādošana, izveidojot 
saietu vietu rokdarbu nodarbībām un ierī-

kojot novadpētniecības istabu . Projekts 
tika iesniegts 2014.gada 12. septembrī, bet 
apstiprināts 2015.gada 10.februaārī.

Projekta ietvaros bija paredzēts veikt 
telpas vienkāršoto rekonstrukciju, iegā-
dāties mēbeles un datortehniku par kopē-
jo summu 5022,05 EUR. No kuriem 10% 
— 502,21 EUR - jābūt līdzfinansējumam. 
Dagdas novada pašvaldība uzņēmās no-
drošināt gan līdzfinansējumu, gan priek-
šfinansējumu. LAD atbalstīja vienkāršotās 
rekonstrukcijs un mēbeļu iegādes izmak-
sas par summu 3274,43 EUR, “Datorteh-
nikas iegāde” par summu 1383,79 EUR ir 
iekļauta Projekta attiecināmajās izmaksās 
un nodota LAD Pārvaldei turpmākai admi-

nistrēšanai.
Projekta īs-

tenošanas laiks ir 
līdz 30.maijam, bet 
pateicoties SIA ”Lī-
gaiši” un SIA ”Le-
dinki” operatīva-
jam darbam mēs 
jau esam gandrīz 
tikuši galā.

Projekta vadītāja 
Lūcija NIKITINA

Biedrība „Sieviešu klubiņš „Veiksme”” Rokdarbu nodarbību saietu vietas un  novadpētniecības 
istabas izveide Konstantinovas pagastā
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Atzīšos – Dosja savaldzināja manu 
skatītāja sirdi, jo viņa ir nebēdnīga lauku 
meiča, balamutes Jedrona piedzīvotāja. 
Un vēl viņa ir palaidnīga un pārdroša. Dos-
jai apnika būt par civilsievu, viņa sapņoja 
par kāzām. Tas nekas, ka traktorists Jūlijs 
ne vienmēr ir skaidrā. Kurš ir bez grēka? 

Krāslaviete Aļona nāk no laukiem. Vi-
ņas saknes ir saistītas ar zemnieku ģimeni 
tālajā Šķaunes ciemā. Darba meklējumos 
viņa devās uz Krāslavu, kas kļuvusi par 
viņas otro dzimteni. Iekārtojās darbā - 
Krāslavas tiesā, neklātienē studēja Rīgas 
Tehniskajā universitātē, pēc tam - Baltijas 
Starptautiskajā akadēmijā. Ir divi diplomi - 
muitas uzraugs un juriskonsults. Pašlaik 
strādā par tiesas sēžu sekretāri, sapņo ap-
gūt maģistra programmu.

Dzīvesbiedrs Valērijs strādā Rīgā - 

dziļurbumu ierīkošanas firmā. Dēli – Sand-
ris un Artūrs - mācās Krāslavas pamatsko-
lā. Pirms pāris gadiem Lavniku ģimene 
nopirka māju Vienības ielā un tagad no-
darbojas ar tās remontu. 

Kā Aļona iekļuva amatierteātra trupā? 
Skolā tāpat kā daudzi citi viņa dziedāja un 
dejoja. Bet tagad, būdama jau divu bērnu 
māte, viņa piekrita Intas Lipšānes piedāvā-
jumam – darboties Voldemāra Varslavāna 
kolektīvā. Režisors viņai ļoti patika, bet vēl 
vairāk - saskarsme ar interesantiem cilvē-
kiem. Nospēlējot pirmo lomu uz skatuves, 
Aļona ļoti uztraucās: vai viņai piedāvās nā-
kamo? Paveicās. Tomēr Aļona atzīstas, ka 
arī otrajā izrādē, neskatoties uz to, ka ko-
pumā viņa bija gandarīta par savu sniegu-
mu, neizdevās atbrīvoties no nedrošības 
uz skatuves. Pilnībā atbrīvoties no pēdējā 

kompleksa palīdzēja Dosjas loma Aiva-
ra Bankas komēdijā „Visi radi kopā”. Kad 
tika sadalītas lomas, gan režisors, gan 
aktieri vienā balsī paziņoja: „Aļona, tas ir 
tavs personāžs!” Varone izrādes laikā lieto 
vārdus latviešu un krievu valodā: „Jedron, 
bedņeņkij! Ai, ļautiņi mīļie, ja tak sčastliva!” 
Aktrisei, kura pārvalda latviešu, latgalie-
šu, krievu un angļu valodu, nebija viegli 
izpildīt šo skatuvisko uzdevumu. Mēnesi 
pirms pirmizrādes Aļona zināja visu tekstu 
no galvas, tāpēc viņai nebija jādomā par 
improvizāciju uz skatuves. Vai tas ir labi 
vai slikti? Improvizācijas meistars ir ama-
tieraktieris Eduards Danovskis (Jedrons), 
kurš reizēm izdomā tādas frāzes, kuras 
padara komēdiju vēl smieklīgāku. Taču 
nav vēlams, lai skatītāji pamanītu kaut kā-
das nepilnības. 

Pašlaik, kad pirmais uztraukums jau 
ir aizmirsies, Aļona atzīstas: „Visi spē-
lēja izcili. Bet vislabāk – mans „civilvīrs”, 
temperamentīgais Jedrons. Un vēl viens 
spilgts tēls – Apolinārija, izglītota dāma no 
galvaspilsētas, kas ir dziļi pārsteigta par 
lauku dzīvi un tās kailo patiesību. Viņai 
piemīt dabisks aristokrātisms. Bravo ak-
trisei Janīnai Samsanovičai! Jūlijs, mans 
„likumīgais vīrs”, ir it kā „izrauts” no mūsu 
dzīves. Tipisks vietējais traktorists: „neie-

liesi - neuzars”.
Pēc izrādes sajūsmināto skatītāju 

straume plūda uz skatuves pusi. Redzēju 
savām acīm: Aļonai uzdāvināja ļoti daudz 
ziedu, taču vismīļākie bija no dēliem. Mā-
jās abi pateica: „Mamma, superīgi!” Treša-
jā rindā šajā pirmizrādē sēdēja visa Lav-
niku ģimene, arī Aļonas mamma. Viņas 
iespaids bija ļoti patīkams: „Meitiņ, tu biji 
vissmieklīgākā!”

Pirmizrādes diena pagāja kā sapnī, un 
tad Aļona saprata: bez mēģinājumiem dzī-
ve kļuvusi nepilnvērtīga. Protams, būs vēl 
viesizrādes, bet jau tagad dvēsele prasa 
jaunu lomu. Un nemaz nešaubos - tā būs! 
Mums pašiem jādara viss iespējamais, lai 
atdzīvinātu sabiedrisko dzīvi Latgalē: ne-
vis gaidīt, bet uzdrošināties! Par to liecina 
arī V.Varslavāna amatierteātra panākumi: 
ja esi iemācījies dzīvot interesanti, iemāci 
un pārliecini arī citus.

…Pakāpeniski atrisinot ikdienas prob-
lēmas, decembrī Lavniki nolēma doties 
atpūtā uz Ēģipti. Pirmo reizi uz ārzemēm! 
Bet vakaros amatierteātra aktrise, turpinot 
senču tradīcijas, ada zeķes un cimdus. 
Rokdarbi labi nomierina un dod iespēju 
pasapņot...

Aleksejs GONČAROVS

Trešā Aļonas loma Teatrālā Krāslava

Saderināšanās brīdis.Dosja pirmizrādē.

Tā Aļona izskatās dzīvē.Ģenerālmēģinājumā.

Filmu vakari Dagdas novada jauniešu inicia-
tīvu centrā „Parka rozes” ir centra apmeklētāju 
iecienīts pasākums. Martā vakara organizatori Pā-
vels Hnikins un Ervīns Jančevskis vienaudžiem pie-
dāvāja divus žanrus – komēdiju un šausmu filmu. 
Kā nekā, tovakar bija piektdiena un 13. datums – 
kur vēl labāks iemesls skatīties šausmeni! 

Pāvels: “Reiz šādu vakaru rīkojām skolā un 
skatījāmies, kuri žanri tautai labāk patīk. Izrādījās 
— komēdijas un šausmenes, tāpēc palikām pie 
šī žanra!” 13. martā filmu vakaru apmeklēja 25 
skatītāji, trīs meitenes – Linda, Liāna un Melanta 
— piekrita dalīties iespaidos un atbildēt uz jautā-
jumu, kāpēc patīk šausmenes? 

Izrādās, bagātīgo emociju dēļ, kuras tās izrai-
sa. Visas 3 bija vienisprātis – kompānijā nav bail ska-
tīties jebkādas filmas. Liāna sacīja, ka filmu vakars 
izdevās interesants un jutās tajā forši. Taču otru reizi 
šīs filmas neskatītos, jo vairs nebūtu tik interesanti. 

Liāna: “Patiesībā šausmenes man nepatīk, 
man labāk patīk komēdijas. Un šoreiz tā patiesi 
bija interesanta un smieklīga.”

Linda: “Šausmu filma patiesi bija visai bailī-
ga, bija brīži, kad vairākas reizes filmas laikā vērām 
ciet acis.” Melanta sacīja, ka šādas filmas viņa ska-
tītos arī viena.

Visas trīs meitenes kategoriski iebilda pret 
apgalvojumiem, ka šādas filmas var kaitēt viņu 
psihei. Viņuprāt, tā nebūt nebija tik šaušalīga, lai 
traumētu psihi, bet gan tāda, kas vienkārši izraisa 
baiļu sajūtu. Tiesa, vakarā pagrūti iemigt. Otrkārt, 
skatoties bariņā, jebkuru notikumu filmā var pār-
vērst jokā un tad bailes vispār pazūd. Viss ir atka-
rīgs no uztveres.

Juris ROGA

Nebīsties, tas 
tikai joks 10.03. -  Dega vieglā automašīna VOLVO 

Krāslavas nov., Izvaltas pag., a/c Krā-
slava - Daugavpils

13.03. -  Dega kūla 10000 m2 
Krāslavas nov., Aulejas pag., Meža Doski

- Četru stāvu dzīvojamās mājas ceturtajā 
stāvā dega starpstāvu pārsegums 1 m2 

Krāslava, Rēzeknes iela 
- Piecu stāvu dzīvojamās mājas trešā 
stāva balkonā dega papīri 0,5m2 

Krāslava, Vienības iela 
14.03. -  Dega kūla 10000 m2 

Dagdas nov., Konstantinovas pag., Kro-
māni

 - Dega kūla 15000 m2 
Krāslavas nov., Indras pag., Vaicuļeva

 - Dega kūla 50000 m2 
Krāslavas nov., Skaistas pag., Bolta

 - Dega kūla 40000 m2 
Krāslavas nov., Ūdrīšu pag., Ludvikova

 - Dega kūla 20000 m2 
Krāslavas nov., Skaistas pag., autopie-
tura Baltā

15.03. -  Dega kūla 5000 m2 
Dagdas nov., Ezernieku pag., Paholki

- Dega vienstāvu saimniecības māja un 
kūla 5000 m2 

Krāslavas nov., Krāslavas pag., Gintauti
- Dzīvojamās mājas dūmvadā dega 
sodrēji 

Dagda, Upes iela 
16.03. -  Dega šķūnis 21 m2 un kūla 20000 m2 

Krāslavas nov., Kaplavas pag., Rožu-
pole

- Dega kūla 5000 m2 
Dagda, Pasta iela 

17.03. - Dega kūla 3000 m2 

Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne
- Dega kūla 20000 m2 

Kraslavas nov., Kombuļu pag., Kombuļi
- Dega kūla 35000 m2 

Krāslavas nov., Ūdrišu pag., Vilmaņi
- Dega kūla 3000 m2

Dagdas nov., Dagdas pag., Vecdome
18.03. -  Dega neapsaimniekota māja 80 m2, 

saimniecības ēka 50 m2 un  kūla 20000 
m2 
Dagdas nov., Dagdas pag., Zabari

- Dega kūla 5000 m2 
Krāslavas nov., Ūdrišu pag., Stacija 
“Krāslava”

- Dega kūla 40000 m2 
Dagdas nov., Asūnes pag., Kriņica

- Dega kūla 150000 m2 
Dagdas nov., Ezernieku pag., Niperi

19.03. - Dega kūla 150000m2 
Krāslavas nov., Kalniešu pag., Vikaiņi

- Dega kūla 100000 m2 un jaunaudze 
10000 m2 

Dagdas nov., Šķaunes pag., Novički
- Dega kūla 10000 m2  

Dagdas nov., Asūnes pag., Butkoni
- Dega šķūnis ar vieglo automašīnu 120 
m2 un kūla 200 m2

 Dagdas nov., Šķaunes pag., Novički
21.03. -  Dega pirts 6 m2 

Krāslava, Lakstīgalu iela 
23.03. -  Dega kūla 100000 m2  

Krāslavas nov., Kaplavas pag., Kadiķi
 - Dega dzīvojamā māja 36 m2 un saim-

niecības ēka 40 m2. Bojā gāja divi cil-
vēki.
 Krāslavas nov., Kalniešu pag., Paku-
liški

VUGD Latgales reģiona brigāde informē (10.03.2015. - 24.03.2015.)

Pie norunātās tikšanās vietas viņas ārzemju markas auto braši piebrauca tieši 
laikā. Interesanti, ka no sākuma es viņu pat nepazinu: bravūrīgā Dosja uz ska-
tuves un efektīgā Aļona dzīvē ir kā diena pret nakti. Agrāk mēs kontaktējāmies 
tikai formātā „aktrise-skatītājs”, bet iepazīties tuvāk mums izdevās pārsteidzo-
ši viegli. Jau sen esmu ievērojis: labi cilvēki neizvairās no žurnālistiem. Arī 
piedalīšanās amatierteātra izrādē ir sava veida publiska grēksūdze. Talantīgs 
režisors, sadalot lomas, cenšas, lai tās būtu tuvas aktieriem. 

•	 Sapņu sieviete no Latvijas. Dzid-
ra Ritenberga kļuva par jutekliska 
sieviešu skaistuma simbolu ne 
vien Padomju Savienībā, bet arī 
Eiropā.     

•	 Suitu zeme Alsunga. Alsunga jeb 
Alšvanga joprojām ir kā no ārpa-
saules noslēgta sala Kurzemē, kur 
apstājies laiks un dzīvas suitu tra-
dīcijas. 

•	 Ijičs otrais. Ar Leonīda Iļjiča 
Brežņeva vārdu saistās astoņpad-
smit gadus ilgušie Brežņeva – jeb 
stagnācijas – laiki Padomju Savie-
nībā.

•	 Skeleti skapī. Ikvienam cilvēkam 
un katrai ģimenei ir savs slēpjams 
grēciņš. Arī Vinstonam Čērčilam, 
Markam Tvenam un Viktoram Igo.

•	 Bumbas preses brīvībai. Pagājušā 
gadsimta 20. gados Latvijas avī-
žniekiem nācās piedzīvot trauk-
smainus laikus – vienu pēc otras 
spridzināja redakcijas.

Leģendas
Žurnāli aprīlī
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Skaistā pavasarīgā dienā 
- 18.martā, Ludzas pilsētas ģim-
nāzijā notika 5.starpnovadu pe-
dagoģisko lasījumu konference, 
kuras tēma šogad bija „Skolēns, 
skolotājs, skola 21.gadsimtā”. 
Ludzas pilsētas ģimnāzijas direk-
tore Dzidra Dukšta atcerējās, ka 
pirmajā konferencē piedalījās ti-
kai Viļānu vidusskola, Ludzas pil-
sētas ģimnāzija un daži pārstāvji 
no Varakļāniem, bet ar katru 
gadu konferences darbā iesais-
tās aizvien jaunas skolas. Šogad 
konferencē piedalījās pedagogi 
no Viļānu, Dagdas, Krāslavas, 
Riebiņu, Zilupes, Ludzas nova-
da un Rēzeknes pilsētas skolām. 
Mūsu novada skolotāji jau otru 
gadu piedalās šajā pasākumā. 
Tagad var droši apgalvot, ka tas 
ir plašs Latgales mēroga pasā-
kums. Skolotājus sveica Ludzas 
novada domes priekšsēdētāja 
Alīna Gendele. 

Konferencē ar ziņojumu 
„Inovācijas mācību pieejā: priekš-
meta satura un valodas integrēta 
mācīšana” uzstājās Rēzeknes 
Augstskolas profesore Velta 

Ļubkina. Viņa stāstīja par dros-
mīgu ideju, ko jau sāk realizēt 
Rēzeknes Augstskolā, kad mācī-
bu priekšmeta mācīšanā izmanto 
ne tikai dzimto, bet arī angļu va-
lodu (var teikt, māca bilingvāli). 
Profesore aicināja nebaidīties no 
jaunām ierosmēm.

Konferences mērķis: dalīties 
pieredzē, diskutēt par aktuālām 
tēmām izglītības jomā, aktīvi līdz-
darboties, kā arī interesanti un 
vērtīgi pavadīt laiku kopā un gūt 
atziņas turpmākajam darbam. 
Darbs konferencē notika 5 sek-
cijās, par savu pieredzi, pētīju-
miem pastāstīja vairāk nekā 60 
pedagogi. 

Kopš pagājušā gada skolu 
pedagogiem pievienojušies arī 
pirmsskolas skolotāji, kuri savā 
sekcijā noklausījās desmit ziņoju-
mus. Krāslavas novada pirmssko-
las skolotāji šogad bija ļoti aktīvi. 
Sekcijas koordinatore, Ludzas, 
Ciblas un Zilupes novadu pirms-
skolas MA vadītāja Diāna Golu-
beva izteica pateicību un atzīmē-
ja, ka mūsu novada pirmsskolas 
pedagogu prezentācijas bija īpaši 

pārdomātas, saturīgas un izzino-
šas. Konferencē piedalījās: 
•	 Maija Plivča ar tēmu „Pirkstiņ-

rotaļu izmantošana valodas 
korekcijā un runas attīstībā 
pirmsskolas bērniem” (PII „Pī-
lādzītis”)

•	 Diāna Mirošņika ar tēmu „Bēr-
nu bailes pirmsskolas vecumā, 
diagnostikas un korekcijas me-
todes” (PII „Pienienīte” un „Pī-
lādzītis”)

•	 Leongina Krasņakova ar 
tēmu „Tautu rotaļas latviešu va-
lodas apguvei mazākumtautību 
grupās” (PII „Pīlādzītis”)

•	 Viktorija Leibusa ar tēmu 
„Sveču darbnīca kā radošuma 
spēju veicināšanas metode 
pirmsskolā” (PII „Pīlādzītis”)

•	 Aina Rihlicka, Marija Mons-
ka ar tēmu „Finanšu prasmes 
pirmsskolā. Otrreizējā mate-
riāla izmantošana rotaļlietu un 
sporta atribūtu veidošanā” (PII 
„Pīlādzītis”)

•	 Zinaīda Bernāte ar tēmu „Fi-
ziskās aktivitātes – prāta attīs-
tībai” (PII „Pīlādzītis”)

Nav iespējams nosaukt vi-

sas tēmas, par ko tika runāts, 
jo tās ir ļoti dažādas, piemēram, 
par vecāku sapulču organizēša-
nu sākumskolā, par bērnu kreiļu 
priekšrocībām un trūkumiem, 
ķīmijas standarta realizēšanu, 
eksperimenta lomu fizikas mācī-
šanā, infogrammas izmantošanu 
mācību procesā, Pogu balles tra-
dīciju skolā, mūzikas ietekmi uz 
cilvēku…

No Krāslavas Valsts ģimnā-
zijas piedalījās divas skolotājas:
•	 Ilga Stikute ar tēmu „Lasīt-

prasmes pilnveidošanas paņē-
mieni pamatskolā”

•	 Ligija Kolosovska ar tēmu 
„Rakstīšanas prasmes pilnvei-
došana angļu valodā”

No Krāslavas pamatskolas pie-
dalījās seši skolotāji: 
•	 Ināra Grāve ar tēmu „Darbs ar 

tekstu bioloģijas stundā”
•	 Gunārs Japiņš ar tēmu „Ār-

pusstundu pasākumi fizikā”
•	 Skaidrīte Gasperoviča ar 

tēmu „Mūzikas ietekme uz cil-
vēku 21.gadsimtā”

•	 Irēna Krīviņa ar tēmu „Skolēnu 
radošie un praktiskie darbi so-

ciālo zinību un vēstures stun-
dās”

•	 Jeļena Japiņa, Velta Daņiļe-
viča ar tēmu „Radošās darb-
nīcas kā efektīvas sadarbības 
formas” 

Katru gadu konferenci uz-
ņem cita skola: divreiz tā notika 
Viļānos, divreiz Ludzā un pērn 
Dagdā. Ludzas kolektīvs bija 
īpaši parūpējies par viesiem: tika 
piedāvāta ekskursija pa skolu, 
skolēnu radošo darbu un skolo-
tāju metodisko izstrādņu izstāde, 
fotoizstāde „Rāznas Nacionālais 
parks”, pavārītes pagatavoja gar-
šīgas pusdienas un našķus kafi-
jas pauzei, mājturības skolotāji ar 
audzēkņiem – piemiņas veltes.

Konferences noslēgumā sa-
ņēma apliecinājumus gan tie, kuri 
uzstājās, gan klausītāji.

Paldies visiem pedagogiem 
par dalību un dalīšanos pieredzē!

Visu dalībnieku vārda sakām 
paldies Krāslavas novada  paš-
valdībai par piedāvāto transportu! 

Krāslavas pamatskolas skolotāja 
Jeļena JAPIŅA

Pedagoģisko lasījumu konference Ludzā

Viktorija ir dzimusi rīdziniece, 
līdz 5. klasei skolojās vienā no iz-
glītības iestādēm Latvijas galvas-
pilsētā, bet tad ģimene pieņēma 
kardinālu lēmumu pārcelties uz 
laukiem un meitene attapās Bēr-
ziņu pagastā. Šeit viņa pabeidza 
Upmalas pamatskolu. Nolēma 
velti netērēt laiku vidusskolā, bet 
apgūt pavāra profesiju Rēzeknes 
arodģimnāzijā. Mācību laikā dzī-
voja Rēzeknē pie radiem, mājup 
tika vien brīvdienās. Liktenis ie-
grozījās tā, ka iegūtais diploms 
dzīvē nenoderēja, ko nevar sacīt 
par zināšanām, kas nekur nav 
zudušas. Nenoderēja tāpēc, ka 
Viktorija nolēma iegūt augstāko 
izglītību, turklāt citā jomā un ie-
stājās Rēzeknes Universitātē, lai 
izmācītos par sākumklašu sko-
lotāju. Taču studijas nācās pār-
traukt, jo piedzima meita Agneta, 
kura šobrīd ir Ezernieku vidus-
skolas 8. klases skolniece. Atsākt 
mācības augstskolā viņai vairs 
nebija iespēju.

“Reģistrējos nodarbinātības 
valsts dienestā, mani nosūtīja 
uz pārdevējas kursiem, kurus 
sekmīgi pabeidzu un sāku strā-
dāt Svariņu ciema veikalā, kur 
nostrādāju gandrīz pilnus desmit 
gadus,” stāsta Viktorija. Bet īpaš-
niece nolēma slēgt veikalu, kam 
acīmredzot bija objektīvi iemesli 
– lauku ļaudis neizceļas ar lielu 
turību un pērk tikai pašu nepie-
ciešamāko.”

Piebildīšu, ka Svariņos ir 
viens veikals, tā ka cilvēkiem ar-
vien ir kur nopirkt maizi. Lai arī 
sarunbiedre nesūkstās par šādu 
pavērsienu dzīvē, bet balss tonis 
viņu tomēr nodod un tā vien šķiet, 
ka savu darbu būtu darījusi vēl un 
vēl, jo tas viņai patika. Par sva-
riņiešiem, kuri bija veikala klienti 
Viktorija atsaucas ļoti pozitīvi un 
apgalvo, ka pircēju dēļ viņai ne-

kad nav radušās kaut kādas ko-
līzijas vai nepatīkamas situācijas. 

“Svariņieši ir ļoti labi cilvēki 
– sirsnīgi, atsaucīgi, izpalīdzīgi,” 
turpina Viktorija. “Varbūt tāpēc, 
ka viņi zināja – veikalā nekad vi-
ņiem neiesmērēs vecas preces. 
Ja bija atlaides, tās bija reālas 
atlaides, ja prece tika nocenota, 
tad cilvēki zināja, ka tā vairs nav 
pirmā svaiguma, proti, drīz beig-
sies derīguma termiņš. Taču arī 
nocenoto preci pirka, jo tā bija lē-
tāka, kas trūcīgākajai iedzīvotāju 
daļai ir galvenais kritērijs. 

Tā kā mūsu veikalā nebi-
ja pašapkalpošanās, nebija arī 
preču piesavināšanās gadījumu. 
Visgrūtākais pārdevējas darbā 
viennozīmīgi ir preču pieņemša-
na. Parēķiniet paši — cik sver 
alus iepakojums, kurā sešas divu 
litru pudeles? Un tas nav vienī-
gais smagums, kas pārdevējam 
ir jāstaipa. Fiziski tas bija ļoti 
smags darbs. Sevišķi smagi strā-
dāt svētkos: cilvēki stāv rindā, bet 
tev atved preci, kas ātri jāpieņem. 
Pircēji jau tā nervozē, vai paspēs 
visu izdarīt, taču nākas apturēt 
vienu darbu un ķerties klāt citam. 
Nevar izraidīt pircējus, veikalu 
slēgt un pieņemt preci. Jāmāk 
strādāt tā, lai viss notiek un visi 
apmierināti. Svētkos vispār — kā 
sāc no astoņiem tā līdz pat vaka-
ram uz kājām, ne mirkļa brīva.

Pircēji nekad nesūdzējās 
par veikala nelielo sortimentu, jo 
apzinājās, ka tas ir lauku veikals. 
Patiesībā man preču klāsts bija 
pat bagātāks nekā pie kolēģes 
Bērziņos, bet gadījās, ka plauk-
tos nebija tas, ko kāroja pircējs. 
Tad jautāju saimniecei, vai drīkst 
pasūtīt? Ja viņa neiebilda, pasū-
tīju, atveda un pārdevu cilvēkam. 
Vai nebija bail, ka cilvēks pārdo-
mā un nenopērk? Ziniet, laukos 
cilvēki ir citādāki nekā pilsētā. 

Ja viņš pasūta, tad viņam to tik 
tiešām vajag un viņš arī nopērk. 
Turklāt preces pasūtīja gados 
veci ļaudis, kuri paši uz pilsētu 
nespēj nokļūt un veci cilvēki savu 
vārdu vienmēr turēja, vismaz 
Svariņos tā bija. Tāpēc drošības 
sajūta, ka varu uzticēties, man 
bija.”

Arī Viktorija apgalvo, ka pa-
ralēli pamatdarbam nācās būt 
psiholoģei, tikai viņai par dzīvi 
biežāk sūkstījās vectētiņi, atšķi-
rībā no viņas kolēģes Bērziņos, 
kura biežāk uzklausīja vecmāmi-
ņu stāstus. Laikam Svariņu pen-
sionāri bija apnikuši ar saviem 
stāstiem sievām, bet pārdevēja 
vienmēr mācēja klausīties. Stās-
ti galvenokārt bijuši par jaunības 
gadiem, par to, kā cilvēki agrāk 
dzīvojuši.

“Man pašai daudzi viņu stāsti 
šķita interesanti, ja arī kļuva gar-
laicīgi, to neizrādīju, jo vēlējos, lai 
cilvēks no veikala aiziet apmieri-
nāts,” turpina Viktorija. “Vienā tei-
kumā varu pateikt, ka mūsdienās 
tā vairs nav, kā bija vectētiņu jau-
nībā. Viņi īpaši uzsvēra, ka agrāk 
cilvēki bija pārliecināti par savu 
nākotni, bija daudz draudzīgāki, 
uz dejām gāja pulkā ar dzies-
mām, lai dzīvoja nabadzīgi un 
sliktākos apstākļos, bet bija kriet-
ni vairāk optimisma un jautrības, 
nekā šodien. Un pats galvenais – 
bija vairāk savstarpējas uzticības 
un lielāka mīlestība.”

Uzticība un mīlestība ir kat-
ras ģimenes pamats. Viktorija un 
Jevgēņijs dzīvo savā privātmājā 
Bērziņu centrā un ģimenē au-
dzina meitu, kura ļoti labi mācās 
un ir aktīva pašdarbniece: dejo, 
dzied un dažādos pasākumos 
uzstājas uz skatuves, priecējot 
vietējos iedzīvotājus. Vārdu sa-
kot — vietējā aktīviste. Vairākas 
vietējās iedzīvotājas uzsvēra, ka 
šai meitenei raksturīga liela tais-
nīguma sajūta, kas mūsdienu 
bērniem kļūst par lielu retumu. Ir 
situācijas, kad var noklusēt, bet 
viņa nē – vienmēr iestājas par 
taisnību un patiesību. Arī mam-
mas stāsts apliecina to, ko jau 
esmu dzirdējis par meiteni. 

“Atceros, Dagdas universāl-
veikalā nopirkām meitai Bārbijas 
lelli,” Viktorija kavējas atmiņās. 

“Šķita nekas īpašs 
— samaksājām 
vienu latu ar santī-
miem. Iesēdāmies 
mašīnā, pēkšņi 
bērns saka: “Mam-
mīt, šeit cena ir 
nobružājusies, pa-
tiesībā lelle mak-
sā 21 latu…”, un 
sāka raudāt. “Nē 
mamma, es iešu un 
atdošu lelli pārde-
vējai, jo citādi viņai 
būs jāmaksā manis 
dēļ!” Un viņa atde-
va pārdevējai šo 
lelli, jo mums nebi-
ja tik daudz naudi-
ņas.”

Es jau dzirdu, 
ka viena daļa lasī-
tāju skaļi noelsīsies 
un labākajā gadīju-
mā pateiks, ka vajadzēja paturēt 
lelli. Bet patiesībā meitenes solis 
ir cēla cilvēka rīcība un daudzi 
man piekritīs, ka jaunā meite-
ne izrādījās krietni gudrāka par 
viegla labuma tīkotājiem — ba-
gātāks nepaliksi, bet jutīsies slikti 
un varbūt šī nepatīkamā sajūta 
nepametīs visu atlikušo mūžu. 
Diemžēl mūsdienās reti nākas 
dzirdēt šādus stāstus, jo ģimenes 
savu bērnu audzināšanu arvien 
vairāk cenšas pārlikt uz sabied-
rības pleciem. Priecē, ka bērna 
audzināšanas jautājumos Igauņu 
ģimene ir lielisks piemērs citām. 
Atliek vien vēlēties kuplāku šo 
ģimeni. 

“Mūsdienās pat viens bērns 
ir daudz, jo izaudzināt bērnu pa-
tiesībā šodien nav viegli, sevišķi  
materiālajā aspektā,” nedroši ie-
bilst Viktorija. “Tagad paliku bez 
darba, pat nezinu, kur turpmāk 
pelnīšu iztiku. Priecājos, ka grūtā 
brīdī atbalstīja vīrs, kurš sacīja: 
“Viss, kas dzīvē notiek, notiek 
uz labu!”. Viņš ir angļu valodas 
skolotājs Andzeļu pamatskolā un 
strādā arī ar sportistiem Svari-
ņu sporta zālē. Vīrs ir mednieks 
un makšķernieks, tā ka mums 
pat nav vajadzības nodarboties 
ar lopkopību. Man patīk viņa 
hobiji, arī pati labprāt vasarā 
makšķerēju no laivas. Skaidrs, 
ka nevēlos ilgi dzīvot vīram uz 

kakla, gribu atrast darbu un iz-
mantošu katru iespēju, kas var 
sniegt rezultātu. Biju starp tām 
trijām mūsu pagasta sievietēm, 
kuras nesen apmeklēja sociālās 
aprūpes darbinieka kursus, uz 
kuriem nosūtīja Nodarbinātības 
valsts aģentūra. Kursi pabeig-
ti, bet perspektīvas… Raugos 
pilsētas virzienā, ja parādīsies 
brīva vieta kādā veikalā, noteik-
ti piedāvāšu savu kandidatūru 
un ceru uz veiksmīgu iznākumu. 
Kaut ko savu uzsākt laukos neva-
ram. Lauksaimniecība — nereāli, 
nomainīt profesiju – nereāli, viss 
atduras naudā un ne jau nelielā 
naudā. Biznesam vajag resursus 
un vajag produkcijas noietu. Bet 
kāds šeit noiets? Ļaužu mazāk 
un mazāk, pirktspēja — nekāda. 
Mums bija cilvēki, kuri centās ie-
sākt mazo biznesu, bet atdūrās 
pret tradicionālajiem šķēršļiem. 
Tās pašas ogas, ziedus varētu 
audzēt, bet kurp vedīsi un cik 
lieli būs ceļa izdevumi? Galvenā 
problēma – attālums līdz noieta 
centriem. Tas, ka dzīvojam tālu 
no centra, visus ļoti ietekmē, rei-
zēm pat tracina. Viens piemērs: 
dažreiz kaut ko vajag bērnam 
skolai un šeit tu nevari nopirkt, 
jābrauc speciāli uz pilsētu.”

Juris ROGA
Autora foto

Viss, kas dzīvē notiek, notiek uz labu!
Valda pamatots uzskats, lai darbinieki būtu spējīgi konkurēt 
darba tirgū mūsdienu apstākļos, tiem nepieciešams apgūt 
jaunas zināšanas, darba metodes un paņēmienus. Taču ar 
to ne vienmēr pietiek, ja dzīvesvieta ir centram attāla apdzī-
vota vieta, kuru negribas mainīt. Bērziņiete Viktorija Igaune 
par izglītības un zināšanu trūkumu nevar sūdzēties. Strādāja 
veikalā Svariņos, bet kļuva par bezdarbnieci, var sacīt vienlai-
kus ar savu kolēģi Aiju Lavčinovsku Bērziņos, ar kuru savus 
lasītājus jau iepazīstinājām vienā no nesenajiem “Ezerzemes” 
numuriem.
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Ar 
olām

 
ir 

jānodrošinās 
laiku, ja nu Zaķis neatnes pie-
tiekam

i daudz! Katrai ģim
enei 

ir savas olu krāsošanas tradī-
cijas, bet sīpolu m

izās krāso-
tās ir īsta klasika. Taču tas nav 
vienīgais veids, kā var krāsot 
Lieldienu 

olas. 
Šajā 

procesā 
vis jūtas nedaudz m

ākslinieki, 
jo katra ola jau iznāk savādāka, 
oriģināla.

Tātad:
•	Ar sīpolu m

izām
 olas var no-

krāsot dzeltenīgi brūnas;
•	Ar alkšņu m

izām
 - iesarka-

nas;
•	Ar bērzu lapām

 un sūnām
 - 

dzelteni zaļas;
•	Ar kum

elītēm
 - viegli dzelte-

nas;
•	Ar rudzu zelm

eni - koši zaļas;
•	Ar m

elleņu un upeņu ievārīju-
m

u - pelēki zilas.
•	O

las pirm
s krāsošanas no-

m
azgā 

siltā 
ūdenī 

un 
arī 

krāsojot liek siltā ūdenī, kam
 

piebērts 
nedaudz 

sāls 
vai 

pieliets etiķis vai skābu kā-
postu sula. O

las vāra 10 m
i-

nūtes un vel kādas 10 m
inū-

tes patur krāsvielā, lai krāsa 
kļūst intensīvāka, košāka;

•	Lai iegūtu raibu olu, tai pie-
sien sakaltētus vai svaigus 
augus, ziedus, lapas, kātus, 
zāģu skaidas, putraim

us un 
pēc tam

 nokrāso;
•	D

ažādus 
svītrojum

us 
olas 

galos iegūst, ja olu ietin lupa-
tiņā un abos galos sakroko. 
Konkrētus m

otīvus tā iegūs, 
ja nekrāsotām

 olām
 uzlīm

ē 
no leikoplasta izgrieztas figū-
riņas, ornam

entus;
•	O

lu 
dažādos 

virzienos 
no-

tin ar krāsainiem
 diegiem

 un 
pēc tam

 stingri ietin blīvā au-
dum

ā, kas nelaiž cauri krās-
vielu. Tā iegūst gaišāku un 
tum

šāku 
attiecīgās 

krāsas 
tīklojum

u;
•	Spilgtus toņus var iegūt, ja 

novārītu olu ietin kreppapīrā 
un patur 10 m

inūtes. O
la ie-

gūst m
arm

ora rakstu;
N

okrāsotas, 
atdzisušas 

olas pārziež ar speķa ādiņu, 
kas to padara spīdīgu.

Č
etri olu

 p
ild

īju
m

i
Vistu olas – 4 gab.
O

līveļļa – 1,5 ēdam
k.

Citrons – 1/6 gab. (sula)
Kreses – 1 sauja (dekoram

 un 
gardai vitam

īnu devai)
Ķiploks, kaltēts – 1/2 tējk.

Pildījum
s N

r. 1
Bazilika pesto – 1 ēdam

k.
Ķiršu tom

āts – 1 gab.
M

ocarellas bum
biņa – 1 gab.

Pildījum
s N

r. 2
Pašm

āju m
ajonēze – 1 ēdam

k.
Tuncis savā sulā – 1 ēdam

k.
M

azie kaperi – 1 tējk.
Pildījum

s N
r. 3

Sarkanie ikri – 1 ēdam
k.

Drupināts olu dzeltenum
s

Pildījum
s N

r. 4
Adžika – 1 ēdam

k.
M

azās garnelītes – 1 ēdam
k.

S
n

iega
 ola

s a
r va

n
iļa

s 
krēm

u
 u

n
 p

ra
lin

ē
4 olu baltum

i
30 g pūdercukura
1 tējk. vaniļas cukura
2 l ūdens
25 g baltā cukura
Šķipsniņa sāls

Vaniļas krēm
am

4 olu dzeltenum
i

500 m
l piena

125 g baltā cukura
1,5 ēdam

k. vaniļas cukura

Pralinē
50 g m

andeļu pārslu
2 ēdam

k. pūdercukura
Dekorēšanai

2 ēdam
k. zeltainā cukura sīrupa

Sāk ar vaniļas krēm
u. Katliņā 

sajauc olu dzeltenum
us, pienu un 

cukuru un vāra uz lēnas uguns, 
līdz sabiezē. Iem

aisa vaniļas cu-
kuru. N

oņem
 no uguns un noliek 

atdzist.

Pralinē: sausā pannā ieber 
m

andeļu 
pārslas, 

pārkaisa 
ar 

pūdercukuru un uz lēnas uguns 
m

aisa, līdz pārslas un cukurs sāk 
veidot karam

eli.
Sniega 

olām
 

saputo 
olu 

baltum
us stingrās putās. Sajauc 

pūdercukuru ar vaniļas cukuru un 
iecilā saputotajos olu baltum

os. 
Katliņā ielej ūdeni, pieber sāli un 
uzvāra.

Izm
antojot 

divas 
ēdam

ka-
rotes, veido olas no olu baltum

u 
m

asas un liek ūdenī. Pēc vienas 
m

inūtes apgriež tās uz otru pusi 
un vāra vēl 2 m

inūtes. Izņem
 no 

ūdens un noliek uz papīra dvieļa, 
lai nožūst.

Sadala 
vaniļas 

krēm
u 

četrās 
seklās bļodiņās. Virsū liek olas un pra-
linē. Apsm

idzina ar cukura sīrupu.

L
ield

ien
u

 sm
ilšu

 
 m

īkla
s cep

u
m

i
250 g kviešu m

iltu
50 g sasm

alcinātu m
andeļu

150 g cukura
1 ēdam

k. vaniļas cukura
1 ola
150 g sviesta vai m

argarīna
Pildījum

am
200 g augstas kvalitātes baltā 
vai piena šokolāde
50 g sviesta vai m

argarīna
Dekorēšanai

300g 
baltā 

pūdercukura 
vai 

pūdercukura ar šokolādes garšu
15 m

l izkausēta m
argarīna vai 

augu eļļas
30 m

l ūdens vai augļu sulas
Sajauc visas m

īklas sastāv-
daļas. 

Ieliek 
m

īklu 
plastm

asas 
m

aisiņā vai aptin ar pārtikas plēvi 
un atdzesē ledusskapī vism

az 30 
m

inūtes. Apkaisa darba virsm
u 

ar m
iltiem

 un izrullē m
īklu 2-3 

m
m

 biezum
ā. Izspiež vai izgriež 

no m
īklas figūriņas un liek tās uz 

cepam
ās plāts, kas izklāta ar ce-

pam
o papīru. Cep krāsns vidus-

daļā 200°C apm
ēram

 15 m
inūtes. 

Atdzesē istabas tem
peratūrā. Ce-

pum
us sadala divās daļās.
U

z lēnas uguns izkausē svies-
tu vai m

argarīnu, pievieno sadru-
pinātu šokolādi un ļauj, lai izkūst. 
Atdzesē 

apm
ēram

 
stundu, 

tad 
ar m

ikseri sakuļ atdzesēto m
asu. 

U
zklāj to pusei cepum

u, tad otru 
pusi cepum

u viegli uzspiež pirm
a-

jiem
 virsū.
Sajauc dekorēšanai paredzē-

tās sastāvdaļas un dekorē cepu-
m

us, izm
antojot savu fantāziju.

Padom
s. 

Cepum
us 

var 
pasniegt arī bez pildījum

a. Dažos 
cepum

os var izspiest caurum
us 

un izm
antot cepum

us kā piekari-
nām

as Lieldienu dekorācijas.

K
a

ra
liskā

 L
ield

ien
u

 
p

a
sh

a
1.5 kg biezpiens
150 g gaišās rozīnes
150 g tum

šās rozīnes
200 g dažādu augļu sukādes
2 citroni
4 olas
200 g sviests
200 g cukurs
200 g saldais krējum

s
Izkausē sviestu un pievieno 

cukuru. M
aisa līdz tas izkusis. Pie-

vieno biezpienu un turpina m
asu 

karsēt. Pievieno olas, rozīnes un 
sukādes, 

piespiež 
citronu 

sulu 
un pierīvē citrona m

iziņu. Turpi-
na nepārtraukti m

aisīt, līdz m
asa 

sāk vārīties. Ņ
em

 trauku nost no 
uguns un atdzesē, ik pa brīdim

 
m

asu apm
aisot. Kad tā atdzisusi, 

pievieno saputotu krējum
u. Caur-

durī ieliek m
arli vai lina audum

u 
un ielej biezpiena m

asu. M
asu tur 

zem
 sloga no 12 līdz 24 stundām

 
vēsā vietā. Pirm

s pasniegšanas 
pashu uzliek uz apaļa šķīvja un 
dekorē ar pirm

ajiem
 pavasara zie-

diem
 vai šokolādi.

O
lu

 reņ
ģu

 om
lete

5 olas
10 žāvētas reņģes
1 glāze piena
1 tējkarote m

iltu
sāls
2 karotes sviesta

O
las sakuļ, pielej ar m

iltiem
 

sajauktu pienu, sāli, labi sakuļ. Sa-
kultai olu m

asai pieliek notīrītas 
un sagrieztas reņģes un cep uz 
lēnas uguns, viegli apm

aisot, lai 
olas savilktos, bet m

aisījum
s ne-

paliktu brūns. Kad m
asa sabiezē-

jusi, 
ieliek 

bļodā 
un 

pasniedz. 
M

aisījum
am

 var pievienot arī pa-
priku vai svaigus tom

ātus.

R
eceptes

2015. gada 27. m
arts

2015. gada 27. m
arts

O
lu

 krāsošan
as alķīm

iķu
 d

arbn
īca - 

rezu
ltāts vien

m
ēr ir p

ārsteid
zošs

P
la

u
cēti za

ri
Pavasara sm

aržu un krāsas 
savās m

ājās vari ienest ar zaru 
pušķiem

, kas pēc pāris dienām
 iz-

dzīs gaišzaļas lapiņas, kā arī vītolu 
zarus, uz kuriem

 parādīsies m
azi, 

pūkaini pūpoliņi. Vari plaucēt arī 
ķiršu, plūm

ju un cidoniju zarus!

Z
ied

i
Istabas palodzi rotā ar zie-

došu puķi podiņā, bet uz virtuves 
palodzes novieto sīpolu ar izdīgu-
šiem

 sīpollokiem
 vai kādu garšau-

gu podiņu.

G
a

isīgi a
u

d
u

m
i

Visus sm
agnējos gultas pār-

valkus, dekoratīvos spilvenus un 
aizkarus, kurus iegādājies rudenī 
vai ziem

ā, noglabā skapī. Vilnai, 
sam

tam
 un citiem

 ziem
as m

ate-
riāliem

 ir jāpazūd! Aizvieto tos ar 
vieglām

 tekstilprecēm
: gaisīga au-

dum
a aizkariem

, plāniem
 gultas 

pārvalkiem
 un zīda vai m

ežģīņu 
spilveniem

.

Izvēlies p
riecīga

s 
 krā

sa
s

M
elnā, pelēkā un brūnā vie-

tā izvēlies košas krāsas un pava-
sarīgus rakstus. Apvelc izsēdētos, 
izdilušos virtuves krēslus ar jaunu 
audum

u! Šim
 nolūkam

 iegādājies 
dzeltenu, oranžu, zaļu vai sarkanu 
audum

u ar ziedu m
otīviem

, svīt-
riņām

 vai punktiņiem
. Derēs viss, 

kas ir košs un dzīvespriecīgs.

Iela
id

 ista
bā

 ga
ism

u
!

Viens no labākajiem
 darbiem

, 
ko vari paveikt, lai pasteidzinātu 
pavasari, ir notīrīt logus. Aizdze-
not netīrum

us, kas sakrājušies gan 
logu ārpusē, gan iekšpusē, nudien 
sajutīsies kā soli tuvāk pavasarim

. 
Sevišķi tādēļ, ka arī interjers acu-
m

irklī kļūs spilgtāks un telpas – 
gaišākas.

 Izvēd
in

i telp
a

s
„Sm

aržo pēc pavasara,” dau-
dzi m

ēdz teikt, izejot ārā un ieel-
pojot spirgto m

arta gaisu. Ielaid šo 
sm

aržu arī savā m
ājoklī! Kad būsi 

izpurinājusi ziem
as putekļus, skap-

jos noglabājusi nevajadzīgās lietas 
un interjers būs ieguvis pavasara 
noform

ējum
u, piepildi telpu ar pa-

vasarīgo sm
aržu!

Ielaid
 p

avasari 
m

ājā
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Pārdomas Lielajā gavēnī

Bet vai ciešanas var būt Dieva 
dāvana? Absurds! - varbūt jūs teik-
siet. Tas drīzāk ir Dieva sods, kaut gan 
pats Kristus mūs brīdināja: piedzīvo-
tās nelaimes nav vienmēr sods par 
grēku (LK 13, 1-5). Visbiežāk ciešanas 
nozīmē pārbaudi vai audzinošu sodu, 
kas mudina mainīt dzīves stāju un sir-
di atgriezties. Pateicoties šim proce-
sam, cilvēkā atjaunojas labais. Tādēļ 
ciešanas izprotamas kā gandarīšana. 
Tomēr vispilnīgākā atbilde uz jautā-
jumu par ciešanu nozīmi ir mīlestība. 
Dieva mīlestība piešķir ciešanām ga-
līgo nozīmi. Debesu Tēvs mūs mīl un 
tāpēc pārmāca, audzina. 

Svētais pāvests Jānis Pāvils II, kam 
ir tiesības runāt par ciešanām, jo viņš 
tik daudz cietis, savā Apustuliskajā vēs-
tulē Salvifici doloris (Par ciešanām, kas 
nes pestīšanu) 1984. gadā skaidroja: lai 
cilvēks varētu atklāt savās ciešanās Die-
va spēku, jānoiet garš iekšējs ceļš.

Kādā dzīves periodā ikvienam 
no mums nākas sastapties ar cieša-
nām - fiziskām un morālām. Strādā-
jot sociālās aizsardzības dienestā un 
bērnu sociālās rehabilitācijas centrā 
“Mūsmājas”, pārliecinājos, cik sma-
gi pārbaudījumi jāiztur slimniekiem, 
kuriem nepārtraukti jādzer dzīves 
rūgtais kauss. Taču vienlaikus, ie-
pazīstoties ar morālajām ciešanām 
raksturīgo plašumu un daudzveidību, 
secināju, ka dvēseles sāpju nebūt nav 
mazāk par fizisko ciešanu veidiem. 
Redzēju, cik daudzās ģimenēs bērni 
vecākiem un vecāki bērniem kļūst 
par ciešanu un pārdzīvojumu krustu. 
Bieži vien veselie nepalīdz slimajiem, 
jaunie - vecajiem un nevarīgajiem, tā-

dēļ daudziem dzīvu bērnu vecākiem 
mūža novakare jāpavada pansionā-
tos, bet bez vecāku gādības paliku-
šajiem bērniem jādodas uz sociālās 
aprūpes iestādēm, audžuģimenēm 
vai pie aizbildņiem. Tas tāpēc, ka dau-
dzi pazaudējuši dzīves jēgu, pakrituši 
zem alkoholisma un amorāla dzīves-
veida smaguma. Neiecietība, naids, 
vardarbība, nemiers, bailes, izmi-
sums, nedzimušu bērnu nokaušana… 
Neciešamas sāpes izjūt tie, kuru palī-
gā saucienus neviens nedzird, kā arī 
ievainotie un sakropļotie karos, avāri-
jās, katastrofās, nelaimes gadījumos, 
kas kļuvuši par invalīdiem uz mūžu un 
daudzi no kuriem piekalti pie invalīdu 
ratiņiem un gultām, bērni - invalīdi, 
kuru ciešanas reizēm ir tik nepanesa-
mas, ka liekas - Dievs viņus ir atstājis.

Kopš tā laika, kad Kristus, mūsu 
Kungs, brīvprātīgi uzņēmās ciest un 
nomirt par mums, sāpēs, kaut arī vēl 
joprojām ievaino, ir ieguvušas jaunu 
nozīmi. Mīlestība noņem tām rūgtu-
mu. Mums vajadzīgs Dieva atbalsts, 
tad spējam izmantot sāpes, lai dzēstu 
savus un citu cilvēku grēkus. 

Caur Kristus ciešanām un Liel-
dienu noslēpumu Dievs īstenoja 
cilvēces pestīšanu, ļāva arī katram 
cietējam kļūt par līdzdalībnieku at-
pestīšanas misijā. Sv. apustulis Pāvils 
saka: “Savā miesā papildinu to, kā iz-
trūkst Kristus ciešanās, par labu Viņa 
Miesai, kas ir Baznīca” (Kol 1.24). Cie-
šanās Baznīca saskata īpašu vērtību. 
Lūk, kāpēc ciešanas ir dāvana, jo tās ir 
atpestīšanas līdzeklis. 

Kristus neapslēpa no saviem 
mācekļiem un sekotājiem ciešanu 

nepieciešamību. Viņš teica ļoti skaid-
ri: “Ja kāds grib man sekot, tas lai aiz-
liedz sevi un ik dienas ņem savu krus-
tu un seko man” (Lk 9.23).

Esmu bijusi lieciniece tam, cik 
ļoti atšķirīga ir ticīga un neticīga cilvē-
ka attieksme pret sāpēm, dažādiem 
pārbaudījumiem, grūtībām. Gadiem 
ilgi esmu apbrīnojusi savas garā stip-
rās tantes Helēnas izturību krustace-
ļā, kuru viņa izgājusi kopā ar saviem 
kurlmēmajiem un aklajiem dvīņiem. 
Šo krustu viņai izdevās panest tāpēc, 
ka tā smagumu vienmēr lika Visvare-
nā rokās. Pirms dažiem gadiem viņa 
ir aizgājusi mūžībā, taču ticu, ka viņa 
joprojām turpina uzticēt savu meitu 
un dēlu, kuri 58 gadus dzīvo absolūtā 
tumsā un klusumā, Dieva un Diev- 
mātes gādībai, svēto un sargeņģeļu 
aizsardzībai. 

Arī manā dzīvē bijis ne mazums 
dažāda veida dzīves sitienu - gan tad, 
kad vēl biju tāla no Dieva, gan tad, 
kad palīdzību lūdzu no tā Kunga pēc 
atgriešanās uz pestīšanas ceļa. Grūtas 
un drūmas ir bijušas pārbaudījumu 
dienas bez paļaušanās uz Dievu - dvē-
seles tumsa, vientulība, nesaskaņa pa-
šai ar sevi, bezcerība, bailes, izmisums, 
dusmas, ilgstoša depresija, neticība, 
ka spēšu piecelties un iet tālāk. Pēc 
manas atgriešanās, ticībai nostiprino-
ties un arvien dziļāk iepazīstot Dievu, 
sāku saprast, ka pasaulē viss notiek 
pēc Dieva prāta. Jēzus deva man spē-
ku smagajos brīžos, kuru bijis daudz. 
2001. - 2005. gads man pagāja nāves 
ēnā. Piecos gados - piecu tuvu cilvē-
ku aiziešana mūžībā: laulātais draugs, 
znots, dēls, māmiņa, māsa. Šajā laikā 
vienīgi Dievs zināja, kas notiek manā 
sirdī. Brīžiem ciešanas bija tik lielas, 
ilgstošas un sirdi plosošas, ka nespē-
ju pat lāga lūgties. Taču centos pilnīgi 
paļauties uz Dievu, un Viņš deva spē-

ku izturēt sā-
pes, pārvarēt tās. Kungs taču zināja, cik 
vāja esmu, pati niecība, un nepameta 
mani nelaimē, dvēseles tumsā. It īpaši 
pēc dēla nāves izbaudīju Dieva lielo 
žēlsirdību un mīlestību, kad pārlieci-
nājos, ka ciešanas var būt nenovērtē-
jama Dieva dāvana. Toreiz es lūdzos 
ar vārdiem: viss ir Dieva žēlsirdība, pat 
Dēla nāve; paldies Tev, Kungs!

Arī turpmākajos gados no svēta-
jiem esmu mācījusies augsti vērtēt dzī-

ves grūtības, slimības, ar mīlestību un 
pazemību nest šos ikdienas krustus un 
par visu pateikties Jēzum, kurš pirmais 
izdzēra ciešanu rūgto biķeri. Ne tikai 
savas žēlsirdības apustulei māsai Faus-
tīnei, bet arī man Jēzus saka: “Nebīsties 
ciešanu! Es esmu kopā ar tevi.” Un kopā 
ar Sv. Faustīni mācos nekurnēt un nežē-
loties, bet tikai pateikties par visu: “Jēzu, 
es Tev pateicos par ikdienas grūtībām 
attiecībās ar tuvākajiem; par to, ka tiek 
pārprasti mani nodomi; par to, ka mani 
līdzcilvēki mani pazemo; par skarbo ap-
iešanos ar mani; par vājo veselību. 

Arī Sv. Bernadete man ir pa-
raugs. Viņa šādi lūdzas: “Pateicos 

Tev, Jēzu, par manu nožēlojamo un 
pūstošo miesu; par slimību, kura ce-
pina kā uguns; par maniem kauliem, 
kuri ir satrūdējuši; par svīšanu un 
karsoni; par griezīgajām un asajām 
sāpēm… Pateicos Tev, Jēzu!” Tikai tas, 
kurš patiesi tic, spēj par visu būt pa-
teicīgs, arī par ciešanām, slimībām, 
sāpēm, fizisko kroplību. “Miers jums! 
Neraudiet un nebīstieties. Es esmu.” 
Ar šiem vārdiem Jēzus sveic ikvienu, 
kas Viņu meklē. Bet vājākas ticības 
cilvēkos ciešanas mēdz izraisīt neap-
mierinātību un konfliktu attiecībās ar 
Dievu, gadās, ka cilvēks pat praktiski 
noliedz Dievu. Tomēr jebkuras cieša-
nas var būt izturamas, ja kāds mums 
tādos pārbaudījumos palīdzēs, ja mūs 
mīlēs. Neaizmirsīsim, ka ciešanas, ko 
rada mīlestības trūkums, pamestība, 
padara visu neizturamu. 

Savā vēstījumā 2015. gada Pa-
saules slimnieku dienā pāvests Fran-
cisks atgādināja “ieraudzīt brālī un 
māsā, kas cieš, Kristus seju, kurš caur 
ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos ir 
sasniedzis cilvēces pestīšanu.” Viņš 
uzsvēra, ka reizēm mēs esam tik lielā 
steigā, sapinušies darbošanās un ra-
žošanas neprātā, ka aizmirstam par 
nesavtību, to, ko nozīmē uzņemties 
rūpes un atbildību par otru. “Laiks, 
kas pavadīts kopā ar slimajiem, ir 
svēts, uzskata Svētais tēvs. Viņš skaid-
ro: “Pat tad, kad slimība, vientulība 
un nespēks apgrūtina sevis veltīša-
nu citu labā, ciešanu pieredze var 
kļūt par priviliģētu žēlastību laiku un 
avotu tam, lai iemantotu un augtu 
sapientia cordis (sirds gudrībā). Savu 
vēstījumu pāvests Francisks noslēdz 
ar lūgšanu, uzticot visus sirgstošos 
Dievmātes aizbildniecībai: “Ak, Mari-
ja, Gudrības Sēdeklis, aizlūdz kā mūsu 
Māte par visiem slimajiem un tiem, 
kuri par viņiem rūpējas!”

Genovefa KALVIŠA

Ciešanas - Dieva dāvana
29. martā, Palmu jeb Ciešanu svētdienā sākas Lielā - ciešanu 
nedēļa, kura savu kulmināciju sasniedz Lielajā Piektdienā ar 
Kristus nāvi uz krusta. Ciešanas pieder pie cilvēces vēstures. 
Tās izsaka kaut ko ļoti būtisku cilvēka dabā.

7.martā Preiļos notika Latgales reģiona jau-
natnes telpu futbola čempionāts U-8 grupā (2007.g. 
dzim. zēni). Tajā piedalījās komandas: Rēzekne FA-
1, Rēzekne FA-2, Rēzeknes NSS, Jēkabpils SS, Preiļu 
NBJSS, FK Krāslava un komanda no Balviem. Koman-
das tika sadalītas 2 grupās. Mūsu pretinieki bija Rē-
zeknes, Jēkabpils, Balvu un Preiļu spēlētāji. 

FK Krāslava mazie futbolisti spēlēja ar lielu at-
devi, par to liecina rezultāti: četras spēles - četras 
uzvaras. Ar Rēzekne FA - 2 – FK Krāslava nospēlēja 
0:4, Jēkabpils SS – FK Krāslava 0:5, Balvi – FK Krā-
slava 2:5 un Preiļu NBJSS – FK Krāslava 0:5. Visas 
turnīra spēles bija nozīmīgas, uzvaru tuvināja katra 
iesistā bumba vārtos. 

Par 1.-2. vietu FK Krāslava spēlēja ar koman-
du Rēzekne FA-1. Spēle bija ļoti sīva, aizraujoša un 

emocijām pārpildīta, 
pretinieki pieredzē-
juši. Abu komandu 

spēlētāji bija noskaņoti kaujinieciski. Krāslavieši 
cīnījās par uzvaru, bet rēzekniešus apmierināja 
arī neizšķirts rezultāts, jo čempionāta spēlēs Rē-
zeknes komandas iesisto vārtu skaits bija nedaudz 
lielāks nekā mums. Spēles rezultāts neizšķirts 4:4. 
FK Krāslava U-8 grupas futbolisti ieguva godpilno 
2. vietu Latgales reģiona jaunatnes telpu futbola 
čempionātā. Futbolisti saņēma kausu un sudraba 
medaļas. Par labāko spēlētāju mūsu komandā tika 
atzīts Germans Bidzāns. 

Paldies KF Krāslava trenerim V.Atamaņuko-
vam, emocionāliem, atbalstošiem bērnu futbolis-
tu vecākiem. Lai FK Krāslava futbolistu sasniegumi 
priecē mūs jaunajā sezonā!

Sandra DJATKOVIČA

Cīņa par medaļām!
Valsts Policijas Latgales reģiona pār-
valdes Preiļu iecirkņa informācija par 
būtiskākajiem reģistrētajiem notiku-
miem Aglonas novadā periodā no 20. 
februāra līdz 20. martam. Pārskata 
periodā Aglonas novadā reģistrētas 
vairākas zādzības:

•	 27. februārī Jaunaglonā un Grāveros tika 
konstatēta propāna gāzes balonu zādzība, 
kas veikta, uzlaužot gāzes balonu glabā-
tuvi. Notiek izmeklēšana kriminālprocesa 
ietvaros.

•	 27. februārī Aglonā konstatēta degvielas 
zādzība no autobusa degvielas bākas. 
Uzsākts kriminālprocess.

Periodā reģistrēti 3 mantas tīšas bo-
jāšanas gadījumi:
•	 21. februārī Grāveru pagastā konstatēts, 

ka sabojāta mājas durvju slēdzene.
•	 24. februārī Grāveru pagastā bojāts 

1942. g. dzimušam vīrietim piederošs 
īpašums. Notiek pārbaude.

•	 26. februārī Aglonā 1993. g. dzimis jau-
nietis izsita logu.

Policijā tika veikta pārbaude par 4 
konfliktu gadījumiem:
•	 5. martā Grāveru pagastā notika kon-

flikts starp bijušajiem dzīvesbiedriem.
•	 8. martā Aglonā 1985. g. dzimis vīrietis 

konflikta laikā nodarīja miesas bojāju-
mus 1973. g. dzimušam vīrietim.

•	 9. martā Jaunaglonā notika ģimenes 
konflikts.

Periodā reģistrēti vairāki rupji ceļu sa-
tiksmes noteikumu pārkāpumi:
•	 2. martā Kastuļinas pagastā 1970. g. 

dzimis autovadītājs vadīja automašīnu 
bez transporta līdzekļa vadītāja apliecī-
bas, pārkāpjot tiesas lēmumu. Uzsākts 
kriminālprocess.

•	 8. martā 1974. g. dzimis vīrietis Kastuļinas 
pagastā vadīja mopēdu alkohola reibuma 
stāvoklī, par ko saukts pie administratīvās 
atbildības.

•	 13. martā Kastuļinas pagastā 1991. g. 
dzimis autovadītājs vadīja automašīnu, 
būdams alkohola reibuma stāvoklī. Auto-
vadītājs saukts pie administratīvās atbil-
dības.

Periodā novadā reģistrēti vairāki 
ugunsgrēki:

•	 22. februārī Kastuļinas pagastā 1973. g. 
dzimis vīrietis aizdedzināja dīvānu. Uz-
sākts kriminālprocess.

•	 16. martā Grāveru pagastā dega garā-
ža. Apstākļi tiek noskaidroti.

•	 18. martā Kastuļinas pagastā dega kūla 
50000 m3 platībā.

•	 19. martā Aglonas pagastā dega dzīvo-
jamā māja. Apastākļi tiek noskaidroti.

Citi notikumi:
•	 26. februārī Škeltovas pagasta iedzīvo-

tājs konstatēja, ka uz viņa vārda nofor-
mēts ātrais kredīts, viņam par to nezinot. 
Notiek pārbaude.

•	 26. februārī Grāveru pagastā atrasts mi-
ris 1957. g. dzimis vīrietis bez redzamām 
vardarbības pazīmēm. Notiek apstākļu 
pārbaude kriminālprocesa ietvaros.

•	 27. februārī konstatēta 2 euro monēta 
ar viltojuma pazīmēm. Monēta inkasēta 
tirdzniecības uzņēmumā, kas atrodas 
Aglonā. Uzsākts kriminālprocess.

•	 4. martā saņemta informācija par iespē-
jamu ar attiecīgo institūciju nesaskaņotu 
telpas pārbūvi daudzdzīvokļu namā. No-
tiek pārbaude.

•	 8. martā un 9. martā konstatēta neliku-
mīgu, bez LR akcīzes marķējuma taba-
kas izstrādājumu glabāšana Aglonas pa-
gastā un Kastuļinas pagastā. Personas 
sauktas pie administratīvās atbildības.

•	 11. martā konstatētas pretlikumīgas dar-
bības, saistītas ar Kameņecas HES slū-
žām. Notiek pārbaude.

•	 17. martā Grāveru pagastā konstatēta 
nesankcionēti izveidota krautuve.

VP informē
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Televīzijas programmaSESTDIENA, 28. marts

SVĒTDIENA, 29. marts

LTV1
5.00 Vides fakti
6.05, 5.30 Ielas garumā
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis
9.35, 16.15 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.35, 14.05 Top-Shop 
10.50 Leones dzīve
12.55 Gārfīlda šovs
13.25 Zoodārzu mazuļi
13.55 Luijs 14.20 Maklauda meitas
17.10 Momentuzņēmums
17.25 Skats no malas
18.00, 23.14 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Aizliegtais paņēmiens
20.30 Panorāma

21.15 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts
22.00 Sporta studija
22.45 Latvija var!
23.20 Mafijas klans 
0.20 De facto
0.55 Mf. Terēze

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Eiropa fokusā
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 23.20 Kalle nāk
11.10 100 g kultūras
11.55 Radīti mūzikai
13.30 UEFA EČ 2016
15.40, 1.50 Labākais no Euromaxx

16.10 Anekdošu šovs 
18.35 Izgaršot Brazīliju
19.05 LČ finālspēle hokejā
21.25 VTB Vienotā līga
0.10 Midsomeras slepkavības 
5.00 SeMS 

LNT
6.10 Nelabojamais Džims
6.45 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 0.25 Dzīvīte
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.45 Kurts Seits un Šura
12.00 Dzintara dziesmas
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.30 Fatmagula
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā

21.10 Ekstrasensi – detektīvi 
22.20 Atgriezties dzīvam
23.20 Amerikāņi 
0.45 LNT ziņu TOP 10
2.55 Nedēļa novados
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
7.10, 13.00 Spēka reindžeri
7.40, 14.10 Rozā Pantera un draugi
8.00 Tētuka meitiņas 
8.55 Kobra 
9.55, 1.50 Būt par papucīti 
10.55 Māmiņu klubs 
11.30 Gatavo 
12.00 Visi mīl Reimondu 
13.35 Dēkaiņi 
14.30 Viņas melo labāk
15.35, 20.20 UgunsGrēks
16.55, 3.05 Rozenheimas detektīvi 
17.55 Gandrīz ideālas vakariņas 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas

19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 
22.00 CSI. Lasvegasa 
23.05 Skaistule un briesmonis 
0.05 Mf. Bēgle 17 gados
2.15 Nekā personīga
5.00 Uz robežas 
5.45 Saikne 
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš 

TV3+
7.30, 17.55, 1.55 Māja 2
8.20 Mf. Aplaupīšana itāļu gaumē
10.40 Raidījums
11.40, 15.50 Comedy batls
12.40, 16.50 Voroņini
13.40 Intuīcija
14.50 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
18.55, 0.55 Brīvlaiks Meksikā
20.00 Naša Raša
21.00 Skolotāji

22.15 Mf. Karaliste

TV5
7.05 6 kadri
7.30 Personīgās lietas
8.15 Tālbraucēji
10.10, 13.00 Top-shop
10.25, 17.30 Lavrovas metode
11.25, 18.30 Nemelo man!
12.30, 22.25, 0.25 Kriminal+
13.15 Paralēlā pasaule
14.25 Mf. Dienesta romāns
19.40 Ziņas
19.50 Praktika
22.00 Vakars@22
23.00 Reģionālās ziņas
23.30 Tīkls
0.55 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.00 Ārstu lieta

LTV1
7.05 Muks
7.30 Tillija un draugi
8.00 Luijs
8.10 Pelēns Tips
8.30 Mežainīši
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Gārfīlda šovs
10.00 Dabas dīvaiņi
10.30 Izgaršot Brazīliju
11.00 Neatklātie Tuvie austrumi
12.00 Pūpolu svētdienas dievkal-
pojums
13.00 Saknes debesīs
13.26 Daudz laimes!
14.15 Latvijas šlāgeraptauja 
15.10 Ķepa uz sirds
15.40 Īrija ar Džeimsu Nesbitu
16.10, 4.25 100 g kultūras
17.00 Tēvs Brauns
18.00 Ziņas
18.20 Province
18.50 Radīti mūzikai
20.30 Panorāma
20.50 De facto
21.20 Mf. Terēze
23.20 TE!
0.20 Musonu zemes
1.15 8. Pasaules koru olimpiāde
2.30 Momentuzņēmums
2.45 Noziegumu sezona

LTV7
7.40, 11.40, 4.15 LTV - 60
8.00 Zebra
8.15 Aculiecinieks
8.30 Latvija var! 
8.45 Vides fakti
9.15 Es - savai zemītei
9.45 Vanags
12.05 Mf. Melusinas noslēpums

13.55 Mf. Sapņu viesnīca. Labās 
cerības rags
15.35 UEFA 2016. gada EČ atlases 
spēļu apskats
16.05 Leģendārie albumi
17.00 LČ fināspēle hokejā
19.20 R. Paula dziedāšanas svētki 
21.55 Specvienība
22.45 Noziegums 
23.55 Eiropa koncertos
0.50 Tas ir Igo
2.40 Mikrofona dziesmas
5.00 Šķiršanās
5.30 2020

LNT
7.05 Nedēļa novados
7.30 Šefpavāru cīņas 
8.30 Karamba!
9.00, 3.55 LNT Brokastis
10.00 Maini vai zaudē!
10.40 Veiksmīgs uzņēmējs
11.15 Agata Kristi. Erkils Puaro
13.30 Mistiskās slimības 
14.30 Dzintara dziesmas
15.30 Greizais spogulis
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Noziegumam pa pēdām 
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Kurts Seits un Šura
23.10 Noziegums Parīzē
0.15 Mf. Nelūgtie
1.35 Mf. Atgriezties pagātnē
3.10 Kādas slimības vēsture
4.45 Bernards

TV3
7.20 Īpašais aģents Oso 
7.45 Mans mazais ponijs
8.10 Kinomānija 
8.50 Māmiņu klubs

9.25 Gatavo 
10.00 Superbingo
11.00 Precos ar svešinieku!
12.05 Vecie ērmi
12.50 Mf. Karību jūras pirāti. sve-
šajos krastos
15.35 Mf. Megamainds
17.30 Sanāciet, sadziediet!
19.00 Nekā personīga
20.00 Dejo ar zvaigzni
23.25 Mf. Bēgle 17 gados
1.10 Mf. Ugunsspēks
3.30 Uz robežas 

TV3+
7.00 Multfilmas
8.50 Kino detaļās
9.50 Paspēt 24 stundās
10.50 Dejas
12.55 Mf. Stingrā režīma brīvlaiks
15.05 Mf. 12 mēneši
17.05 Mf. Rozā pantēra 2
19.00 Intuīcija
20.00 Sporta skolotājs
21.00 Mf. Aplaupīšana itāļu gaumē
23.20 Mf. Amerikāņu šausmu 
stāsts 
1.00 Mf. Trijstūris

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Es ārstēju
9.00, 11.05 Top-shop
9.15 Uzmanieties, bērni!
10.15 Personīgās lietas
11.20 Zelta teliņš
12.20 Borneo. Sala priekš īstiem 
vīriem
13.20 Samāra. Seriāls
18.05 Mf. Tētis sprukās
20.00 Tālbraucēji
22.00 Neredzamais cilvēks
23.05 Mf. Vilkacis formastērpā
0.40 Mūzika

NTV-Pasaule
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien
7.20 Viņu tradīcijas
7.50 Gadās taču!
8.25 Ekskluzīvi!
9.25 Pirmais ātrums
10.05 Brīnumtehnika
10.55 Vasarnīca
12.25 Ēdam mājās!
12.55 Es tievēju
13.50 Ekstrasenss saskaņā ar rī-
kojumu
14.45 Komunālais dzīvoklis
16.55 Ārkārtējs notikums
19.00 Norkina saraksts
20.15 Jūras velni
23.55 Cita realitāte
0.55 Žanna Aguzarova. Pēdējas 
koncerts uz zemes
3.05 Mf. Karstās dieniņas

PBK
5.00, 9.00, 11.00, 16.00 Ziņas 
7.00, 8.35 Multfilmas
7.15 Dzīvo vesels!!
8.25 600 sekundes par veselību 
un skaistumu
9.25 D.Krilova piezīmes
10.05 Kamēr visi mājās
11.20 Fazenda
11.55 Uzmini melodiju
12.45 Sazvērestības teorija
13.50 Pirmā kanāla kolekcija
16.20 Dejo! 19.00 Laiks
20.50 Mats matā 0.00 Euronews
0.30 Mīlestības formula
1.55 Nosvērti un laimīgi
4.35 Mūzika

RenTV Baltic
9.05 Laika robežas

11.15, 23.50 Skatīties visiem!
12.20 Jūrmala
14.20 Izmeklēšanu veic ekstra-
sensi-detektīvi
18.15 Izmeklēšanas noslēpumi
22.00 Dokumentālais projekts
23.50 Skatīties visiem!

РТР
8.30 Pats sev režisors
9.20, 13.20 Ziņas-M
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.15 Smieklu panorāma 
10.45 Rīta pasts
11.25 Putnu valsts
11.55 Krievija. Vietas ģēnijs
13.30 Mf. Jūtu mulsums
15.00 Smieties atļauts
17.05 No svētkiem uz svētkiem
21.00 Svētdienas vakars 
23.35 Mf. Māmiņas mīlestība
1.30 Mf. Cilvēks, kurš zināja visu
3.25 Neizgulējušos ļaužu pasaule

ONT
8.00 Svētdienas rīts
9.00, 10.00, 17.00 Ziņas
10.05 Svētdienas dievkalpojums
10.20 Multfilma 
10.35 D.Krilova piezīmes
10.55 Kamēr visi mājās
11.45 Fazenda
12.20 Šurum burum
12.30 Brain-ring
13.40 Sazvērestības teorija
14.40 Balss. Bērni
17.15 Sports
17.20 Pirmais pasaules karš. Dzej-
nieki un rakstnieki
18.10 Mats matā!
21.00 Kontūras 22.05 JAK
0.15 Ideālais randiņš
1.10 Mf. 27 kāzas

Baltkrievija 1
7.30 Mf. Dzelzceļa stacija diviem
9.50 Vārds mācītājam 
10.00, 13.00, 16.00 Ziņas
10.10 Arsenāls 
10.40 Sieviešu žurnāls
11.15, 1.10 Kā apprecēt miljonāru
12.20 Par ēdienu! 
13.10 Centrālais reģions
13.35 Zona X
14.05 Izmeklēšanas noslēpumi
14.40 Pārnesumkārba
15.20 BaltkrievijaLIFE
15.45 Mūsējie
16.15 Tava pilsēta
16.30 Apkārt planētai
17.15 Lielā reportāža
17.45 Ir izeja
18.20 Pagātnes tumšie labirinti
22.00 Galvenais ēteris
22.55 Laika ziņas
23.15 Mf. Mana līgavaiņa līgava

Baltkrievija 2
7.40 41. g. jūnijā
11.30, 21.25 TV barometrs
11.35 Fitnews
12.15 Jūsu loto
12.45 Loterija Piecinieks
13.00 Madagaskaras pingvīni
13.25 Mf. Es gribu to redzēt!
14.05 Saprast un neitralizēt
14.40 Sudraba maijpuķītes
16.25 Slepenie materiāli. Cīņa par 
nākotni
18.35 Comedy woman
19.35 Ikri 20.15 Superloto
21.05 Karsts ūdens
22.00 Sportloto 5 no 36
22.05 KENO 22.15 Futbols
22.50 Mf. Kaķi - peles
1.00 Gribu nokļūt televīzijā!!
1.05 Augstāk par jumtu
1.35 Hokejs visiem

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 18.35 Ielas garumā
6.35, 19.05 Vides fakti
7.05 Muks
7.30 Tillija un draugi
8.00 Luijs
8.10 Pelēns Tips
8.30 Mežainīši
9.00 Kas te? Es te! 
9.30 Zili brīnumi!
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Mf. Melusinas noslēpums
12.20 Maršruts Ķekava - Omskas 
apgabals 1949
13.25 Latvija starptautiskās misijās
14.00 Laikmeta varoņi toreiz un 
tagad
14.35 Īstās latvju saimnieces
15.35 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Musonu zemes
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Guntara Rača jubilejas kon-
certs 
0.45 Vera
2.25 Noziegumu sezona
4.00 Piemēslot aizliegts!
4.20 100 g kultūras
5.00 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05 Savējie
7.05 Punkti virs i
8.05 Bez apvainošanos
8.35 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pil-
sētai
9.05 TE!
10.05 Province
10.35 Citādi latviskais 

11.05 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
11.51 Sporta studija
12.40 Vanags
14.35, 4.20 LTV - 60
15.05 Dzīvi apliecinošs skats uz 
nāvi
16.05 Aizliegtais paņēmiens
17.05 Eiropa koncertos
17.55 Tas vari būt Tu. Marians 
Pahars
18.30, 0.15 UEFA EČ 2016. atlases 
spēle 
21.10 Kulta ēdieni
21.40 Midsomeras slepkavības 
23.25 SOKO Vismāra
0.30 Mf. Izdegušo zemju princis
2.10 Kad vēji dzied burās
5.00 Drosmīgās pārmaiņas
5.30 Dabas formas

LNT
6.00 Kādas slimības vēsture
6.50 Bernards
7.00 Degpunktā
7.30 Šefpavāru cīņas 
8.30 Attīstības kods
9.00, 4.05 LNT Brokastis
11.00 Laimīgs un vesels
11.30 Mf. Šerloka Holmsa un dok-
tora Vatsona piedzīvojumi
14.55 Karamba!
15.10 Mf. Dvīņi
17.20, 18.00 Atgriezties mājās 
17.50, 20.00 Ziņas 
18.30 Vecpuisis
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Agata Kristi. Erkils Puaro
23.50 Mf. Blēži
1.30 Mf. Iemīlēties vēlreiz
4.35, 5.45 Ķerto līga 
5.00 Likums un kārtība

TV3
6.15 Tētuka meitiņas 
6.35 Amerikas smieklīgākie video-

kuriozi 
6.50 Monsuno
7.15 Īpašais aģents Oso 
7.45 Mans mazais ponijs
8.10 Šīna planēta
9.10 Madagaskaras pingvīni
10.00 Auto ziņas
10.30 Ievas pārvērtības
11.15, 4.35 Vecie ērmi
11.50 Mf. Osijs un Teds
13.45 Dejo ar zvaigzni
17.05 Mf. Beverlihilzas ninjdza
19.00, 4.05 TV3 Ziņas
19.35 Mf. Megamainds
21.30 Mf. Karību jūras pirāti
0.15 Mf. Aizbēgt trīs dienās
2.40 Mf. Amerikāņu pīrāgs 6. 
Beta māja
5.00 Uz robežas 

TV3+
6.45 Multfilmas
9.05 Sapņu māja
9.35 Tas ir mans bērns
10.35 Internu kauja
11.35 Skolotāji
12.35 Skapis
13.40 Mf. Paulī
15.15 Mf. Solis augšup 2. Ielas
17.10 Mf. Haizivs stāsts
19.00 Dejas
21.00 Mf. Rozā pantēra 2
22.55 Mf. 12 mēneši
1.00 Mf. Brālis 2

TV5
8.00 Es ārstēju
9.00 Izvēle Jūsu ziņā
9.30, 13.10 Top-shop
9.45 Uzmanieties, bērni!
10.45, 0.50 Biznesa pieeja
11.20 Zelta teliņš
12.20 Personīgās lietas
13.25 6 kadri
14.15 Mf. Pirmdienas bērni
16.10 Mf. Mājsaimniece

18.05 Greizais spogulis
20.00 Mf. Dienesta romāns
23.05 Mf. Mūsu grēki
1.20 Kriminal+
1.45 Mūzika

NTV-Pasaule
6.25 Savvaļas pasaule 
7.00, 9.00, 12.00 Šodien
7.20 Skate
7.50 Krievu pildījums
8.25 Gatavojam! 
9.25 Galvenais ceļš
10.05 Braucam un ēdam!
10.55 Dzīvokļa jautājums
12.25 Medicīnas noslēpumi
13.00 Atgriezt papildus izmeklē-
šanā
17.00 Izmeklēšanu veica...
18.00 Centrālā televīzija
19.00 Krievijas jaunās sensācijas
20.55 Tu tam neticēsi!!
21.55 Divas dzīves
23.55 Kriminālā Krievija
1.00 Militārās izlūkošanas noslē-
pumi
1.55 Vakcīna pret taukiem
2.00 Īpašās nozīmes aģents
6.50 Jebkurā laikā

PBK
6.10, 4.10 Mūzika
6.30, 1.00 Euronews
7.00, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
7.10 Kontrolpirkums
7.35, 9.45 Multfilmas
8.15 Gudrinieces un gudrinieki
9.20 Vārds mācītājam
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 Inokentijs Smoktunovskijs. 
Ārpus saprāta robežām
12.40, 1.30 Mf. Sargies automobiļa
14.45, 17.25 Es esmu blakus
18.55 Kas grib kļūt par miljonāru?
20.00 Laiks
20.20 Nosvērti un laimīgi

23.55 Kas? Kur? Kad?
2.00 Jūrmala

RenTV Baltic
6.00 Skatīties visiem!
6.20 Vecpuiši
7.55 Raidījums par profesijām
12.15 Mums pat sapņos nav rā-
dījies
15.40 Maldu teritorija 
17.40 X-faktors
23.10 NLO. Īpašas nozīmes lieta

РТР
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
7.15 Baltās cerību rozes
8.45 Suņu pasaule
9.15 Sestdienas talka
10.30, 13.30 Ziņas-M
10.40 Zinātne 2.0
11.05 Petrovka 38
13.35 Mf. Uzdāvini man mazliet 
siltumu
15.25, 2.00 Sestdienas vakars
17.10, 5.05 Mf. Ļubova un Ro-
māns
19.45 Dejas ar Zvaigznēm
23.00, 6.35 Mf. Zojkas mīlestība
1.00 Ģimenes lieta

ONT
6.00 Svētdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Multfilma 
8.25 Veselība
9.25 Kulinārijas raidījums
10.05 Ideālais remonts
11.05 Gudrinieces un gudrinieki
11.50 Inokentijs Smoktunovskijs. 
Ārpus saprāta robežām
12.50 Mākslas filma
14.20 Sasmīdini komiķi
15.15, 20.00 Sports
15.20 Mf. Mīlestības formula. 
17.05 100 miljoni

18.00 Mf. Kaukāza gūstekne jeb 
Šurika jaunie piedzīvojum 
20.05 Šodien vakarā
22.05 Leģendas Live 
22.50 Kas? Kur? Kad?

Baltkrievija 1
5.55 Būtība
6.20 Mf. Pieci gadi un viena diena
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Redaktoru klubs
8.50 Kulinārā diplomātija
9.20, 22.40 Kā apprecēt miljonāru
10.20 Par ēdienu! 
11.10 Vasarnīca
11.45 Remonta stāsts
12.15 Veselība 
12.50, 23.45 Liela starpība
14.15 Reģionālās ziņas
14.35 Pati skaistākā
18.00, 20.40 Es varu! 
20.00 Panorāma
20.50 Mf. Mīlestības krasti
23.35 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Mf. Kaķi - peles
7.55 Baltkrievu virtuve
8.30 Burvju skola
9.20 Profesora Otkrivaškina zināt-
niskais šovs
9.50 Madagaskaras pingvīni
10.45, 20.10 TV barometrs
10.50 Gribu nokļūt televīzijā!!
10.55 Kapeika kapeikā
11.30 Ekstrasensi veic izmeklēšanu
12.45 Ir nu gan!
13.20 Bafija pret vampīriem
15.50 41. g. jūnijā
20.00 Sportloto 6 no 49
20.05 KENO
20.15 Baltkrievu pagrīdes dienas-
grāmatas
20.50 Mf. Rīt bija karš
22.35 Pārlādēšana
23.15 Mf. Klusais priekšpostenis

PIRMDIENA, 30. marts



112015. gada 27. marts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35, 16.15 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.35, 14.05 Top-Shop 
10.50 Mf. Sapņu viesnīca
12.55 Jakari
13.25 Kas te? Es te!
13.55 Luijs
14.20 Maklauda meitas
17.10, 19.30, 23.30 100 g kultūras
18.00, 23.15 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.15 1:1
22.05 Patiesības stunda
0.15 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts
1.00 Melu laboratorija
2.00 Īrija ar Džeimsu Nesbitu
5.00 Vides fakti
5.30 Skats no malas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.05 Kalle nāk
11.10 Skats no malas
11.40 Aizliegtais paņēmiens
12.35 Melu laboratorija
13.35 PK biatlonā
15.40, 1.30 Vienmēr formā!
16.10 Anekdošu šovs 
18.35 Kaut kur uz zemes
20.00 Neatklātie Tuvie austrumi
21.00 Tēvs Brauns
21.55 Specvienība
22.45 Noziegums 
23.55 LTV - 60 5.00 SeMS 

LNT
6.20 Karamba!
6.45 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 0.25 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Svētceļojums uz Paduju
11.35 Vecpuisis
13.00 1001 Nakts

14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.35 Fatmagula
20.35 Degpunktā
21.10 Mf. Pavasara drudzis
23.10 Mīlas dēka
0.45 Noziegumam pa pēdām 
3.00 Šodien novados
5.45 Kristīgā programma 

TV3
7.10, 13.00 Spēka reindžeri
7.40, 14.10 Rozā Pantera un draugi
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00 Kobra 
10.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 
11.00 Kāsla metode 
12.00 Visi mīl Reimondu 
13.35 Dēkaiņi 
14.30 Viņas melo labāk
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.10 Rozenheimas detektīvi
17.55 Gandrīz ideālas vakariņas 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Precos ar svešinieku!
22.00 24 stundas
23.05 Neesi ienaidnieks
0.05 Amerikāņu šausmu stāsts 
1.55 Būt par papucīti 
2.15 Kobra 
5.00 Uz robežas
5.45 Saikne 
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš 

TV3+
7.20, 17.55, 1.10 Māja 2
8.15, 14.50 Izmeklēšanu veic eks-
trasensi-detektīvi
9.10 6 kadri
9.40 Šovbiznesa slepenie mate-
riāli
10.40 Raidījums 
11.40, 15.50 Comedy batls
12.50, 16.50 Voroņini
13.50, 20.00 Naša Raša
18.55, 23.40 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Ekstrasensu cīņas
22.40 Es atceļu nāvi

TV5
7.45, 14.25 Nevar būt!
8.45, 23.30 Tīkls

9.45, 13.05 Top-shop
10.00 Lavrovas metode
11.05, 18.30 Nemelo man!
12.05 Reģionālās ziņas
12.35, 22.25, 0.25 Kriminal+
13.20 Paralēlā pasaule
15.25, 19.50 Praktika
17.35 Ģimenes izmērs
19.40 Ziņas 22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma 0.55 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.00 Ārstu lieta
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Medicīnas noslēpumi
10.40 Jebkurā laikā
12.00 Zvērināto tiesa
14.35 Ārkārtējs notikums
15.00 Viss būs labi!
16.20 Galvenais ceļš
17.00 Bēglis
18.00, 2.30 Runājam un rādām
19.40 Pjatņicka nodaļa
21.40 Jūras velni
23.40 Dienas anatomija
0.30 Volkova stunda
3.30 Dēmoni
4.30 Kriminālā Krievija
5.30 Pirmās asinis

PBK
5.55, 0.25 Euronews
6.25, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
0.45 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.20 Divatā ar visiem
12.40 Vīriešu/Sieviešu
13.55, 15.25 Laiks parādīs
15.55, 4.30 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 22.00 Latvijas Laiks
19.00 Lai runā! 20.00 Laiks
21.35, 22.05 Farca
0.00 Vakars ar I.Urgantu
1.25 Mf. Mirkļa struktūra
2.15 Mf. Viena gada deviņas dienas
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji 6.25 Vovočka 
6.50, 12.50 Multfilmas
7.09, 0.39 Laika prognoze
7.10 Zaldāti 
8.05, 11.45 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Krievu pildījums
10.40 Jebkurā laikā
12.00 Zvērināto tiesa
14.35 Ārkārtējs notikums
15.00 Viss būs labi!
16.20 Aleksandrs Žurbins. Melodi-
jas piemiņai
17.00 Bēglis
18.00, 2.30 Runājam un rādām
19.40 Pjatņicka nodaļa
21.40 Jūras velni
23.40 Dienas anatomija
0.30 Volkova stunda
3.30 Dēmoni. Seriāls
4.30 Es tievēju
5.30 Pirmās asinis

PBK
5.55, 0.25 Euronews
6.25, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
0.45 Ziņas 6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.10 Valērija Zolotuhina pēdējā 
dziesma
12.45 Gaidi mani
13.50, 15.25 Laiks parādīs
15.55, 4.30 Moderns spriedums
17.45 Šodien vakarā
18.00, 20.45, 22.00 Latvijas Laiks
20.00 Laiks

21.15, 22.05 Farca. Seriāls
23.40 Vakars ar I.Urgantu
1.00 Raidījums
1.55 Mākslas filma
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka
6.50, 12.50 Multfilmas
7.00 Firmas vēsture
7.55, 12.25 Skatīties visiem!
8.50, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.55 Top-shop 
10.10 Dokumentālais projekts
13.15 Iesūdzi mani!
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.25, 23.55 Nemelo man!
20.50 Slepenās teritorijas
21.55 Nosvērti un laimīgi 
23.05 Laika robežas
0.49 Laika prognoze
0.50 Maskava. Diena un nakts

RTR
6.00 Krievijas rīts
10.05, 0.10 Nozagtās kolekcijas. 
Pa pēdām 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Zi-
ņas-M

11.55 Par pašu galveno
12.55, 3.20 Īpašs gadījums
15.05 Ievas krāsa
16.00, 5.10 Kamēr ciems guļ
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Idiots
1.05 Izmeklēšanas ģēnijs. Arturs 
Artuzovs
1.55 Aniskins un Fantomas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.35 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Kontūras
10.00 Dzīvo vesels!!
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports 11.10 Fazenda
11.50 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.10, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Cara Saitaferna kronis, vai 
Sveiciens Luvrai no Mozirja
19.00 Gaidi mani 20.00 Laiks
21.05 Principa jautājums
22.15 Mf. MS1: Cietuma Gals
0.00 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 1.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 1.15 Zona X
7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
9.10 Galvenais ēteris
10.05 Redaktoru klubs
10.40, 20.00 Taļjanka
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.50 Mf. Mīlestības krasti
13.45, 15.50 Pati skaistākā 
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20 Arēna 21.00 Panorāma
21.45 Forums 
22.40 Mf. Dzelzceļa stacija diviem
1.50 Sports

Baltkrievija 2
9.00, 10.10, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.35 Detektīvs bez licences
10.40 Sudraba maijpuķītes
12.30 Bafija pret vampīriem
14.50 Mf. Rīt bija karš
17.50, 0.35 Virtuozi
18.50, 20.25 Interni
19.55 Gribu nokļūt televīzijā!
21.00 Reālā pasaule 
21.25 KENO 
21.35 Kauli
23.20 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
23.50 Visuvarenie Džonsoni

27. marts Ir iemesls!

Slavenajā Bulgakova romānā, 
ballē pie paša Sātana, karalienes 
kroni uzlika galvā Margaritai. Bet 
Volanda svītā visi viņu dēvēja par 
„karalieni Margo”... Runa ir par 
Margaritu de Valuā, karaļa Anrī II 
un Katrīnas Mediči jaunāko meitu 
- neordināru, pretrunīgu un noslē-
pumainu personību...

16. gadsimts Francijā iezīmē-
jās ar Renesanses uzplaukumu. 
Taču šis spilgtais un notikumiem ba-
gātais laika posms Eiropā bija īpašs 
ne tikai ar mākslas, literatūras un 
filozofijas straujo attīstību. Tas bija asiņaināko karu, vilšanās un 
brīvības alku laiks. Aristokrātiskajās aprindās valdīja izvirtība, bet 
visneiedomājamākie „mīlas” prieki šajā sabiedrībā bija parasta 
parādība. Karaliskajās ģimenēs notika briesmīgas lietas... Cilvēki 
izjuta brīvību no vainas apziņas un bailēm saņemt Dieva sodu, 
ticības un garīgās dzīves nozīmes pavājināšanās bija par pamatu 
tam, ka notikušas krasas izmaiņas Renesanses laikmeta sabiedrī-
bas priekšstatos par morāli. 

Francijas karaļnama pārstāvji – Valuā dinastija, Karolingu 
jaunākais atzars - nekad neizcēlās ar īpašu dievbijību un nevaino-
jamu morāli. Arī Margarita, karaļa jaunākā meita, jau 11 gadu ve-
cumā iepazina visus mīlestības priekus, vienlaikus viņai bija divi 
mīļākie. Mūsdienās tādas lietas tiek uztvertas kā pilnīgi nepieļau-
jamas un nosodāmas. Taču tajos tālajos laikos tā bija ikdienišķa 
parādība... 

Margarita de Valuā kopš agras bērnības bija ārkārtīgi daiļ-
runīga un asprātīga. Meitene bija ļoti gudra un spējīga, viņas 
skolotāji apbrīnoja viņas panākumus, bet vecāki meklēja savai 
meitai bagātu un izdevīgu precinieku, bet viņas sasniegumi mā-
cībās viņus maz interesēja... No līgavaiņu meklējumiem arī sākās 
nākamās „karalienes Margo” nelaimes.

Baumas par franču princeses „mīlestības pilno sirdi” ātri izpla-
tījās pa visu Eiropu. Pārrunas par precībām ar Spānijas un Portugāles 
karaļnamiem drīz vien izjuka. Pastāvēja reāla iespēja, ka Margarita 
paliks vecmeitās līdz mūža galam, bet... Palīdzēja politika...

16. gadsimts ir laiks, kad starp katoļiem un protestantiem 
valdīja nesamierināms naids. Šīs nesaskaņas bieži pārtapa par īs-
tiem kariem. Karojošās puses pret saviem pretiniekiem izturējās 
nesaudzīgi, jo visi bija pārliecināti, ka cīnās par īstu ticību, noga-
linot ķecerus un atkritējus. Karalim Kārlim IX Valuā, bet īstenībā 
viņa mātei Katrīnai Mediči, kura neizlaida varas grožus no savām 
rokām līdz pašai nāvei, prātā ienākusi ģeniāla doma par to, kā sa-
mierināt protestantus un katoļus, pārtraukt brāļu karu un ievest 
kārtību valstī. Visas problēmas varēja atrisināt Margaritas kāzas 
ar protestantu līderi - Navarras karali Anrī, no Burbonu dinastijas. 
Šī laulība tika noslēgta, lai izbeigtu reliģiskos karus.

Navarras karalis Anrī arī bija ļoti ieinteresēts, lai apprecē-
tos ar Francijas princesi, jo tad viņam bija tiesības pretendēt uz 
Francijas karaļa troni. Margaritai šajā laikā bija mīļotais vīrietis. 
Mīlestību pret hercogu de Gīzu viņa saglabāja visu mūžu, taču 
Gīzi piederēja pie zemākās muižniecības un nevarēja precēties 
ar Valuā. Situāciju sarežģīja arī tas fakts, ka hercogs bija katoļu 
partijas līderis un nesamierināmās „katoļu līgas” vadonis. 

Margaritas un Anrī kāzas Parīzē iegāja vēsturē, kā asiņainā 
svētā Bērtuļa nakts. Uz kāzām, kas bija paredzētas, lai samierinā-
tu nesamierināmos, Parīzē ieradās Francijas ietekmīgākie protes-
tanti, un viņiem tika garantēta drošība. 1572. gada 24. augusta 
naktī katoļi sarīkoja asinspirti saviem pretiniekiem. Tika nogalinā-
ti aptuveni 30 000 cilvēku. Slepkavas ielauzās arī Margaritas gu-
ļamistabā, jo vēlējās izrēķināties ar nīsto Anrī. Taču Margo dros-
me, daiļrunība un viltība izglāba Navarras karali no nāves. Kopā 
ar savu karali karalienes guļamistabā paslēpās arī daži muižnieki, 
kas bijuši protestanti. Šis notikums kļuva par iedvesmas avotu 
daudziem gleznotājiem, īpaši romantisma laikmetā...

Anrī un Margaritu vienoja nestandarta attiecības. Mīlestī-
bas jūtu starp viņiem nebija. Viņi bija visīstākie draugi un politis-
kie domubiedri. Var minēt divus piemērus no šī pāra „ģimenes 
dzīves”: Anrī vairākas reizes slēpa savas sievas mīļākos savā ista-
bā, kad viņi varēja kompromitēt viņa sievu; Margarita pieņēma 
dzemdības sava vīra mīļākajai, kad viņa negaidīti sāka dzemdēt 
karaliskās pieņemšanas laikā. Šādu situāciju labi raksturo filmas 
„Pokrovas vārti” varones vārdi: „Augsta līmeņa attiecības!”

Vairāki Margaritas de Valuā portreti saglabāja līdz mūsu lai-
kam informāciju par karalienes ārējo veidolu. Tagad mēs redzam, 
ka viņa neatbilst skaistuma etaloniem. Ar ko gan izskaidrojama 
viņas milzīgā popularitāte vīriešu vidū? Margarita spēja saval-
dzināt vīriešus ar savu intelektu: karaliene Margo zināja vismaz 
piecas valodas, izcili orientējās politikā, bija intrigu meistare un 
brīnišķīga diplomāte. Katrīna Mediči sūtīja viņu diplomātiskā mi-
sijā, ja vīrieši netika galā ar dažādām problēmām. Bet Margarita 
vienmēr spēja sasniegt nepieciešamo rezultātu. Gadu gaitā viņas 
mīļākie kļuva arvien jaunāki... Kad karalienei bija 53 gadi (Rene-
sanses laikā to uzskatīja par ļoti cienījamu vecumu), viņas galmā 
notika traģēdija: 18-gadīgais Margo mīļākais bija atstumts un tā-
pēc nogalināja savu laimīgo sāncensi, kuram bija 20 gadi. 

Karaliene Margo, Margarita de Valuā, nodzīvoja ilgāk nekā 
visi viņas draugi un ienaidnieki. Nāve nenāca pie viņas. 1615. gadā, 
kad Margo bija jau 62 gadi, viņa saaukstējās. Mazā Burbonu pils 
bija visaukstākā un attālākā no tām, kas piederēja Margaritai. Ka-
raliene mira sava mīļākā apskāvienos, puisim bija tikai 20 gadu...

Pēc vairāk nekā 200 gadiem Aleksandrs Dimā pārvērtis 
Margaritas dzīvi par brīnišķīgu pasaku, kurā gandrīz nekas nebija 
saistīts ar reālajiem notikumiem, toties ir daudz aizraujošu sižeta 
līniju.

Andrejs JAKUBOVSKIS

Margaritas de Valuā piemiņas diena 

Z/S “Kurmīši” iepērk vasku.
Mainām šūnas pret vasku.  
Ražojam bišu vaska šūnas.
Sertificēta BIO vaska pārstrāde.

T. 65623655, 26538824
www.kurmisi.com

10.05 Top-shop 
10.20 Nosvērti un laimīgi 
13.15 Iesūdzi mani!
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.25, 23.45 Nemelo man!
20.50 Maldu teritorija 
22.55 Laika robežas
0.40 Maskava. Diena un nakts

RTR
6.00 Krievijas rīts
10.05, 0.10 Smieklu šausmīgais 
spēks 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas 11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55, 3.20 Īpašs gadījums
15.05 Ievas krāsa
16.00, 5.10 Kamēr ciems guļ
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Idiots
1.05 Nacionālā virtuve
1.55 Aniskins un Fantomas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.35 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Fazenda
11.50 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.10, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Orlova un Aleksandrovs
23.00 Eņģelis un dēmons
0.00 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.30 Zona X
9.10 Mf. Mana līgavaiņa līgava
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.00 Taļjanka
12.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Nodevība
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.40 Divdesmit dienas bez 
kara
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.50 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālā reportāža
22.05 17 pavasara mirkļi
0.25 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.40 Iecirknis
10.05 Fitnews
10.40, 21.40 Kauli
12.30 Madagaskaras pingvīni
13.20 Ikri 13.55, 18.45 Interni
15.40 Comedy woman
17.45, 0.40 Virtuozi
20.55 Prāta vētra
21.25 Sportloto 6 no 49
21.30 KENO
23.25 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
23.55 Visuvarenie Džonsoni

OTRDIENA, 31. marts

SIA „RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65323848, 29996309, 

26373728.

SIA “Jēkabpils piena  kombināts” 
iepērk konvenciālo un  bioloģisko pienu.Tālr. 26182211.

22 gadus kopā ar jums!

AIZDEVUMI Krāslavā, Brīvības ielā 
24, Dagdā, Daugavpils ielā 8 (piekt-

dienās 10:30 -12:30).
Tālr. 65622735, 28229290.

Zviedrijas firma PĒRK zemes īpašu-
mus, mežus, daļēji izcirstus mežus. 

Tālr. 26645115

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  jebkurā laikā. 

Tālr. 29198531
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Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uzraksti, 

portreti.
 Uzstādīšana. Bezmaksas 

piegāde. Zemas cenas.
Tālr. 26539548.

Reklāma un sludinājumi

“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Publicētie materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

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

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs

Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
29389143, juris.roga@apollo.lv
26065838

26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

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

Tālr. 22424163. 
www.granits-o.lv

iepērk liellopus, jaunlopus, 
aitas, zirgus. Svari. 
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

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

Tālr. 26142514, 
20238990.

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 
Svari. Tālr. 20207132.

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

Lo gi no 15 EUR, durvis no 99 EUR
Bez % kre dīts + dā va na.

Tālr. 26847347, dur vis tev.lv

Tu katram viena, tikai viena, 
Kurai kā saules bērni turas 
klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skumjām 
asarām birstot,
Uz mūžu zemei tevi atdot, māt!

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Ērikam Raginskim un 
viņa ģimenei, pavadot pē-
dējā ceļā viņa māmiņu.

Kaimiņi.

Pie dā vā jam 
MI NI EKS KA VA TO RA

 pa kal po ju mus. Vei cam vi sa 
vei da dar bus: ro kam tranš ejas, 

ka na li zā ci jas un ūdens va da 
cau ru ļu lik ša nu. 
Tālr. 29521423.

IK “ALNAMI” 
piedāvā miniekskavatora 

pakalpojumus: ūdensvadu un 
kanalizācijas ierīkošanu. 

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

SIA “Evilana” piedāvā pa-
šizgāzēja un ekskavatora pa-
kalpojumus. Tālr. 29186835

māju. Tālr. 26655369, 26523537;
māju (1 km no Andzeļiem) ar saim-
niecības ēkām, L/S zeme - 4.5 ha, 
mežs - 3.6 ha. T. 26518993;
vasarnīcu “Meža norā”, kases 
aparātu, telti, rūpniecības preces 
Ostas ielā 7. Tālr. 26046404;
2 – istabu dzīvokli Krāslavā. Tālr. 
28451288;
2 - istabu izremontētu dzīvokli. 
Tālr. 20391153;
1 - istabas dzīvokli Rīgā. Tālr. 
29955736;
“GOLF IV” - 1.9 TDi, universāls, 
2001., sudrabkrāsas, TA līdz 
08.2015., 2400 €. Tālr. 29187144;
“AUDI A6”, TDi, 1996., cena pēc 
vienošanās; grūsnu teli; arklus  
“Kvertland”. Tālr. 27042939;
“BMW - 525”, 1989., bez TA. Tālr. 
27184037;
“AUDI 80 B4”. Tālr. 65624844; 
traktoru ar lāpstu “Zetor 10145”; 
sienu ruļļos – 2.00 €/ gab. Tālr. 
28370217;
MTZ traktora aizmugurējās riepas 
ar diskiem (lietotas). T. 29422679;
jaunu piekabi (2015.) 2050 mm x 
1100 mm x 320 mm. Tenta augstums 
- 80 cm. T. 28675525, 27878088;
piekabi “Zubrjonok” labā stāvoklī. 
Tālr. 29519422;
3-korpusu arklu; melnraibu telīti 
(2 mēn.). Tālr. 27751356; 
2-rindu kartupeļu stādītāju 
(poļu, 99 % - jauns), 400 €. Tālr. 
26710932;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metāla 
un alumīnija diskus. Velosipēdus. 
Tālr. 29479733;
elektriskos ganus, polikarbonā-
ta siltumnīcas, piekabes, dze-
loņdrāti, cinkotus žoga sietus. 
Tālr. 22008616;
caurules, metāla loksnes - 6mm, 
elektrisko dzinēju, vadus, dēļus. 
Viss lietots. Lietotas ražošanas 
mēbeles. Tālr. 29517757;
ūdens apkures katlu. T. 28365797;
aku riņķus. Tīram, rokam akas. 
Tālr. 29512291;
galdus, žurnālgaldus, elektrisko 
boileri ”Regent” (30 l), galdniecī-
bas darba galdu. Tālr. 29293276;
plastmasas mucas, 1000 l. Tālr. 
26361548;
mucas (20, 25, 30, 60, 120, 
200, 1000 litri). Daugavpilī. Tālr. 
27492445;
zivju murdus. Tālr. 29980479;
govi. Tālr. 28622824;
pienīgas govis pēc izvēles. Tālr. 
22412345, 65629838;
dažāda vecuma teles (viena ir le-
cināta). Tālr. 28744433;
grūsnu teli (atnesīsies aprīlī). 
Tālr. 26794435;
Haskiju šķirnes kucēnu (8 mēn.). 
Tālr. 29167019; 
jaunus gailīšus. Tālr. 26224010;
dažāda vecuma cāļus. T. 29161654;
kvalitatīvu sienu, skābbarību, 
kūtsmēslus. Kaplavas pag., 7 km 
no Krāslavas. Tālr. 29431956;
kūtsmēslus un malku ar piegādi. 
Tālr. 26644163;
melnzemi un kūtsmēslus. Iespē-
jama piegāde. Tālr. 20087144; 
sēklas kartupeļus “Vineta”, C1 at-
audzējums. Tālr. 28387496; 
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 27131681;
lopbarības kartupeļus. T. 26163279;
sienu ruļļos. T. 26522838, 29429122;
zāģmateriālus. Tālr. 29728133;
malku, atgriezumus. T. 29762873;
malku. Tālr. 22333299;
malku. Tālr. 26119134;
malku. Tālr. 29189194.

VAJADZĪGS logu, durvju un bal-
konu montāžas darbu veicējs. 
Tālr. 28162428;
Sieviete meklē darbu Krāslavā. 
Palīdzēs saimniecības darbos, 
pieskatīs vecus cilvēkus. Tālr. 
28128343;
VĒLOS ĪRĒT 1-istabas dzīvokli 
Krāslavā. Tālr. 29955736;
IZĪRĒJU ofisa telpas Krāslavā, 
Lāčplēša ielā 5. Tālr. 29438546; 
Šķeldas pārvadājumu 
pakalpojumi (84 m3). T. 28993943;
MŪRĒJU visa veida krāsnis, ka-
mīnus, dūmvadus, kā arī TĪRU un 
REMONTĒJU kamīnus un dūm-
vadus. Tālr. 29329151;
Jumta remontdarbi, ūdensnote-
ku sistēmas uzstādīšana, zel-
meņi. Savs zāģmateriāls. Tālr. 
29762873;
Celtniecības darbu pakalpojumi 
(bloki, jumti). Tālr. 27859644.
Metāllūžņu izvešana un demon-
tāža. Tālr. 29279852.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
Krāslavas apkaimē janvāra bei-
gās pazudis liels, kopts vācu 
aitu sugas suns ar kuplu asti. Lū-
dzam atdod pret atlīdzību. Tālr. 
26067711, 29988940, 28892068. 

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam ro-
bežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
investori Latgalē - zemi ar mežu, 
lauksaimniecības zemi sākot ar 5 
ha (var bez ZG), kā arī lietasko-
ku. Tālr. 29888098;
mežus ar zemi, cirsmas, apaļko-
kus krautuvē. Samaksa uzreiz. 
Tālr. 26346688; 
zemi ar mežu un cirsmas. Tālr. 
25663900;
automašīnu LUAZ rezerves da-
ļām. Izskatīšu visus variantus. 
Tālr. 29422679.

Neliedz atvadu stundā 
skaudrā, 
Dziļās sērās liekt galvu 
mums! 
Acis neraudās, sirds tomēr 
raudās, 
Sirds ja neraudās, dvēsele 
skums.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Olgai Grundānei sakarā ar 
mātes nāvi. 

“Varavīksnes” vidusskolas 
kolektīvs

Nav vairs ne ceļu, ne ilgu…
Izsaku līdzjūtību Jana But-

ņicka ģimenei sakarā ar pār-
agro Grigorija nāvi.

A.R.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus, cūkas. Samaksa 
uz vietas. Svari.

Tālr. 26563019

LOGI, DURVIS, VĀRTI, 
ŽALŪZIJAS

www.logsundurvis.lv
Tālr. 29998208

SIA “FORVEST”

Pērkam augošu mežu, mežu 
ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem.

Meža izstrādāšanas pakal-
pojumi.

Mežizstrādes pakalpojumi, 
meža izvedēja, forvardera pa-
kalpojumi. 

Pārdodam malku (3 m).
Tālr. 26677812

Remonta un celtniecības 
darbi. 

Tālr. 27878088, 28675525

Z/S “Riekstiņi” 
 Baltinavas novadā pārdod 

vasaras kviešu “Taifun” serti-
ficētu sēklu. Tālr. 29124081, 

26475154

GfK Custom Research 
Baltic aicina pievienoties 

komandai 

INTERVĒTĀJUS 
APTAUJU VEIKŠANAI

 iedzīvotāju dzīvesvietās
Darba pienākumi:

- Intervēšana (aptauju veikša-
na) respondentu dzīves vietās

Prasības kandidātiem:
- Pieredze darbā ar cilvēkiem, 
labas komunikācijas prasmes
- Spēja plānot savu laiku un 
augsta atbildības sajūta
- Labas latviešu un krievu va-
lodas zināšanas
- Vismaz 5 gadu vispārējā dar-
ba pieredze
- Iemaņas darbā ar datoru

Mēs piedāvājam:
· Papildus peļņas iespējas (sa-
maksu atbilstoši padarītajam 
darbam)
- Iespēju apvienot darbu ar 
mācībām vai pamatdarbu
- Nepieciešamās apmācības 
pienākumu veikšanai

Gaidīsim Jūsu CV ar norādi 
“Intervētājs/a” uz e-pasta 

adresi : info@gfk.lv

MEKLĒJAM partnerus, kuri 
spētu organizēt vīngliemežu 
iepirkšanu.

Tālrunis: +37120631130, 
+37065745009.

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS EUR/ m3 

Piegādes vieta: Varakļāni.
Ir transports! Garumus iepriekš saskaņot!

www.alnias.lv
SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 25916403

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

Di
am

et
rs 14-17 53 53 53 53 53

18-24 64 66 68 68 66
25+ 64 66 68 68 66

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

Di
am

et
rs 14-17 53 52 50 53 53

18-24 67 64 60 66 66
25+ 67 66 62 66 66

SIA Māra N  
aicina darbā 

rezerves daļu un riepu  
PĀRDEVĒJU

 (Asūnes iela 6, Dagdā) 
Prasības: 

- laba pieredze darbā ar datoru;
- tehniskās zināšanas;
- vēlams, B kategorijas auto-
vadītāja apliecība
CV sūtīt uz mara.n@apollo.lv  

Tālr: 26525566
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