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Kristīne Milaševiča - Aleksandrovas internātpamatskolas 
pedagoģe - audzinātāja.

Alekseja GONČAROVA foto

Portrets interjerā

Iekams lielie pavasara darbi 
vēl nav uzsākti, daudzviet Latvijā 
semināros pulcējas lauksaimnieki, 
zemnieki un zemju īpašnieki, lai 
iegūtu aktuālāko informāciju par 
platību maksājumiem.

27. martā Aglonas Kultūras 
namā pulcējās zemnieki, zemes 
platību īpašnieki un lauksaimnie-
cības konsultanti uz Latvijas Lau-
ku konsultāciju un izglītības centra 
rīkoto semināru “Par Lauku attīs-
tības programmas aktualitātēm 
un pasākumiem”, kura laikā kon-
krētās nozares speciālisti sniedza 
aktuālāko informāciju gan par iz-
maiņām platību maksājumos, gan 
par jauninājumiem, kurus varētu 
izmantot zemju īpašnieki, gan par 
aktualitātēm lopkopībā.

Sevišķi liela vērība tika pievēr-
sta tiem jautājumiem, kuros mak-
sājumu pieteicēji varētu kļūdīties 
un vēlāk paši sev radīt zaudēju-
mus.

Semināra laikā Dienvidlatga-
les reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes, Eiropas Savienības 
tiešo maksājumu daļas speciālists, 
Aivars Znotiņš informēja klāteso-
šos, ka 2015. gads ir bagāts ar da-
žāda veida izmaiņām. 

Viens no svarīgākajiem jauni-
nājumiem ir tāds, ka zemniekiem, 
kuri ievēro zaļināšanas prasības 

un kuru aramzemes platība ir vis-
maz 10 ha, tiešmaksājuma atbal-
sta saņemšanai savi pieteikumi 
Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz 
elektroniski.

Taču sakarā ar to, ka sistēma 
uz 27. martu darbojās tikai demo 
versijā un nebija pieejama, nekā-
das konkrētas informācijas par 
problēmām, strādājot šajā sistē-
mā, zemnieki nevarēja aktualizēt, 
tāpēc seminārā vairāk uzmanības 
tika veltīts jauninājumiem un ie-
teikumiem, kuri būtu jāņem vērā, 
aizpildot pieteikumus, kā arī aktu-
alizēts jautājums par elektroniskās 
sistēmas pozitīvajām pusēm un 
kļūdām, ko nevajadzētu pieļaut, 
aizpildot šos pieprasījumus elek-
troniskā veidā.

Semināra laikā tika sniegtas 
atbildes uz klātesošo uzdotajiem 
jautājumiem.

Vai būs iespēja vērsties LAD, lai 
aizpildītu elektroniskā veidā kar-
tes, ja radīsies kāda veida prob-
lēmas? Vai jāņem savi datori?

Droši vērsieties pie speciā-
listiem, ir uzstādīti daži publiskie 
datori, kurus varēs izmantot, lai 
sniegtu palīdzību. Jums jāzina 
sava parole, bloka numuri utt. Ne-
baidieties griezties pie jūsu paš-

valdībā esošajiem konsultantiem. 
Slēdziet līgumus un neatlieciet uz 
maiju, sāciet jau aprīlī aizpildīt vi-
sus datus, kamēr mazāk darba.

Kam būtu jāpievērš uzmanība, 
aizpildot pieteikumu elektronis-
ki?

Obligāti pārliecinieties pēc 
aizpildīšanas, vai uz ekrāna parā-
dās ziņojums, ka jūsu pieteikums 
veiksmīgi nosūtīts un reģistrēts. 
Lai nesanāk tā, ka aizpildīts, bet 
līdz galam nenosūtīts dokuments, 
jums neizrādītos nepatīkams pār-
steigums un jūs paliekat bez mak-
sājuma. Nav attaisnojumu, lai to 
labotu, vienīgi ja ilgstoši esat atra-
dies komā. Humors humoram, bet 
esiet ļoti vērīgi.

Uzmanīgi jāizvērtē iesniegto 
platību apjoms, aizpildot pieteiku-
mus visos veidos, jo 2015. gada 
kļūda var dārgi maksāt, sakarā ar 
to, ka iepriekšējā periodā varējāt 
samazināt 20 % no saistību platī-
bas, atmaksa atpakaļ netika pie-
prasīta. 2015. gadā tie ir tikai 2 %. 
Tas ir ļoti riskanti, fiziskās kontroles 
rezultātos, vai nebūsiet apstrā-
dājis, atzīmējot kartē kļūdīsieties. 
2016. gadā varat maksāt naudu 
atpakaļ

Turpinājumu lasiet 5.lpp

Šogad daudziem pirms pieteikties platību 
maksājumiem būs jāapgūst e-prasmes

Šī diena lai Tev skaistāka par 
citām, 
Šī diena tikai reizi gadā aust, 
Lai pietiek spēka katram 
dzīves rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi 
plaukst.

Sveicam jubilejā 
Stanislavu 

GASPEROVIČU!

Jana Butnicka ģimene Rīgā

Krāslavas konsultāciju birojs
rīkos pamatapmācības profesionālās 2. reģistrācijas klases augu 

aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai.
Norises laiks:– 09.04.2015., 15.04.2015., 16.04.2015., 

22.04.2015., 23.04.2015.;  katru dienu apmācības sākas plkst. 
09:00, pēdējā apmācību dienā jākārto eksāmens. Apmācības ir par 
maksu – 80.00 EUR.  Apmācības notiks Krāslavā, Skolas iela 7.

Iepriekš pieteikties!
Sīkāka informācija un pieteikšanās apmācībām, zvanot LLKC kon-

sultantam  Valērijam Kairānam  pa tālruni 26435910  vai rakstot uz 
e-pastu valerijs.kairans@llkc.lv.

Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā martā ir reģistreti 13 bērni - 

6 meitenes un 7 zēni.

Apsveicam!

1.aprīlī Krāslavas centrā no-
zaudēti dokumenti - tehniskā 
pase un autovadītāja aplie-
cība. 
Atradējam atlīdzība garantēta. 

Tālr. 25223329.

Uzliec rokas uz grēc’nieku galvām,
Dalies spēkā, kas Svētgara dots!
Un ar cerības dzirksteli iededz
Sirdīs prieku, kas asarās plūst!

Landskoronas Vissvētās Trīsvienības 
Romas katoļu draudze mīļi sveic

a.god. prāvestu Aivaru Kursīti
dzīves skaistajā 40. jubilejā, 

vēlot no Dieva bagātīgas žēlastības, Svētā Gara spēku,
Dievmātes aizbildnību, stipru veselību, neizsīkstošu enerģiju!
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Pasaulē
Kamčatkas piekrastē 

nogrimst kuģis
Kuģa avārijā gājuši bojā 

54 cilvēki no kopumā 132, kuri 
atradušies uz kuģa klāja. Tiek 
ziņots, ka izdevies izglābt 63 
cilvēkus, bet 15 cilvēku liktenis 
pagaidām nav zināms. Šajā laikā 
ūdens temperatūra šajā rajonā ir 
nulle grādu. Uz kuģa ir atradušies 
trīs Latvijas valstspiederīgie, divi 
no tiem ir uz kuģa un ir dzīvi, 
bet par vienu ziņu nav, taču nav 
arī apstiprināts, ka šī persona 
būtu gājusi bojā. Tiek vēstīts, ka 
kuģis nav raidījis SOS signālu. 
Traleris nogrimis ļoti ātri, ekipāža 
nav paspējusi nosūtīt lūgumu 
pēc palīdzības. Avārijas iemesli 
pagaidām nav zināmi.

Miris viens no 
meklētākajiem 

noziedzniekiem uz Zemes
ASV Federālais izmeklēšanu 

birojs (FIB) trešdien apstiprināja, 
ka viens no uz Zemes 
meklētākajiem teroristiem 
Zulikfli bin Hiri ir miris. Terorista 
nāve apstiprināta ar DNS 
testu palīdzību. Tiek vēstīts, 
ka vīrietis bija inženieris, kurš 
ASV bija izgājis apmācības, 
bet kopš 2003. gada dzīvoja 
Filipīnās. ASV specdienestu 
rīcībā esošā informācija liecina, 
ka viņš bija radikālas islāmistu 
organizācijas biedrs. Zināms, 
ka meklētais terorists nogalināts 
policijas reida laikā. 

Krievijā var gaidīt 
straujāko nabadzības 

līmeņa paaugstināšanos 
16 gadu laikā  

Pastāv risks, ka Krievijā 
nabadzības līmenis piedzīvos 
straujāko pieaugumu kopš 1998.-
1999. gada krīzes, ņemot vērā, 
ka valstī pirmoreiz pieredzētā 
recesija trūkumā ir iedzinusi 
miljoniem cilvēku.

Nabadzības rādītājs, kurā 
iekļauti tie iedzīvotāji, kuru 
ikdienas iztikšanai paliek pāri ne 
vairāk par 5 dolāriem, šogad un 
nākamgad var pieaugt līdz 14,2%, 
salīdzinot ar 11,2% pērn.

Tādējādi šajā gadā zem 
nabadzības sliekšņa varētu dzīvot 
aptuveni septītā daļa iedzīvotāju 
jeb 20,3 miljoni cilvēku.

Pasaules Banka paredz, ka 
Krievijas ekonomika šajā gadā 
saruks par 3,8%, bet nākamgad 
– par 0,3%. Savukārt patēriņš, 
kas veido aptuveni pusi no 
ekonomikas, varētu piedzīvo 
lielāko kritumu vairāk nekā 20 
gadu laikā.

www.db.lv

Soross gatavs Ukrainā 
investēt miljardu dolāru  

Finansists un miljardieris 
Džordžs Soross pirmdien paziņoja, 
ka ir gatavs investēt vienu miljardu 
dolāru Ukrainā, ja rietumvalstis solīs 
palīdzēt grūtībās nonākušajai valstij.

Viņš norāda, ka Ukrainai 
situācijas stabilizēšanai nepie- 
ciešami 50 miljardi eiro, un viņš 
ir gatavs investēt vienu miljardu 
dolāru lauksaimniecības un 
infrastruktūras projektos.

Ukraina nonākusi uz bankrota 
sliekšņa, kas skaidrojams ar kara- 
darbību valsts austrumos, dziļu 
ekonomikas recesiju un nacionālās 
valūtas strauju devalvāciju.

Prognozes liecina, ka Ukrainas 
parādsaistības šogad sasniegs 94% 
no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Soross sacīja, ka viņa 
investīcijas nesīs peļņu, kas varētu 
nonākt viņa fondā, nevis viņa 
kabatā.

sauca sašutuma vētru liberālo 
politiķu un sabiedrisko organizā-
ciju aprindās, likumprojekta autori 
tiek vainoti „totalitārismā”.

Pēc bijušās labklājības mi-
nistres Ilzes Viņķeles domām, ja 

šis priekšlikums Saeimā gūs vai-
rākuma atbalstu, tad aizliegums 
attieksies arī uz organizācijas 
„Papardes zieds” materiāliem, 
kuros jauniešu vidū tiek populari-
zēta kontracepcija un tiek uzsvēr-
tas katras sievietes tiesības uz 
legālu abortu.

Biedrības „Papardes zieds” 
pārstāvis Rolands Bortaščenoks 
paziņoja, ka, aizliedzot skolās 
mācību materiālus, kas „negatīvi 
ietekmē tikumību”, vairāki poli-
tiskie spēki vēlas vērsties pret 
pedagogu un skolēnu brīvību. 
Viņaprāt, valstij nav tiesību kon-
trolēt to, kāda informācija tiek 
izplatīta skolēnu vidū Latvijas iz-
glītības iestādēs. Ultraliberāļi mē-
ģina diskreditēt šo likumprojektu, 
pārliecinot, ka gadījumā, ja grozī-
jumi tiks pieņemti, skolas varētu 
aizliegt daudzu materiālu izman-
tošanu, tai skaitā latviešu literatū-
ras klasiķu darbus, kuros reizēm 
tiek atspoguļota vardarbība.

Šajā taktikā nav nekā jauna. 
Tā saucamās seksuālās izglītī-
bas aizstāvji bieži vien mēģina 
apliet ar dubļiem tos, kas sargā 
izglītības sistēmas tradicionālās 
vērtības. Tas pats notiek arī šo-
reiz. Problēma ir saistīta ar to, 
kas un kā pasniedz jaunatnei 
atbilstošo materiālu un vai tas 
sakrīt ar skolēna ģimenes uzska-

tiem. Domāju, neviens cilvēks ar 
veselo saprātu nesāks apšaubīt 
principu, ka vecākiem ir tiesības 
ietekmēt to, kad un kādu informā-
ciju par seksualitāti piedāvā viņu 
bērniem.

Par kādu „seksuālo izglītī-
bu” rūpējas biedrība „Papardes 
zieds”? Šīs organizācijas uzska-
ti ir visai specifiski. „Papardes 

zieds” mājaslapā tiek piedāvāts 
mācību līdzeklis 5.-7. klašu (!) 
skolēniem, kurā ietverta diezgan 
pretrunīga informācija. Rodas 
jautājums - kā šāda propaganda 
ietekmēs 5. klašu skolēnus?

Cienījamie vecāki! Lūdzam, 
esiet modri! Jums ir tiesības zi-
nāt, kurš un ko māca jūsu bēr-
niem, it īpaši par intīmās dzīves 
jautājumiem. Jums ir tiesības 
izlemt, kad un kādu informā-
ciju par cilvēku seksuālo dzīvi 
sniegt jūsu bērnam. Ņemot vērā 
savu personīgo pieredzi darbā 
ar pusaudžiem, jo tas ir saistīts 
ar dzimumaudzināšanas jautāju-
miem, varu piebilst, ka seksuālās 
izglītības pamatā ir jābūt tādām 
vērtībām kā atbildība, uzticība, 
cieņa pret pretējā dzimuma pār-
stāvi. Tādi audzināšanas principi 
pakāpeniski sagatavo jauniešus 
stabilai laulībai un ģimenes dzī-
vei, nevis personīga egoisma iz-
dabāšanai. Tādas izglītības prog-
rammas Latvijā piedāvā vairākas 
organizācijas („Par dzīvību”, „Īsta 
mīlestība gaida”, Ģimenes ekolo-
ģijas institūts), kas ar cieņu iztu-
ras pret ģimenes vērtībām. Kas 
attiecas uz biedrības „Papardes 
zieds” sašutumu, tad sakarā ar 
to ir vērts atcerēties sakāmvārdu: 
„Kas vainīgs, tas bailīgs.”

Viktors ŪDRIŠS

Mežsaimnieku bied-
rība “Krāslava” - tie ir 
pussimts mežu īpašnie-
ki no Aglonas, Dagdas 
un Krāslavas novadiem, 
kuri apsaimnieko 1200 ha 
mežu. Valērijs Drozdovs 
ir ilggadējs biedrības va-
dītājs, kurš biedrību izvei-
doja pirms desmit gadiem. 
Jubilejas pasākums - at-
skaites sapulce un lekcija 
“Mežu sertifikācija”, ko va-
dīja Aiga Grasmane, Latvi-
jas mežsaimnieku apvienī-
bas izpilddirektore.

Aleksejs GONČAROVS

Lektore Aiga Grasmane.

Jubilejas pasākums

Vārda brīvībai būs beigas, 
tiks ieviesta totalitārismam rak-
sturīgā cenzūra, kas aizsviedīs 
mūs atpakaļ laikā pirms 30-40 
gadiem... Nē, tie nav citāti no zi-
nātniskās fantastikas. Tie ir liberāli 
orientēto politiķu un sabiedrisko 
darbinieku izteikumi sakarā ar Sa-
eimas deputātu grupas mēģināju-
mu nostiprināt tikumības principus 
Latvijas izglītības sistēmā.

Saeimas deputāte Jūlija Ste-
paņenko („Saskaņa”) ir sagatavo-
jusi Izglītības, kultūras un zināt-
nes komisijā atbalstītos Izglītības 
likuma grozījumus, kas paredz 
aizliegt izglītības iestādēs izplatīt 
un izmantot materiālus, kas var 
negatīvi ietekmēt izglītojamā tiku-
misko, estētisko, intelektuālo vai 
fizisko attīstību. Deputāte uzska-

ta, ka šīs normas akceptēšana 
palīdzēs nostiprināt Satversmē 
noteiktās vērtības, tai skaitā tra-
dicionālo laulību. Stepaņenko ir 
pārliecināta, ka valstij rūpīgāk ir 
jākontrolē, kāda informācija tiek 
izplatīta skolēnu vidū.

Kaut gan šo priekšlikumu 
izteica parlamenta opozīcija, „Sa-
skaņas” iniciatīvu atbalstīja arī 
Nacionālā apvienība, kas veicina 
tradicionālo vērtību saglabāšanu. 
Par grozījumu projekta atbalstī-
šanu balsoja arī Latvijas Reģionu 
apvienība. Pateicoties šim balso-
jumam, likumprojektu atbalstīja 
Saeimas Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisija.

Paredzētajiem grozījumiem 
būs lielā mērā tikai formāls rak-
sturs. Taču šis dokuments iz-

Jampadracis cīņā par tikumību
Latvijas liberāļi saceļ trauksmi: totalitārisms atgriežas

Mežu īpašnieki uzmanīgi klausās lekciju.

Valērijs Drozdovs - biedrības 
“Krāslava” vadītājs.

Tas notika trešdien, 25. mar-
tā. Pie skolas mani sagaidīja 
mamma ar manu mīļo suņuku 
Bimu. Mēs piegājām pie luksofora 
un pēkšņi pamanījām lielu, meln-
raibu suni. Viņš izskatījās labsir-
dīgs, bieži sastopams pie veika-
la “Beta” un pie “Varavīksnes” 
skolas. Sākumā lielais suns it kā 
draudzīgi sasveicinājās ar Bimu, 
manam kucēnam nepatīk citi 
suņi, tāpēc, aizejot, viņš ierējās… 
To dzirdot, lielais suns sāka skaļi 
riet! Mēs centāmies Bimu glābt, 
taču visi garāmgājēji tikai noska-
tījās un devās tālāk. Lūk -- mūsu 
glābējs! No mašīnas, kas apstā-
jās pie luksofora, izskrēja vīrietis, 
vēlāk noskaidrojām, ka tas bija 
Anatols Kauškalis, Krāslavas pa-
zīstamais fotogrāfs un, kā vēlāk 
noskaidrojās, varonis! Izskrienot 
no mašīnas, viņš aizdzina lie-
lo suni. Mēs priecājāmies, taču 
prieks nebija ilgs… Tuvojoties 
mājām, ieraudzījām, ka tur mūs 

gaida viltīgais suns! Viņš it kā 
būtu traks palicis, skaļi rēja un 
tomēr iekoda Bimam. Par laimi, 
Bims izvairījās, un kodiens nebi-
ja nopietns. To redzot, es satvē-
ru Bimu rokās, bet niknais suns 
centās viņu aizsniegt, nostājoties 
uz pakaļkājām, tādējādi saplēšot 
manu vējjaku. Par laimi, mūsu 
glābējs atgriezās! Viņš atkal aiz-
dzina lielo suni, bet mēs aizbē-
gām uz mājām, pat nepaguvām 
pateikt paldies! 

Mājās ar mammu vēl ilgi ne-
varējām atgūties no piedzīvotā, 
bijām šokā. Par laimi, šī stāsa 
beigas ir laimīgas. Taču es ne-
spēju rast mieru par to, ka ne-
pateicos mūsu glābējam. Ko lai 
dara? Protams, jāraksta laikrak-
stam “Ezerzeme”!

Kristīne Filatova un viņas 
suņuks no sirds pateicas Ana-
tolam Kauškalim par sniegto 
palīdzību!

Mūsu glābējam!
No lasītāju vēstulēm

Jautājums - atbilde

Vai ceļu policijas darbinie-
kiem ir atļauts pildīt amata 
pienākumus ar netrafarētām 
policijas vai privātām auto-
mašīnām?

Atbild Valsts policijas Sa-
biedrisko attiecību nodaļas ve-
cākā speciāliste Ilze Jurēvica: 
“Ceļu policijas darbiniekiem ir tie-
sības pildīt amata pienākumus 
ar netrafarētām policijas auto-
mašīnām. Tas ir atrunāts Valsts 
policijas 5. noteikumu “Dienesta 
pienākumu izpildes organizācija 
un kontrole sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanas un satiksmes uz-
raudzības jomā” 71. punktā, kur 
ir teikts, ka  satiksmes uzraudzī-
ba var notikt slēptā veidā, veicot 
norīkojumus ar dienesta t/l bez 
speciāla krāsojuma. Ar privāto 
a/m amata pienākumi gan netiek 
pildīti.”

Aicinām ikvienu no Jums ar 
laikraksta “Ezerzeme” starp-
niecību uzdot jums aktuālus 
jautājumus dažādu nozaru 
speciālistiem un organizāciju 
pārstāvjiem. 

Jautājumus sūtiet uz e-pastu 
ezerzeme@ezerzeme.lv vai uz 
pasta adresi Lāčplēša iela 20, 
Krāslava, LV - 5601, kās arī zva-
not pa tālr. 26795517, 22021290, 
65681464.

Cienījamie vecāki! Lūdzam, esiet modri! Jums ir tiesības 
zināt, kurš un ko māca jūsu bērniem, it īpaši par intīmās dzī-
ves jautājumiem. Jums ir tiesības izlemt, kad un kādu infor-
māciju par cilvēku seksuālo dzīvi sniegt jūsu bērnam. Ņemot 
vērā savu personīgo pieredzi darbā ar pusaudžiem, jo tas ir 
saistīts ar dzimumaudzināšanas jautājumiem, varu piebilst, 
ka seksuālās izglītības pamatā ir jābūt tādām vērtībām kā 
atbildība, uzticība, cieņa pret pretējā dzimuma pārstāvi.
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Krāslavas pensionāri - visorga-
nizētākais sabiedriskais spēks 
mūsu novadā. Lai cik tas nebūtu 
dīvaini, tieši seniori mūsu pilsēt ir 
aktīva dzīvesveida paraugs.

Gada atskaites sapulce sā-
kās ar mākslinieciskās pašdar-
bības kolektīva priekšnesumu: 
jaunos tērpos uz skatuves iznā-
ca sieviešu vokālais ansamblis 
„Varavīksne”. Tieši pirms gada 
bija izteikts priekšlikums - iegā-
dāties šos kostīmus, un, lūk, re-
zultāts! Pasākuma gaitā skanēja 
pateicības vārdi un tika pasniegti 
ziedi pašdarbniekiem un kolektī-
vuvadītājiem. Šogad daudz no-
pelnu ir Valentīnai Kokinai, asto-
ņu projektu autorei. 

Atskaites ziņojumā biedrības 

priekšsēdētājs Edmunds Gekišs 
īpašu uzmanību veltīja problē-
mām, kas saistītas ar pensionāru 
sociālo stāvokli un krāslaviešu 
piedalīšanos reģiona un valsts 
mēroga pasākumos, tai skaitā 
protesta akcijās, sīki pastāstīja 

par senioru panākumiem kultū-
ras sfērā. Septiņi pašdarbības 
kolektīvi! Paplašinās arī sadarbī-
bas partneru saraksts - Valmiera, 
Cēsis, Limbaži, Ventspils... Viena 
no Krāslavas viesmīlības izpaus-
mēm - delegāciju sagaidīšana ar 
sālsmaizi un latgaliešu dziesmām 

folkloras ansambļa „Rudzutaka” 
izpildījumā. Pilsētas senioru pa-
sākumus labprāt apmeklē māks-
linieciskās pašdarbības kolektīvi 
no Robežniekiem, Piedrujas, 
Izvaltas, Indras, šogad pensio-
nāru ballēs visbiežākās viešņas 
bijušas austrumu deju studijas 
„Alisa” dalībnieces.

Krāslavas novada pensio-
nāru galvenais nopelns - neno-
vērtējama pieredze sadarbībā ar 
vietējo varu. Jau desmit gadus 
piecos pilsētas mikrorajonos pēc 
biedrības iniciatīvas notiek vēlē-
tāju tikšanās ar domes amatper-
sonām un citiem speciālistiem. 
Mūsu ikdiena sastāv no sīku-
miem, bet sasāpējušo problēmu 
un dažādu iedzīvotāju jautājumu 
savlaicīga risināšana padara 
mūsu dzīvi daudz ērtāku. Pēc 
atbildīgo darbinieku kvalificētām 
atbildēm parasti seko praktisks 
darbs. Mums jābūt pateicīgiem 
Gunāram Upeniekam un viņa 
komandai, jo mūsu pašvaldības 
vadība strādā cilvēku labā. Mūsu 
deputāti ir tautas kalpi, un tagad 
tie vairs nav tukši vārdi, bet sen 
gaidītā realitāte. Daudzas ie-
dzīvotāju idejas, priekšlikumi un 
pašvaldības liela mēroga projekti 
palīdz veidot jauno pilsētas tēlu - 
vienu no ziedošākajiem un mājī-
gākajiem Latvijas stūrīšiem.

Uz iepriekš uzdotajiem un 
iesniegtajiem jautājumiem deta-
lizētas atbildes sniedza Gunārs 
Upenieks, Aleksandrs Jevtu-
šoks, domes izpilddirektors Jā-
nis Geiba, kā arī Ēvalds Cauņa, 
Valērijs Maslovs un Valentīna 
Kursīte. 

Izvērtējot atskaites ziņo-
jumu, sapulces dalībnieki, kas 
uzstājušies debatēs, draudzīgi 
konstatēja: pensionāru biedrība 
nevis vienkārši eksistē, bet aktīvi 
darbojas. Tā turēt!

Viens no patīkamākajiem 
pārsteigumiem šajā sapulcē – 

Berendejevkas iedzīvotāju pub-
liska pateicība galvenajam pil-
sētas labiekārtotājam Ēvaldam 
Cauņam - par operatīvu rīcību, 
reaģējot uz pilsētnieku lūgumiem.

Aleksejs GONČAROVS

Ēvalds Cauņa ar pušķi no 
Berendejevkas iedzīvotājiem.

Māksla būt noderīgiem 

Ansamblis „Varavīksne” pēc veiksmīga priekšnesuma.

Pateicība Valentīnai Kokinai.

Kopš 1998. gada katru martu 
Latvijā svinīgā ceremonijā tiek go-
dināti tie Latvijas skolēni, kuri gu-
vuši labus panākumus Pasaules 
mēroga olimpiādēs un spodrināju-
ši Latvijas vārdu dažādās pasaules 
vietās. 

Šī gada 18. martā Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma ar 
vārdiem:

“Gudra, zinātkāra galva un at-
saucīga sirds ir lielākā Latvijas ba-
gātība!”, uzsāka svinīgo pasāku-
mu, kura laikā sveica 2013./2014. 
mācību gada starptautisko mācību 
priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus 
un viņu pedagogus, pasnie-
dzot viņiem Ministru kabineta 
Diplomus.

Svinīgajā ceremonijā Mi-
nistru kabineta Diplomu saņē-
ma arī Aglonas vidusskolas 12. 
klases audzēknis DANIELS 
KRIMANS, kurš 2013./2014. 
mācību gadā 25. Starptautis-
kajā Bioloģijas olimpiādē Bali 
(Indonēzijā) Latvijai izcīnīja 
Sudraba medaļu. Sākotnēji D. 
Krimanam tika piešķirta bron-
zas medaļa, par ko jaunietis 
bija ļoti izbrīnīts, tāpēc iesnie-
dza Pasaules līmeņa olimpiā-
des vērtēšanas žūrijai apelā-
ciju. Pēc atkārtotas olimpiāžu 
rezultātu izvērtēšanas daudzu 
valstu rezultāti mainījās, tostarp 
arī Latvijas un D. Krimana. Mājās 
tika pārvesta Sudraba medaļa.  

Latvijai pēdējā sudraba meda-
ļa Starptautiskajā Bioloģijas olimpi-
ādē bija 2002. gadā. 

Starptautiskajās mācību 
priekšmetu olimpiādēs piedalās 
labākie dažādu pasaules valstu vi-
dusskolu skolēni. Pagājušajā gadā 
Latvijas jaunieši mācību priekšme-

tu olimpiādēs - informātikā, mate-
mātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā 
- ieguva 5 sudraba un 7 bronzas 
medaļas. Tas ir par 3 sudraba me-
daļām vairāk nekā 2012./2013. 
mācību gadā.

Kopumā 2014. gadā apbalvoti 
16 skolēni no visas Latvijas - Dau-
gavpils, Aglonas, Rīgas un Cēsīm, 
kuri piedalījās piecās starptautis-
kajās mācību priekšmetu olimpiā- 
dēs: informātikā, matemātikā, fizi-
kā, ķīmijā un bioloģijā, un 27 viņu 
pedagogi.

D.Krimanam starptautiskajai 
bioloģijas olimpiādei palīdzēja sa-

gatavoties:
Jānis Liepiņš, Latvijas Univer-

sitātes Mikrobioloģijas un bioteh-
noloģijas institūta pētnieks.

Agnese Kokina, sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību “Vides, 
bioenerģētikas un biotehnoloģijas 
kompetences centra” pētniece.

Valdis Pirsko, Latvijas Far-
maceitu biedrības prezidentes 

asistents farmaceitu tālākizglītības 
jautājumos.

Olimpiāžu laureātiem un viņu 
skolotājiem izmaksātas valdības 
piešķirtās naudas balvas 26 117 
eiro apmērā. D. Krimanam tika pie-
šķirta prēmija 1 425 EUR apmērā, 
viņa pedagogiem, kuri palīdzēja 
sagatavoties starptautiskajai olim-
piādei prēmijas apmērs katram sa-
sniedza 528 EUR. 

Aglonas vidusskolas 12. kla-
ses skolēns D.Krimans ir ļoti apdā-
vināts jaunietis, 2013./2014.m.g. 
viņš bija trīskārtējs Zelta medaļu 
ieguvējs Valsts līmeņa olimpiādēs 

un divkārtējs Bronzas meda-
ļas ieguvējs. Zelta medaļas 
tika izcīnītas ekonomikas, 
bioloģijas un matemātikas 
olimpiādēs, bronzas medaļas 
– fizikas olimpiādē un atklāta-
jā matemātikas olimpiādē.

Arī 2014./2015.  mācī-
bu gadā Daniels turpina gūt 
augstus rezultātus Valsts līme-
ņa olimpiādēs. Janvārī  Valsts 
bioloģijas olimpiādē viņš iegu-
va sudraba medaļu, kas deva 
viņam iespēju piedalīties atla-
ses konkursā un cīnīties par 
vietu 2015. gada Pasaules 
Bioloģijas olimpiādē. 

Konkursa laikā tika iz-
vēlēti četri labākie Latvijas 
biologi, kuri pārstāvēs Latviju 

Starptautiskajā 26. Bioloģijas olim-
piādē, kura norisināsies Arhusā 
(Dānijā) no š.g. 12. līdz 19.jūlijam.

D. Krimans otro gadu pēc kārtas 
pārstāvēs Aglonu un Latviju starptau-
tiska līmeņa olimpiādē.

Novēlēsim Danielam veik-
smi 26. Starptautiskajā bioloģi-
jas olimpiādē.

Elizabete VIĻUMA

Ministru kabineta diploms atceļo 
uz Aglonu pie Daniela Krimana

Jau otro gadu turpinās Alek-
sandrovas internātpamat-
skolas pedagoģiskā kolektī-
va sadarbība ar kolēģiem no 
Baltkrievijas. Gada sākumā 
delegācija astoņu cilvēku 
sastāvā iepazinās ar Verhņe-
dvinskas pilsētas koriģējo-
ši attīstošās apmācības un 
rehabilitācijas centra peda-
goģisko metodiku, bet nesen 
Aleksandrovā notika kārtējais 
seminārs-nodarbība – „Inova-
tīva pieeja bērnu ar smagiem 
garīgās attīstības traucēju-
miem apmācībā un audzinā-
šanā”. 

Pasākuma atklāšanā pie-
dalījās Baltkrievijas Republikas 
Ģenerālkonsuls Daugavpilī Vla-
dimirs Klimovs, Dagdas novada 
domes priekšsēdētājas vietnieks 
Raitis Azins un Izglītības, kultū-
ras un sporta nodaļas vadītāja 
Marija Mickeviča. 

Divu dienu garumā, starp-
tautiskā pasākuma programmas 
ietvaros, notika eksperimentālās 
apmācības, iepazīšanās ar Alek-
sandrovas internātpamatskolas 
audzēkņu radošajiem darbiem, 
kā arī pieredzes apmaiņa pie 
apaļā galda.

Viesmīlīgie saimnieki orga-
nizēja delegācijai no Baltkrievijas 
ekskursiju uz Valda Pauliņa kera-
mikas darbnīcu un Aglonas Mai-
zes muzeju. 

Semināra-nodarbības noslē-
gumā notika rezultātu apkopoša-
na. Perspektīvā – savstarpēji no-
derīgu kontaktu turpinājums. 

Aleksejs GONČAROVS

Aleksandrova - Verhņedvinska

Foto: Valsts kanceleja

Krāslavas novada pensionāru galvenais nopelns - nenovēr-
tējama pieredze sadarbībā ar vietējo varu. Jau desmit gadus 
piecos pilsētas mikrorajonos pēc biedrības iniciatīvas notiek 
vēlētāju tikšanās ar domes amatpersonām un citiem speciā-
listiem. 
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Dīdžejs
Pāvels Hnikins ir „Dagnes” 

biedrs ar stāžu. Viņš mācās Dag- 
das vidusskolas 11. klasē, aktīvi 
darbojas skolēnu parlamentā un 
ir viens no atbildīgajiem par kul-
tūras un sporta pasākumiem. 
Pabeidzis gan mākslas, gan mū-
zikas skolu, kurā apguva akor-
deonu un klavieres. Ar prieku 
dzied skolas korī, ir dīdžejs un 
dīdžeju pulciņa vadītājs. Neska-
toties uz noslogotību, Pāvels labi 
mācās. Puisim patīk valodas, bet 
par matemātiku, ķīmiju un fiziku 
viņš saka: „Nav mani priekšmeti!” 
Šobrīd puisis nevar apgalvot, ka 
savus nākotnes plānus saistīs ar 
mūziku, bet šādu iespēju nebūt 
neizslēdz. Loģiski būtu, ja Pā-
velam būtu savs ansamblis, bet 
šobrīd viņš to neplāno. Varbūt 
tāpēc, ka šodien viņa mīļākais 
arods ir dīdžejs. 

„Mūzikai pievērsos bērnībā,” 
stāsta Pāvels. „Es ļoti gribēju 
spēlēt bungas, mamma aicināja 
iet uz mūzikas skolu -- tur būšot 
bungas. Mamma pieteica mani 
akordeona klasē. Iznāk, ka viņa 
mani piemānīja, sākumā akor-
deons man ļoti nepatika, bet pēc 
tam mainījās skolotājs un tagad 
priecājos, ka viss pavērsās tieši 
tā un mammai liels paldies. 

Esmu jaunākais bērns un 
nāku no ļoti lielas ģimenes – 
mēs esam deviņi brāļi un māsas. 
Es vienīgais paliku ar mammu, 
kura strādā par dārznieci. Pā-
rējie brāļi un māsas izklīduši pa 
pasauli: viens mācās par reži-
soru, māsa ir logopēde -- nesen 
ieguva augstāko izglītību, trīs 
brāļi un vēl viena māsa dzīvo ār-
zemēs, pārējiem savas ģimenes 
Latvijā. Man netrūkst radu, divi 
ir „Dagnes” biedri -- mana brāļa 
meita un māsas dēls.”

Pāvels dzīvo mazpilsētā.   
Viņš ir aizrautīgs sportists – pa-
matā interesē vieglatlētika. 

Nākamā fizioterapeite
Linda Margeviča ir Dagdas 

vidusskolas 7. klases skolniece, 
viena no „Dagnes” jaunākajām 
biedrēm, novada jauniešu ini-
ciatīvu centra brīvprātīgā, kura 
ar prieku iet palīgā iestādes pe-
dagogiem. Meitenei ir mamma, 
tētis, jaunāks un vecāks brālis. 
Visi dzīvo privātmājā Dagdā, ir 
paliels dārzs, bet lopus ģimene 
netur. Ir tikai kaķītis un sunītis. 

„Rit pēdējais gads mākslas 
skolā, maijā man būs izlaidums,” 
Linda stāsta par savu dzīves 
veikumu. „Spēlēju ģitāru, ko ie-

mācījos iniciatīvu centrā, bet 
tagad pilnveidot prasmes palīdz 
tante. Apmeklēju arī Hip-Hop 
deju nodarbības centrā. Kad ar 
draudzeni Liānu uzzinājām par 
makulatūras un izlietoto bateriju 
vākšanu, gājām pie iedzīvotā-
jiem un lūdzām tās. Makulatūras 
vākšana ritēja raiti, bet ar ba-
terijām bija kā bija -- lielākoties 
cilvēki tās izmet. Es nesaprotu 
šādu rīcību, jo baterijas saindē 
zemi un vidi, kurā mēs dzīvo-
jam. Nedrīkst tā darīt, izlietotās 
baterijas vajag nodot pārstrādei 
nevis izmest.”

Tikai mūsu sarunas nobei-
gumā jaunā meitene atklāj vēl 
vienu aizraušanos – viņa ap-
meklē treniņnodarbības karatē. 
Treniņi notiek skolas sporta zālē, 
grupā ir 18 cilvēki, tostarp sešas 
meitenes. Lai arī Linda trenējas 
pirmo gadu, meitene uzskata, ka 
tas viņai dod lielāku drošības sa-
jūtu un tumsā vairs nav tik baisi, 
jo šādus tādus cīņas paņēmie-
nus nedaudz apguvusi. Aprīlī 
Daugavpilī būs Eiropas līmeņa 
sacensības, Linda gatavojas 
turp braukt. 

Meitene labprāt apmeklē 
skolas diskotēkas un JIC ballī-
tes, jo viņai ļoti patīk dejot. Do-
doties uz dejām, daudz piedomā 
par apģērbu, kādā doties uz pa-
sākumu, protams arī rūpīgi uz-
krāsojas. Tas viss viņai netraucē 
labi mācīties, atzīmes ir starp 
seši un septiņi. 

Ja agrāk meitene sapņoja 
par frizieres profesiju, tad tagad 
gribētu kļūt par fizioterapeiti. 
Reiz viņa pamēģināja masēt pa-
ziņu, iepatikās. Bet nenoliedz, ka 
patīk veidot arī skaistas frizūras, 
un patiesībā šodien nezina, kuru 
profesiju izvēlēsies nākotnē.  

Ar lauksaimniecību 
saistītai profesijai – nē!

Liāna Vrubļevska ar jaunā-
ko māsu arī dzīvo pilsētā, mei-
tene ir Dagdas vidusskolas 7. 
klases skolniece. No mājām uz 
skolu labs gabals ejams, tālab 
meitenes aizved vecāki ar auto-
mašīnu. 

„Bet dažreiz ejam kājām, 
kad labs laiks, vai negribas agri 
mosties, jo vecāki uz darbu brauc 
agri,” stāsta Liāna. ” Mamma ir 
skolotāja, tētis -- šoferis. Ar auto-
mašīnu ir ērtāk, jo ātrāk nokļūs-

tam galapunktā, bet kājām iet ir 
interesantāk. Es apmeklēju Dag-
das mākslas skolu, centrā mācos 
„Hip-Hop” un vēderdejas, spēlēju 
teātrī un apmeklēju dramatisko 
pulciņu. Esmu arī iemācījusies 
spēlēt ģitāru. Mākslas skola man 
jau apnika, bet slinkumu cenšos 
pārvarēt ar pašiedvesmu. Vēl es 
darbojas Mazpulkos, vienu gadu 
audzēju pupiņas, tad -- tomātus, 
šovasar audzēšu arbūzus. Vei-
cas ļoti labi, katru gadu braucu 
uz Mazpulku semināru, kur citiem 
bērniem stāstām par saviem au-
giem un gūto pieredzi. Pagājušo 
vasaru pirmoreiz braucām uz 
Mazpulku nometni, bija jautri. 
Pirms diviem gadiem mājās parā-
dījās pāris truši – es dabūju bal-
tu, māsa -- melnu. Izrādījās, ka 
tie ir meitene un zēns un tagad 
mums ir vairāki truši, par kuriem 
pašas cenšamies rūpēties. Tā kā 
ar lauksaimniecisko dzīvesveidu 
esmu nedaudz pazīstama -- kaut 
ko varētu paveikt arī bez vecā-
ku palīdzības. Starp citu, manai 
mammai ļoti patīk ziedi, un mēs 
tos daudz audzējam.

Agrāk es kolekcionēju aus-
karus, kolekcijā bija desmitiem 
auskaru pāru, bet līdz šodienai 
kolekcija nav saglabājusies pilnā 
apjomā. 

Mans sapnis ir kļūt par frizie-
ri. Ne par zemnieci, ne par vetār-
sti, ne kādu citu ar lauksaimnie-
cību saistītu profesiju nevēlos. 
Varbūt tāpēc, ka bērnībā daudz 
saskāros ar lauksaimniecību, jo 
vecmāmiņai ar vectēvu ir vairā-
kas govis. Es palīdzēju viņiem 
un redzēju, ko tas nozīmē un sev 
neko tādu negribu.”

Liānai ir radi Krievijā, Balt-
krievijā un pat Norvēģijā. Meitene 
stāsta, ka mamma jau bijusi Nor-
vēģijā, bet šovasar gribētos turp 
aizbraukt visiem kopā. Ziemā gan 
būtu jautrāk, jo Liāna mīl slēpot 
un tur ir tik skaisti kalni!

Zināšanas noderēs!

Ilona Kuzmina ir Dagdas 
vidusskolas 7. klases skolniece, 
dzīvo ar mammu un tēti mazpil-
sētā. Viņai ir jaunāka māsa un 

brālis, par ko meitenei liels 
prieks -- trijatā ir vieglāk 
pretstāvēt dažādiem izaici-
nājumiem. 

Jauniešu centrā Ilona 
apgūst vēderdejas, mūzi-
kas skolā viņa spēlē akor-
deonu, bet šobrīd ir pārdo-
mās -- turpināt vai pamest? 
Kādreiz ļoti gribējās, tagad 
vairs nav tāda azarta. Jau-
niešu centrā viņa pieskata 
citus bērnus, palīdz skolo-
tājai, lai visi ievēro kārtību. 
Skolā viņa ir klases vecākā, 
un ļoti labi tiek galā ar šiem 
atbildīgajiem pienākumiem.

Ilona: „Man labi pa-
dodas latviešu valoda un 
mūzika, bet ir jāpiestrādā 
matemātikā, tālab cenšos 
apmeklēt konsultācijas. Es 

nejūtos labi, ja man 
gadās sliktas atzīmes, 
jo kopumā es mācos virs 
7 ballēm. Lai arī ko saka 
citi, skolā ir jāapgūst visi 
priekšmeti, jo neviens no 
mums nezina, kas tieši 
dzīvē būs nepieciešams!” 

Ilona ir arī „Dagnes” 
jaunā žurnāliste, kura 
šad tad raksta par pasā-
kumiem. Viņa mīl apceļot 
Latviju, bet šovasar cer -- 
varbūt izdosies tikt uz Īriju, 
kur dzīvo tante, onkulis, 
māsīcas un brālēni. Meite-
ne gan nedomā, ka reiz arī 
pati varētu pamest Latviju. 
Viņai gribas apgūt sirdij 
tuvu profesiju, kurā var 
labi nopelnīt. Varētu kļūt 
par frizieri vai dizaineri. Par gana 
labu variantu Ilona uzskata arī 
floristes profesiju. Meitenei patīk 
rokdarbi, piedalās visās jauniešu 
centra radošajās darbnīcās.

Ilona: „Izgatavotās apsvei-

kuma kartiņas es uzdāvināju 
draugiem un radiem. Reakcija 
bija ļoti pozitīva, visiem patika, ka 
apsveikums izgatavots manām 
rokām. Apmeklēju arī mājturības 
pulciņu, kurā ļoti iepatikās veidot 
pērlīšu koku. Arī tagad mājas 

mēģinu radīt kaut ko līdzīgu.”

Caur uguni un ūdeni
Dagdas vidusskolas 9. 

klases skolniece Melanta 
Matvejeva nāk no tipiskas 
krieviski runājošas ģimenes, 
tālab latviešu valodas apgū-
šanā viņai nācās paļauties ti-
kai uz skolu un draugiem. Arī 
viņa dzīvo privātmājā Dagdā, 
meitenei ir trīs brāļi un bērnu-
dārza vecuma māsa. Melanta 
ir vecākais bērns ģimenē.

„Mūsu mamma dzīvo un 
strādā Jūrmalā, mēs -- ar vec-
vecākiem”, turpina Melanta. 
„Mamma darbā aprūpē sli-
mus cilvēkus, tas ir ārkārtīgi 

smags darbs. Bet labi, ka tāds ir, 
jo Dagdā darba vispār nav. Mēs 
sazvanāmies, es braucu pie vi-
ņas ciemos, jo mammai nesanāk 
atbraukt. Vectētiņš un vecmāmi-
ņa ir lieliski cilvēki, bet patiesībā 
mums ir ļoti grūti bez mammas. 
Reizēm gadās, ka esmu mamma 
pārējiem bērniem, jo mums viņas 
ļoti pietrūkst. Mamma ir tāds cil-
vēks, kuram es varu uzticēt jeb-
kuru noslēpumu.”

Šķiet, Melanta ir ļoti sirsnīga 
meitene. Viņa apgalvo, ka dzī-
vē vēlas palīdzēt citiem. Gribētu 
jau šodien kļūt par donori, diem-
žēl vēl nav pilngadīga un līdz 18 
gadu vecumam viņa nevar nodot 
asinis. Arī savu nākamo profesiju 
viņa izvēlējusies saistībā ar palī-
dzēšanu otram, un savas domas 
vairs nemainīs.

„Es būšu mediķe, bet ārstē-
šu dzīvniekus, nevis cilvēkus,” 
turpina sarunbiedre. „Skolā man 
ļoti labi padodas bioloģija, es 

varu neatvērt grāmatu un nāka-
majā dienā uzrakstīt kontroldarbu 
uz 7 vai 8 ballēm. Mani jau sen 
interesē dzīvu organismu iekšējā 
uzbūve un viss, kas ar to saistīts. 
Patīk novērot dzīvniekus, piemē-

ram, es regulāri pierakstu burt-
nīcā sava kaķa uzvedību, pēc 
tam šos ierakstus salīdzinu un 
pētu. Es pilnībā apzinos, ka 
vetārstes profesija ir ļoti atbil-
dīgs darbs, jo dzīvnieki nevar 
pateikt priekšā, kas viņiem 
kaiš, bet es domāju, ka mācē-
šu ar visu tikt galā.”

Melantai ļoti patīk sports, 
viņa piedalās visās iespēja-
mās sacensībās, vienalga, vai 
tas ir florbols, volejbols, spor-
ta diena. Sports viņas dzīvē 
ieņem ļoti būtisku vietu, tas ir 
otrs svarīgākais priekšmets 
pēc bioloģijas, taču meitene 
nemaz nesapņo par profesio-
nālās sportistes karjeru. Viņa 
apmeklē Hip-Hop deju nodar-

bības, savulaik apmeklēja arī ka-
ratē, bet pameta. 

Melanta: „Es domāju, tur būs 
jautri un dinamiski, bet izrādījās 
visai vienmuļi, turklāt visu laiku ir 
cīņas, un mājās nācās iet ar zi-
lumiem uz rokām un kājām. Man 
tas nepatika.”

Melanta māk pārsteigt ar 
saviem zīmējumiem, kurus ne-
viens viņas draugs vai paziņa 
pat nevar saprast, jo to sižets ir 
sarežģīts un abstrakts. Izrādās, 
laika posmā no 6. līdz 8. klasei 
meitene gribēja kļūt par psiho-
loģi, lasīja daudz psiholoģiska 
satura grāmatu, pat speciāli gāja 
pie skolas psihologa, darbojās ar 
viņu un tad mājās analizēja, kas 
viņai ir sastāstīts. Atzīst, tas bija 
ļoti aizraujoši. Tik aizraujoši, ka 
arī šodien nav zudusi vēlme mā-
cīties šo profesiju, taču viņas si-
tuācijā tas ir ļoti sarežģīti un nav 
pārliecības, ka viss sanāks. Sa-
vukārt par vetārsta profesiju tāda 
pārliecība ir. 

Melanta: „Esmu pārliecinā-
ta, ka vetārstes profesija man 
dos nepieciešamo pamatu dzīvē. 
Es spēšu izveidot ģimeni, un, ja 
dzīvē gadīsies kāda neparedzē-
ta liksta, spēšu arī viena izau-
dzināt savus bērnus. Jūs šokē 
manas domas? Dzīve ir dzīve, 
tajā notiek dažādas lietas, un ne 
vienmēr ir tā, kā mēs sapņojam 
un plānojam, jābūt gatavam pār-
varēt jebkuras grūtības.” Šovasar 
Melantai vajadzēs daudz fiziska 
un garīga spēka. Viņa dosies uz 
ASV, kur pusgadu dzīvos svešā 
ģimenē. Meitene ar dziļām skum-
jām atvadīsies no Latvijas, diem-
žēl mūsu valstī viņa nesaskata 
tādas perspektīvas, kādas nākot-
nē varētu gūt Amerikā. 

“Slikti, ka jaunieši brauc pro-
jām no Latvijas, bet šeit mums nav 
perspektīvas,” secina jauniete.

Juris ROGA
Autora foto

Ceļa sākumā
Nevalstiskā jauniešu organizācija “Dagne” tika reģistrēta 2003. 
gada 22. aprīlī, par tās dibinātājiem kļuva aktīvākie pilsētas jau-
nieši. Biedrība ir veiksmīgi realizējusi vairākus projektus, to re-
zultātā bērniem un jauniešiem ir dota  iespēja brīvo laiku pava-
dīt plašās, piemērotās telpās, izmantojot  mūsdienīgas spēles 
un sporta inventāru. „Dagne” sadarbojas ar novada uzņēmē-
jiem, veic labdarības akcijas un iesaistās novada sabiedriski 
nozīmīgajos procesos. Šajā numurā iepazīstināsim ar pieciem 
jauniešiem. 

Mūsu jaunatne

Linda Margeviča

Ilona Kuzmina

Liāna Vrubļevska

Melanta Matvejeva



2015. gada 7. aprīlis 5

Kādas ir pozitīvās puses elektro-
niskai aizpildes formai?

Jau atverot sistēmu, jūs re-
dzēsiet savas pagājušā gada kar-
tes. Jums būs iespēja tās kopēt un 
uzlabot. Jau aizpildot, elektroniskā 
sistēma palīdzēs jums atrast kļū-
das. EPS pasargās no daudzām 
kļūdām, nekļūdīsieties kultūras 
kodos, nespēsiet atzīmēt neeksis-
tējošus bloka numurus, neradīsies 
kļūda, iezīmējot nereālas platības. 
Nespēsiet piemērot neko lieku, jo 
sistēma jums to neļaus. Nākamgad 
nevajadzēs pārzīmēt karti, to varēs 
tikai precizēt.

Semināra laikā tika aktuali-
zēta aktuālākā informācija. 2015. 
gadā par vienu nedēļu ir pagarināts 
Vienoto iesniegumu iesniegšanas 
laiks. Lai saņemtu platību atbalsta 
maksājumus par 2015. gadu, ie-
sniegums ir jāiesniedz līdz 22. mai-
jam. Ja iepriekšējos gados beigu 
termiņš iesniegumu pieņemšanai 
bez samazinājuma sankcijām bija 
15. maijs, tad šogad, ņemot vērā to, 
ka ir ļoti daudzas izmaiņas platību 
maksājumu saņemšanā, tas ir pa-
garināts par vienu nedēļu - līdz 22. 
maijam. Pieteikumus sāks pieņemt 
20. aprīlī.

Iesniegumiem, kas būs ie-
sniegti pēc 22. maija, tiks piemērots 
1 % atbalsta apjoma samazinājums 
par katru nokavēto darba dienu. 
Pēdējais iesniegumu iesniegšanas 
datums ar kavējuma sankcijām ir 
15. jūnijs. 

2015. gadā lauksaimniekiem ir 
jāņem vērā arī izmaiņas dzīvnieku 
nodrošinājumam uz 1 ha. Ar 2015. 
gadu šis rādītājs ir pieaudzis, tagad 
tas ir 0,3 iepriekšējo 0,2 vietā.

Sevišķi liela uzmanība seminā-
ra laikā tika pievērsta apstāklim, ka 
ar 2015. gadu šis dzīvnieku nodro-
šinājums datu centrā nav tikai uz 1. 
jūniju, kā tas bija iepriekš. Šis lopu 
nodrošinājums uz 1 ha jānodrošina 
visā sezonā, tas ir no 15. maija līdz 
15. septembrim. 

Semināra laikā vairākkārt tika 
atgādināts, ka no viena ganāmpul-
ka turētāja neizdarībām var ciest 
tā ganāmpulka īpašnieks, uz kuru 
lopiņš tiks pārreģistrēts. Tāpēc spe-
ciālisti aicināja vienam pret otru būt 
tolerantiem un visas nepieciešamās 
ziņas laicīgi iesniegt datu centrā, lai 
neradītu nākamajam saimniekam 
zaudējumus. 

2015. gada jauninājums, kas 
varētu būt kā atbalsts tiem maksā-
juma pieteicējiem, kuriem ir nelie-
las zemes platības un nav lopu, ir 

mazā lauksaimnieku shēma. Fiksē-
tais 500 eiro atbalsts būtu izdevīgs 
lielākoties saimniecībām ar 4–5 ha 
platību.

Ja lauksaimnieks negrib pildīt 
zaļināšanas un savstarpējās atbils-
tības prasības, viņš var pieteikties 
fi ksētajam atbalsta maksājumam – 
500 eiro gadā. To varēs izdarīt tikai 
2015. gadā, no aprīļa vidus līdz 15. 
maijam, iesniedzot pieteikumu Lau-
ku atbalsta dienestā (tajā pašā laikā 
notiks arī pieteikumu iesniegšana 
platību maksājumu saņemšanai). 
Izstāties no mazo lauksaimnieku 

atbalsta shēmas varēs jebkurā brī-
dī, sākot ar 2016. gadu, taču jāņem 
vērā: ja saimniecība no tās reiz ir 
izstājusies, iekļūt tajā atpakļ vairs 
nevarēs.

Vienīgais atbalsta saņemša-
nas nosacījums – visā periodā jā-
saglabā vismaz tāds hektāru skaits, 
kāds atbilst lauksaimnieka īpašu-
mā esošo vai nomāto atbalsttiesī-
go hektāru skaitam, kas deklarēti 
2015. gadā (platība nedrīkst sama-
zināties). Minimālā platība ir 1ha.

Programmā “Natura 2000 
maksājumi meža īpašniekiem” arī ir 
izmaiņas. Ja līdz šim maksāja tikai 
tiem, kuriem meža apgabalā bija 
aizliegta jebkāda veida saimniecis-
kā darbība, tad ar 2015. gadu tiks 
maksāts visiem, kuri atrodas šajā 
teritorijā, arī tiem, kuriem ir atļautas 
kailcirtes utt. Mainīsies arī samak-
sas apmērs, jo vairāk jūs no meža 
iegūsiet, jo mazāks būs maksājuma 
apjoms.

Statistika rāda, ka pretendentu 
loks šim maksājuma veidam palie-
linās, interese ir liela. Pieprasījuma 
aizpildes forma nemainās, to var 
iesniegt kopā ar platību maksāju-
miem.
Agrāk bija iespējams vienā vie-
tā apvienot dažas lauksaimnie-

cības kultūras un likt 810 kodu 
piemājas dārziem, tagad to var 
savienot, kāds kods jāliek?

Ja līdz šim bija tikai viens kods 
810, tad tagad kodi būs dalīti - 811, 
812, 813. Jāskatās, kuras kultūras 
var apvienot savā starpā. Lai jūs 
nezaudētu maksājumus un iegūtu 
tos maksimāli līdz pat 0,1 ha vie-
nībai, jūs varat jau laicīgi plānot, kā 
apvienosiet šīs kultūras. Jums jāiz-
pēta, kuras kultūras drīkst apvienot 
savā starpā, un ieliksiet to kodu, 
kāda kultūra izvēlēta. 

Vai pastāv iespēja, 
iesējot atsevišķi 
laukus - kartupeļi, 
graudaugi u.c. līdz 
0,3 ha platībai, tos 
apvienot un likt 710 
kultūras kodu?

Protams, ja lielā 
platībā ir 0,1 ha kar-
tupeļu, graudu, kas 
atrodas dabiskajā 
pļavā, var likt dabis-
kās pļavas kultūras 
kodu, jo tas kods ir 
zemākā kategorijā.

Ja miežu sējuma 
platība ir 2 ha. Vidū mazdārziņš, 
0,1 ha, vai tas jāizdala?

Nē, to var atstāt vienā katego-
rijā, kā jau teicu iepriekš. Bet, ja paši 
izdalīsiet kā lauku bez atbalsta, tad 
kontrolierim nav tiesību to pievienot 
pie kāda lielāka lauka, kurš saņem 
atbalstu.

Vai ir tiesības pretendēt uz mazo 
lauksaimnieku programmu, 500 
Eur apmērā, ja lauksaimniecības 
zemes kopējā platība ir 1,75 ha 
un nav lopu?

Protams! Šī shēma ir domāta 
tiem, kuriem ir mazas zemes platī-
bas un nav lopu. Ņemiet vērā, ka uz 
šo programmu var pieteikties 
tikai 2015. gadā. Pirms pieteik-
šanās padomājiet par starta 
platību, kuru nevarēs mainīt. 
Tiem, kuri šaubās - labāk pie-
sakieties, bet ja pārdomāsiet, 
varēsiet spert soli atpakaļ un 
atteikties. 

Vai ir tiesības pretendēt uz 
mazo lauksaimnieka program-
mu, 500 Eur apmērā, ja lauksaim-
niecības zemes kopējā platība ir 
6,5 ha, no kuriem 5 ha iznomāta, 
bet pats apkopju un subsīdijām 

iesniedzu 1,5 ha?
Šeit jāskatās, vai to neuztvers 

kā mākslīgu dalīšanu. Nevienam 
pieteicējam nav svešs jēdziens 
“izvērtēšana”. Tiks izvērtēts, vai tā 
nav mākslīgi radīta situācija. Vairāk 
izskatās pēc tā, ka tā būs mākslīgā 
dalīšana. Par šādām darbībām var 
tikt piemērotas dažāda veida sank-
cijas. Par tām sīkāk arī būs izskaid-
rots rokasgrāmatā. Šajā gadījumā 
vispār ieteiktu maksājuma iesnie-
gumu iesniegt tam, kurš zemi iz-
nomā. Jo jūs, šādā veidā piesakot, 
norādat, ka tiek samazināta kopējā 
platība, var būt arī sankcijas.

Kā ir ar platībām, kuras nevar 
nopļaut, ja ir liels slīpums, un 
tās tiek nevis pļautas, bet noga-
nītas?

Rokasgrāmatā ir noteikumi, ja 
slīpums ir 10 % un vairāk, šīs pla-
tības nevajadzētu vispār pieteikt 
maksājumiem, tas ir tāpat kā ar tām 
platībām, kuras veģetācijas periodā 
vairāk par 4 nedēļām regulāri atro-
das mitrumā, slīkst. Ja jūs pieteik-
siet maksājumiem, bet pārbaudes 
laikā tiks konstatēts, ka teritorija nav 
apstrādāta, tiksiet sodīti. Jums pa-
šiem laicīgi jāizvērtē tās platības, ko 
piesakāt maksājumiem, un ierobe-
žojumi, kas uz tām attiecas.

Bet ja nevar tīrumā iebraukt pēc 
siena ruļļiem?

Uzlieciet uz riepām atbilstošus 
mehānismus, lai to var izdarīt. Ir da-
žādi veidi, lai pielāgotos apstākļiem 
un prasības varētu izpildīt. Vēlreiz 
atgādinu, jūs esat atbildīgi par izvē-
li, kuras platības pieteikt maksāju-
miem, kuras ne. Jums sava zeme 
un apstākļi pašiem labāk zināmi. 
Labāk lieku reizi neriskēt, ja ziniet, 
ka nespējat izpildīt noteiktās prasī-
bas.
Ja lauks ir nopļauts, bet nav no-
vākta zāle, bet kontrole to kon-

statē, vai par to tiks maksāts?
Nē, netiks maksāts, jo šī pla-

tība uzrādīs 0 vērtību. Šī platība 
būs līdzīgā situācijā kā iepriekšējā 
perioda laukumi, kuri netika pļauti, 

skaitījās atmata un tos izņēma pat 
no bloka. Par nopļautiem, bet neno-
vāktajiem laukiem netiks maksāts, 
vienīgais labums būs tāds, ka par 
nopļaušanu tos neizņems no bloka. 
Ja lauks būs nopļauts, bet neno-
vākts un saņemts maksājums, tiks 
piemērotas sankcijas.

Vai ir izmaiņas bezakcīzes deg-
vielas iesniegšanas datumam?

Bezakcīzes degvielai palieli-
nāts iesniegšanas termiņš līdz 22. 
maijam. Taču lūgums darīt visu lai-
cīgi, arī labojumus, ja tādi būs. Visu, 
ko iesniegsiet līdz 22. maijam sa-
ņemsiet laicīgi, bet ja pēc 22. maija, 
saņemsiet tikai tad, kad dati tiks ap-
kopoti, nav izslēgts ka tikai augusta 
beigās. Nepalieciet bez degvielas. 
Drīzumā tiks izdoti divi informatīvie 
materiāli, kuros viss būs izskaidrots.

Vai 2015. gadā ir izmaiņas Biolo-
ģiskās lauksaimniecības attīstī-
bas programmā?

 Ar 2015. gadu zemnieki tiks 
iedalīti kategorijās:

1. kategorija - zemnieki ar zi-
nāmu pieredzi, piedalījušies pasā-
kumos, apmācībās, uzreiz sākas 5 
gadu saistību periods;

2. kategorija - zemnieki, kuri 
uzsāks darbu. Saistību periods sa-
dalīts 2 posmos. Pirmie divi gadi, 
kuros jāiegūst izglītība 160 stundu 
apmērā, jāiegūst apliecība. Ja viss 
būs kārtībā, un vēlēsieties turpināt 
pildīt programmas prasības, tad 
tiks pagarināts līdz 5 gadiem. Ja 
neizdodas, varēs pārtraukt pēc 2 
gadiem bez sankcijām.

Semināra rīkotāji vairākkārt 
piekodināja, laicīgi veikt labojumus. 
Ja sezonas laikā nespējāt izpildīt 
prasības, sniedziet labojumus. Tie 
tiks veikti sistēmā un bez sankci-
jām. Negaidiet, kad par neizdarī-
bām tiks piespriestas sankcijas. Jo 
kontrole fi ksē foto uzņēmumus ar 
sekundes precizitāti. 

Viena no sāpīgākajām tēmām, 
protams, bija kūlas dedzināšana. 
Katrs zemes īpašnieks atbild par 
savu zemi. Ja tiks fi ksēta kūlas de-
dzināšana, sankcijas ir nopietnas, 
neatkarīgi, kur kūla uzsāka savu 
degšanas ceļu. Tāpēc semināra 
rīkotāji aicināja nebūt kūtriem un 
reaģēt, kad tiek manīta kūlas de-
dzināšana pat tad, ja tā deg tālu no 
paša zemes platības. 

Turpinājumu lasiet nākošajā numurā
Elizabete VIĻUMA

Autore foto

Šogad daudziem pirms pieteikties platību maksājumiem būs jāapgūst e-prasmes

Kādi ir šī brīža bezdarba rādī-
tāji valstī un bijušā rajona teri-
torijā?

Reģistrētā bezdarba līmenis 
valstī 2015. gada februāra beigās 
bija 9,1%. 2014. gada 1. martā 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
Krāslavas fi liālē bija reģistrēti 2440 
bezdarbnieki, no kuriem 53,4% bez 
darba bija ilgāk par gadu. No reģis-
trēto bezdarbnieku skaita 48% ir 
sievietes. 2014.gada 1.martā bez-
darba līmenis Krāslavas novadā 
bija 14% no iedzīvotāju skaita darb-
spējas vecumā un Dagdas nova-
dā – 17,9%. Liela daļa iedzīvotāju 
fi liālē griežas, lai iegūtu bezdarb-
nieka statusu un varētu pretendēt 
uz sociālo palīdzību pašvaldībā. 
Novados ir vāji attīstīts darba tir-
gus, kas nestimulē bezdarbniekus 
aktivizēties savas konkurētspējas 
paaugstināšanai. Lauku teritorijās 
algotie pagaidu sabiedriskie darbi 
lielākai daļai iedzīvotāju ir vienīgā 
iespēja, vismaz īslaicīgi integrēties 
darba tirgū un gūt kaut nelielus iz-

tikas līdzekļus. Iedzīvotāju mobilitā-
tes jomā Krāslavas un Dagdas no-
vados ir ievērojamas atšķirības. Jo 
tuvāk pagasts atrodas Krāslavai vai 
Dagdai, kā arī galvenajām trans-
porta maģistrālēm, jo mobilitāte ir 
augstāka, pieaug iedzīvotāju soci-
ālā, profesionālā un teritoriālā mo-
bilitāte un attiecīgi palielinās uzņē-
mējdarbības ekonomiskie rādītāji.
Ir kādas NVA programmas uz-
ņēmējdarbības veicināšanai?

NVA piedāvā pasākumu ko-
mercdarbības vai pašnodarbinātī-
bas uzsākšanai.  

Pasākuma mērķis ir sniegt 
konsultatīvus un fi nanšu atbalsta 
pasākumus, kas palīdz bezdarb-
niekiem ar iepriekšēju sagatavo-
tību un ievirzi komercdarbības 
veikšanā uzsākt komercdarbību 
vai pašnodarbinātību un veiksmīgi 
darboties izvēlētajā jomā ne ma-
zāk kā divus gadus.

Pasākumā var iesaistīties 
Nodarbinātības valsts aģentūrā 
reģistrētie bezdarbnieki, kuri (ne-

pieciešams uzrādīt apliecinošus 
dokumentus):
• ir ieguvuši profesionālo vidējo 

izglītību vai augstāko izglītību uz-
ņēmējdarbības, biznesa vadības 
vai citā tām pielīdzināmā jomā vai 
jomā, kurā plānots uzsākt komerc-
darbību vai pašnodarbinātību; 

• ir apguvuši profesionālās izglītības 
programmas, kas nodrošina ne-
pieciešamās zināšanas uzņēmēj-
darbības vadības jomā vai jomā, 
kurā plānots uzsākt komercdarbī-
bu vai pašnodarbinātību; 

• ir ieguvuši profesionālo vidējo iz-
glītību vai augstāko izglītību un 
apguvuši neformālās izglītības 
programmu (ne mazāk kā 120 
akadēmiskās stundas) ar uzņē-
mējdarbības vadību saistītā jomā. 

Pasākuma laikā bezdarbnie-
ki saņem nepieciešamo palīdzību 
un atbalstu komercdarbības vai 
pašnodarbinātības uzsākšanai, tas 
ir, konsultācijas biznesa plāna sa-
gatavošanā un izstrādāšanā (20 
konsultācijas 6 nedēļu laikā) un, ja 
aģentūras izraudzīts eksperts devis 
pozitīvu slēdzienu par biznesa plāna 
dzīvotspēju un nepieciešamo No-

darbinātības valsts 
aģentūras atbalstu -
• konsultācijas biznesa 

plāna īstenošanas pirmajā paš-
nodarbinātības vai komercdarbī-
bas gadā (20 konsultācijas);

• komercdarbības dotāciju bizne-
sa plāna īstenošanai – ne vairāk 
kā 3000 EUR atbilstoši apstipri-
nātajai biznesa plāna tāmei;

• mēneša dotāciju pasākuma īste-
nošanas sākumposmā (pirmajos 
sešos mēnešos) - valstī noteiktās 
minimālās darba algas apmērā.

Pasākumu plānots organizēt 
arī 2015.gadā, nodrošinot bez-
darbniekiem individuālās konsul-
tācijas biznesa plānu izstrādē, būs 
iespēja arī iesniegt izvērtēšanai 
pastāvīgi sagatavotos biznesa 
plānus. Atbilstoši ekspertu atzinu-
miem fi nansiāli un konsultatīvi tiks 
atbalstīta labāko biznesa plānu īs-
tenošana.
Vai arī šovasar NVA piedāvās 
skolēniem iespēju strādāt? 

Nodarbinātības valsts aģen-
tūra sadarbībā ar darba devējiem 
arī šovasar no jūnija sākuma līdz 
augusta beigām īstenos skolēnu 

vasaras nodarbinātības pasāku-
mu, kurā varēs piedalīties skolēni 
vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas 
mācās vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs.

Strādājot vasaras brīvlaikā, 
skolēni iegūs praktisku pieredzi 
par darba tirgus vidi, uzzinās, kas 
ir darba intervija, darba līguma no-
slēgšana, darba pienākumi un dar-
ba tiesiskās attiecības. Jāuzsver, 
ka skolēnus nedrīkst nodarbināt 
darbos, kas saistīti ar paaugstinātu 
risku viņu drošībai, veselībai, tiku-
mībai un attīstībai. Jau aprīlī NVA 
plāno izsludināt darba devēju pie-
teikšanos dalībai skolēnu vasaras 
nodarbinātības pasākumā. Pieteik-
ties darba devējs varēs NVA fi liālē, 
kuras apkalpošanas teritorijā pare-
dzēta skolēna darbavietas izveide. 
NVA fi liāle ar darba devēju noslēgs 
sadarbības līgumu, savukārt darba 
devējs ar skolēnu slēgs darba līgu-
mu, nodrošinot skolēnam darba 
vadītāju, kurš jaunietim palīdzēs 
apgūt darbam nepieciešamās pa-
matprasmes un iemaņas. 

Nodarbinātības jomā

Turpinājums – nākamajā 
“ Ezerzemes” numurā.

Uz mūsu lasītāju jautājumiem atbild Nodarbinātības Valsts 
Aģentūras Krāslavas fi liāles vadītāja I. ŠLAPINA 



6 2015. gada 7. aprīlis

OTRDIENA, 7. aprīlis

TREŠDIENA, 8. aprīlis

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, 14.00 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 12.55 
Negantais Henrijs 
13.20 Zili brīnumi!
13.50 Luijs
14.20 Maklauda meitas
17.10, 23.25 100 g kultūras 18.00, 
23.10 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Dabas dīvaiņi
20.00 Laikmeta varoņi toreiz un 
tagad
20.30 Panorāma
21.15 TE!
22.15 Pusbrālis
0.10 Sastrēgumstunda

1.20 1:1 5.00 Citādi latviskais 
5.30 Saknes debesīs 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien 
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 23.55 Kalle nāk
11.15 Sastrēgumstunda 12.25 Es - 
savai zemītei
12.55 Vai Rīga jau gatava? 
13.15 Vides fakti
13.45 LTV - 60
15.45 Projekts Nākotne
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Bez apvainošanos
19.15 Euro Hockey Challenge
21.50 Kulta ēdieni
22.15 100 g kultūras
0.45 Sporta studija

1.30 Zebra
1.45 Projekts Nākotne
5.00 Nekurienes iemītnieki

LNT
6.20, 2.30 Šodien novados
6.30, 2.40 900 sekundes
8.45, 23.55 Dzīvīte
9.05, 20.40 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mf. Septembris 12.00 NCIS. 
Losandželosa 
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.45 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.15 Fatmagula
21.10 Maini vai zaudē!
21.55 Mistiskās slimības 
23.00 Čikāgas sardzē
4.20 Karamba!
4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.00 Visi mīl Reimondu 

6.40 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.10, 13.00 Spēka reindžeri
7.40 Rozā Pantera un draugi
7.55 Tētuka meitiņas 
9.00, 2.15 Kobra 
10.00 Mahinatori 
11.00 Kāsla metode 13.35 Dēkaiņi 
14.05 Bakugani
14.25 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 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Sludinātājs ar automātis-
ko ieroci 0.40 Kinomānija 
1.15 Overtime TV
5.00 Elementāri, Vatson!

TV3+
7.05, 17.50, 1.50 Māja 2
8.05, 14.30 Izmeklēšanu veic ekstra-
sensi-detektīvi
9.05 Šovbiznesa slepenie materiāli
10.10 Raidījums
11.15, 15.30 Comedy batls
12.25, 16.40 Voroņini 

13.30, 20.00 Naša Raša
18.50, 0.10 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni
22.05 Mf. Ballīšu karalis

TV5
7.50 Gribu ticēt
8.20, 14.30 Tautu tēva dēls
9.25, 23.30 Zirnekļtīkls
10.25, 13.05 Top-shop
10.40, 17.35 Ģimenes izmērs
11.30, 18.30 Nemelo man! 12.35, 
22.25, 0.30 Kriminal+
13.20 Paralēlā pasaule
15.35, 19.50 Brāļi maiņas ceļā
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.05 Ārstu lieta
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Ēdam mājās! 12.00, 13.20 
Zvērināto tiesa

14.30 Ārkārtējs notikums
15.00 Viss būs labi!
16.20 Braucam un ēdam!
17.00 Atriebība 18.00, 2.30 Runā-
jam un rādām
19.40 Pjatņicka nodaļa
21.40 Jūras velni
23.40 Dienas anatomija 0.30 Volko-
va stunda
3.30 Dēmoni
4.30 Vasarnīca
5.30 Vīrieša lepnums 

PBK
5.55, 0.10 Euronews
6.25, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00, 
0.45 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15, 1.00 Divatā ar visiem
12.40 Vīriešu/Sieviešu
13.40, 15.20 Laiks parādīs
15.55, 3.25 Moderns spriedums
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 22.00 Latvijas Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 22.05 Reiz Rostovā

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.50, 13.50 Top-Shop 
10.50 Radīti mūzikai
13.10 Pelēns Tips
13.20 Kas te? Es te! 
14.10 Maklauda meitas
17.00, 23.15 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Īstās latvju saimnieces
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
0.10 Apokalipse, Otrais Pasaules 
karš
1.10 Mafijas klans 
5.00 Citādi latviskais 
5.30 Vides fakti

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, 22.50 Kalle nāk
11.15 De facto
11.50 Province
12.20, 23.40 Citādi latviskais 
12.50 Aculiecinieks
13.10 LTV - 60

13.35 VTB Vienotā līga
15.45, 1.30 Eiropa fokusā
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Punkti virs i
19.30 VTB Vienotā līga
21.50 Melu laboratorija
0.10 Pēdējais liecinieks
1.00 Kaut kur uz zemes
5.00 Nekurienes iemītnieki

LNT
6.20, 3.05 Šodien novados
6.30, 3.15 900 sekundes
8.45, 0.05 Dzīvīte
9.05, 20.40 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mf. Vēstule pudelē
12.00 Dzintara dziesmas
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.05 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.25 Fatmagula
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.10 Mf. Kā lode galvā
2.50 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.00 Visi mīl Reimondu
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.10, 13.00 Spēka reindžeri
7.40, 14.05 Rozā Pantera un draugi
7.55 Tētuka meitiņas 
9.00 Kobra 
10.00, 1.40 Būt par papucīti 
11.00 Kāsla metode 
13.35 Dēkaiņi 
14.25 Viņas melo labāk 

15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.00 Rozenheimas detektīvi 
17.55 Gandrīz ideālas vakariņas 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Ievas pārvērtības
21.45 Tēta nedienas
23.00 Reiz sensenos laikos 
0.00 Mahinatori 
0.50, 5.00 Elementāri, Vatson!
2.05 Kobra 

TV3+
7.05, 17.50, 3.10 Māja 2
8.05, 14.30 Izmeklēšanu veic 
ekstrasensi-detektīvi
9.05 Šovbiznesa slepenie materiāli
10.10 Raidījums
11.15, 15.30 Comedy batls
12.25, 16.40 Voroņini 
13.30, 20.00 Naša Raša
18.50, 1.45 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.00 Mf. Zāģis 2

TV5
7.50 6 kadri
8.20, 14.30 Tautu tēva dēls
9.25, 23.30 Zirnekļtīkls
10.25, 13.05 Top-shop
10.40, 17.35 Ģimenes izmērs
11.30, 18.30 Nemelo man!
12.35, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.20 Paralēlā pasaule
15.35, 19.50 Brāļi maiņas ceļā
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu

9.05 Ārstu lieta
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Gatavojam 
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00 Viss būs labi!
16.20 Brīnumtehnika
17.00 Atriebība
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 Dzīvokļa jautājums
5.30 Vīrieša lepnums

PBK
5.55, 0.15 Euronews
6.25, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00, 
0.50 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.40 Vīriešu/Sieviešu
13.40, 15.25 Laiks parādīs
15.55, 3.20 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 22.00 Latvijas Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 22.05 Reiz Rostovā
23.35 Vakars ar I.Urgantu
1.05 Politika
1.55 Mf. Tīrie dīķi
5.15 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Afromaskavietis
6.45, 12.50 Multfilmas
7.04 Laika prognoze

7.05 Zaldāti
8.00, 12.35 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.20 Kara noslēpums
13.20 Iesūdzi mani!
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25, 23.55 Ģimenes drāmas
16.25, 22.55 Nemelo man!
20.50 Mums pat sapņos nav 
rādījies
0.45 Maskava. Diena un nakts

РТР
6.00 Krievijas rīts
10.05 Mūsu ķermeņa šifri
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 Skļifocovskijs
22.50 Speciālais korespondents
0.35 Nikolaja Kuzņecova pēdējā 
kauja
1.30 Mf. Sila brūklenes

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, 0.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Zona X
9.15, 22.00 17 pavasara mirkļi
10.45, 20.00 Militārā izlūkošana. 
Ziemeļu fronte
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
12.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Maša likumā!
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.30 Divdesmit dienas bez 
kara
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.45 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.20 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.45 Iecirknis
10.05 Baltkrievu virtuve
10.40, 21.40 Kauli
12.40 Madagaskaras pingvīni
13.05 Augstāk par jumtu
13.40, 18.50 Interni
15.50 Reportieris
17.50, 0.50 Virtuozi
20.50 Prāta vētra
21.25 Sportloto 5 no 36
21.30 KENO
23.25 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
23.50 Būt cilvēkam

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, 12.30, 14.05 Top-Shop 
10.50 Mf. Sapņu viesnīca
12.50 Mia un es
13.20 Kas te? Es te! 
13.50 Luijs
14.20 Maklauda meitas
17.10, 19.30, 23.35 100 g kultūras
18.00, 23.20 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.15 1:1
22.05 Patiesības stunda
0.20 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
1.05 Melu laboratorija
5.00 Vides fakti
5.30 Aculiecinieks
5.45 Momentuzņēmums

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 Dziedāšanas svētkiem - 150
11.15 Mf. Vasara Ungārijā
13.00 Melu laboratorija
14.00 Euro Hockey Challenge
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Kaut kur uz zemes
19.05 Kalle nāk
20.00 Pa svētceļotāju takām ar 
Saimonu Rīvu
21.10 Tēvs Brauns
22.00 Specvienība
22.45 Noziegums 

23.50 Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā
0.50 LTV - 60
1.25 Vienmēr formā!
5.00 Nekurienes iemītnieki

LNT
6.20 Šodien novados
6.30, 3.10 900 sekundes
8.45, 0.35 Dzīvīte
9.05, 20.40 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mf. Mīļais, es nepadošos
12.00 Vecpuisis
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.40 Fatmagula
21.10 Mf. Vēstule pudelē
23.10 Mīlas dēka
0.55 Noziegumam pa pēdām 
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.10, 13.00 Spēka reindžeri
7.45 Tētuka meitiņas 
8.50 Mf. Nārnijas hronika. Rītaus-
mas ceļinieka brauciens
11.00 Kāsla metode 
12.00, 5.40 Visi mīl Reimondu 
13.35 Dēkaiņi 
14.05 Rozā Pantera un draugi
14.25 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 Precos ar svešinieku!
22.00 24 stundas
23.05 Neesi ienaidnieks
0.00, 5.00 Elementāri, Vatson!

2.35 Amerikas smieklīgākie video-
kuriozi 

TV3+
6.30, 17.50, 1.20 Māja 2
7.25, 14.30 Izmeklēšanu veic 
ekstrasensi-detektīvi
8.30 Mf. Vecie čomi
10.10 Raidījums
11.15 Šovbiznesa slepenie materiāli
12.25, 16.40 Voroņini
13.30, 20.00 Naša Raša
15.30 Comedy batls
18.50, 23.40 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Ekstrasensu cīņas
22.35 Es atceļu nāvi

TV5
7.40 Personīgās lietas
8.30, 11.00 Top-shop
8.45 Mf. Veiksmes džentelmeņi
10.30, 22.25, 0.30 Kriminal+
11.15 Praktika
13.25 Paralēlā pasaule
14.30 Tautu tēva dēls
15.35, 19.50 Brāļi maiņas ceļā
17.35 Ģimenes izmērs
18.30 Nemelo man!
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
23.30 Zirnekļtīkls
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.05 Ārstu lieta
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Medicīnas noslēpumi
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums

15.00 Viss būs labi!
16.20 Galvenais ceļš
17.00 Atriebība
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 Vīrieša lepnums

PBK
5.55, 0.15 Euronews
6.25, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00, 
0.50 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.10 Divatā ar visiem
12.50 Vīriešu/Sieviešu
13.50, 15.25 Laiks parādīs
15.50, 3.15 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 Reiz Rostovā. Seriāls
23.35 Vakars ar I.Urgantu
1.05 Mf. Mirkļa struktūra
1.55 Mf. Pie klusās piestātnes
5.10 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Afromaskavietis
6.50, 12.40 Multfilmas
7.09 Laika prognoze
7.10 Zaldāti
8.05, 11.25 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.20 Nosvērti un laimīgi
13.05 Iesūdzi mani!

14.15, 18.35 Drošs līdzeklis
15.20, 0.00 Ģimenes drāmas
16.25, 23.00 Nemelo man!
20.50 Maldu teritorija
0.50 Maskava. Diena un nakts

РТР
6.00 Krievijas rīts
10.05 Jurijs Gagarins. Septiņi gadi 
vientulībā
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 Skļifocovskijs
22.50 Mūsu ķermeņa šifri
23.50 Pretošanās likums
1.40 Šīs vasaras zvans

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, 0.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Zona X
8.50 Vārds mācītājam 
9.10 Mf. Zaldāts Ivans Brovkins
10.55 Taļjanka
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
12.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Nodevība
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.30 Divdesmit dienas bez 
kara
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.45 Interešu sfēra
20.00 Militārā izlūkošana. Ziemeļu 
fronte
21.00 Panorāma
21.45 Speciālā reportāža
22.00 17 pavasara mirkļi
0.20 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.45 Iecirknis
10.05 Fitnews
10.40, 21.40 Kauli
12.35 Madagaskaras pingvīni
13.25 Ikri
14.00, 18.50 Interni
15.40 Comedy woman
17.50, 0.40 Virtuozi
20.55 Prāta vētra
21.25 Sportloto 6 no 49
21.30 KENO
23.25 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
23.50 Visuvarenie Džonsoni
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11.25 Dzīve ierakumos 12.00, 
13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00 Viss būs labi!
16.20 Pirmais ātrums
17.00 Atriebība 18.00, 2.30 Runā-
jam un rādām
19.40 Zvēram pa pēdām
23.25 Irīnas Ponarovskas benefice 
1.30 20 grami dvēseles
3.30 Īpašās nozīmes aģents 

PBK
5.55, 1.30 Euronews
6.25, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00 
Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.40 Vīriešu/Sieviešu
13.40, 15.25 Laiks parādīs
15.55 Moderns spriedums
17.45, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.40 Latvijas Laiks
19.00 Jūrmala
20.00 Laiks
21.15 Brīnumu lauks
22.25 Balss. Bērni
0.45 Vakars ar I.Urgantu
2.00 1inCity
2.30 Mf. Baltā saule tuksnesī
4.05 Mf. Vainīgie bez vainas
5.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.25 Afromaskavietis
6.50, 12.55 Multfilmas
7.09 Laika prognoze
7.10 Zaldāti
8.05, 12.35, 23.55 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.20, 0.45 Dokumentālais projekts
13.20 Iesūdzi mani!
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
20.50 Pasaules noslēpumi
21.55 Dīvaina lieta
22.55 Slepenās teritorijas

РТР
6.10, 15.25 Ievas krāsa
7.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Ziņas
11.35, 14.25, 17.10, 19.35 Ziņas-M
11.50 Raidījums 12.20, 21.00 
Galvenā skatuve
13.15 Par pašu galveno
14.40 Īpašs gadījums
16.10, 5.10 Kamēr ciems guļ
18.15, 3.15 Tiešais ēteris
23.50 Tarifs

23.35 Vakars ar I.Urgantu
1.45 Mf. Meitene ar ģitāru
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Afromaskavietis
6.50, 12.50 Multfilmas
7.04 Laika prognoze 7.05 Zaldāti
8.00, 12.30 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.20, 20.50 Kara noslēpums
13.15 Iesūdzi mani!
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25, 0.00 Ģimenes drāmas
16.30, 23.00 Nemelo man!
0.50 Maskava. Diena un nakts

РТР
6.10, 15.25 Ievas krāsa
7.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Ziņas
11.35, 14.25, 17.10, 19.35 Ziņas-M

11.50 Veči
12.20, 4.40 Nikolaja Kuzņecova 
pēdējā kauja
13.05 Par pašu galveno
14.40 Īpašs gadījums
16.10 5.25 Kamēr ciems guļ
18.15, 3.35 Tiešais ēteris
20.50 Skļifocovskijs
22.35 Vakars 0.10 Masu iznīcināša-
nas demokrātija
1.00 Melnie caurumi. Baltie 
plankumi
1.40 Mf. Sila brūklenes

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.55 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 Vajag tikt skaidrībā
21.25 Orlova un Aleksandrovs
23.20 Eņģelis un dēmons
0.20 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, 0.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Zona X
9.10, 22.00 17 pavasara mirkļi
10.50, 20.00 Militārā izlūkošana. 
Ziemeļu fronte
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
12.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Maša likumā!
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas

15.25, 0.30 Divdesmit dienas bez 
kara
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.40 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālā reportāža
0.15 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.45 Iecirknis
10.05 Baltkrievu virtuve
10.35, 21.40 Kauli
12.25 Saprast un neitralizēt
13.00 Tūrists
13.45, 18.50 Interni
15.55 Pārlādēšana
17.50, 0.50 Virtuozi
20.55 Prāta vētra
21.25 Sportloto 6 no 49
21.30 KENO
23.25 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
23.50 Būt cilvēkam

7. aprīlī Ir iemesls!

Eiropas universitāšu 
vidū Kārļa Universitāte ir 
senākā visā Centrāleiropā, 
viena no vecākajām Vācijā, 
pirmā universitāte, kurā 
tika pētītas slāvu valodas... 
Protams, ar slāvu kultūru 
tā bija saistīta tikai nosacīti. 
Taču par visu pēc kārtas...

Imperators Kārlis IV, dižens reformators un izcils politiķis, kurš 
ieguldīja daudz darba, lai Prāga kļūtu par apbrīnojamu pilsētu un 
būtu atbilstoša impērijas galvaspilsētas statusam. Pilis, katedrāles, 
pilsētas nocietinājumi, tilti... Taču tur nebija zinātniskā centra, uni-
versitātes. Imperatora galveno padomnieku vidū bija arī Prāgas 
arhibīskaps - Arnošts no Pardubices. Viņš bija neparasti apdāvināts 
un izglītots cilvēks pat tajā, ģēnijiem bagātajā, laikā. 

Arhibīskaps rūpējās par garīdzniecības tikumību un nežēlīgi 
izskauda jebkurus mēģinājumus pārkāpt stingru Baznīcas un Klos-
tera statūtu ievērošanu. Garīdzniecības vadītājs bija pārliecināts, 
ka ir nepieciešams izveidot mācību iestādi, kurā varētu personīgi 
uzraudzīt nākamo priesteru izglītības un audzināšanas procesu. 
Tāpēc Arnošts vērsās pie imperatora ar priekšlikumu atvērt Prāgā 
universitāti. Imperators pilnībā uzticējās savam arhibīskapam un 
pavēlēja iegādāties universitātes vajadzībām vairākas ēkas vienā 
kvartālā. Tā parādījās Karolinums, pirmais Kārļa Universitātes mā-
cību korpuss. Tas notika 1348. gada 7. aprīlī.

Universitāte Prāgā tika dibināta kā vācu mācību iestāde. Visās 
fakultātēs studiju process tika organizēts vācu valodā. Čehu valodu 
mācījās tikai Teoloģijas fakultātē. Drīz vien tā tika nodalīta no galvenās 
universitātes un pārveidota par atsevišķu mācību iestādi – Klementī-
numu. Tādējādi Kārļa Universitāte ieguva laicīgās mācību iestādes sta-
tusu, un Renesanses laikmeta Eiropā tas bija progresīvs solis.

Studijas vācu valodā universitātē tika organizētas līdz pat 
1882. gadam. 19. gadsimta beigās Čehijas inteliģence, sekojot un-
gāru piemēram, asi iestājās pret vācu kultūras kundzību Austrou-
ngārijā. Imperators, satraucies par nacionālās pašapziņas celšanos 
provincēs, nolēma nodrošināt iespēju iegūt augstāko izglītību 
čehu valodā. Kārļa Universitātē tika izveidota vācu un čehu noda-
ļa. Koplietošanā palika tikai svinīgo sēžu zāle, botāniskais dārzs un 
bibliotēka. Profesoriem bija jāizvēlas, kurā no universitātēm viņi 
pasniegs savas disciplīnas, darbs apvienošanas kārtībā netika at-
ļauts. Līdzīgā veidā tika sadalīts arī Klementīnums, neskatoties uz 
Prāgas arhibīskapa pretestību, jo viņš uzskatīja, ka nākamajiem ga-
rīdzniekiem labi jāpārvalda gan čehu, gan vācu valoda. 

Viens no sarežģītākajiem posmiem universitātes pastāvē-
šanas vēsturē sākās Otrā pasaules kara laikā. Pēc Čehoslovākijas 
okupācijas Kārļa Universitātes čehu nodaļa tika slēgta. Lielākā daļa 
universitātes profesoru gāja bojā koncentrācijas nometnēs. Bei-
dzoties karam, 1945. gadā, Čehijas galvenās augstskolas darbība 
bija atjaunota, bet vācu plūsma tika likvidēta.

Komunistiskās partijas laiks Kārļa Universitātē pagāja bez 
īpašiem zaudējumiem un satricinājumiem. Augstskola ilgus ga-
dus saglabāja 1. vietu Čehijā gan prestiža, gan izglītības kvalitātes 
reitingā. Šī universitāte ir slavena ar daudzām tradīcijām un uni-
kālām metodikām. Brīnumainā kārtā ir saglabājusies augstskolas 
bibliotēka, kuras krājumus izmanto pētnieki visā pasaulē. Kārļa 
Universitātes diploms ir atzīts visās Eiropas valstīs.

20. gadsimta 80. gadu beigās tūkstošiem universitātes stu-
dentu pulcējās demonstrācijās ar lozungiem par demokrātiju un 
brīvību. Pateicoties šai jauniešu kustībai, Samta revolūcija Prāgā 
norisinājās ātri, mierīgi un bez asins izliešanas...

Mūsdienās Kārļa Universitātei ir līderpozīcijas psiholoģijas 
un medicīnas jomā. Tajā iegūst augstāko izglītību aptuveni septiņi 
tūkstoši ārzemju studentu, kuri piedalījušies tādos pašos konkursa 
pārbaudījumos kā pārējie Čehijas studenti. Tagad izglītību var iegūt 
ne tikai čehu, bet arī angļu valodā. 

Pašlaik visvairāk studentu ir Kārļa Universitātes Medicīnas 
fakultātē - aptuveni 8 tūkstoši. Filozofijas fakultātē, kuras absol-
venti ir daudzi sabiedrībā zināmi Čehijas politiķi, tai skaitā divi 
prezidenti, augstāko izglītību iegūst 6,5 tūkstoši studentu. Par 
prestižāko tiek uzskatīta Psiholoģijas fakultāte.

Ārvalstu studentu vidū ir daudz angļu, kuri reti izvēlas augst-
skolas ārpus Lielbritānijas robežām. Kas arī liecina par to, ka Kārļa 
Universitāte ir viena no prestižākajām augstskolām Eiropā. 

Iegūt izglītību senāka-
jā Eiropas universitātē var 
visi gribētāji. Studiju mak-
sa - no 2 līdz 6 tūkstošiem 
eiro. Tā ir piemērota gadī-
jumos, ja students mācās 
angļu valodā. Izglītība čehu 
valodā ir bezmaksas, taču 
ir jānokārto daži iestājeksā-
meni. 

Kārļa Universitāte, kas 
ir leģendām un nostāstiem 
apvīta, izturējusi gan kāpu-
mus, gan kritumus, ir viena 
no vecākajām un prestižā-
kajām Eiropas augstskolām, 
kā arī viens no interesantā-
kajiem apskates objektiem 
Prāgā. Šeit var ieraudzīt 
senlaiku observatoriju, bib-
liotēku un arhīvu, kurā tiek 
glabāti simtiem vērtīgu vi-
duslaiku dokumentu. 

Andrejs JAKUBOVSKIS

Kārļa Universitātes dzimšanas diena

1.30 Mf. Sievietes
4.20 Masu iznīcināšanas demo-
krātija

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.15 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 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
14.05 Mācīties dzīvot
14.35 Laiks parādīs
16.15 Mf. Afoņa
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mf. Pēcnācēji
22.50 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā
0.25 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, 23.55 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.15 17 pavasara mirkļi
10.50, 19.55 Militārā izlūkošana. 
Ziemeļu fronte
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
12.10, 16.30 Ģimenes melodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Maša likumā!
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.25 Divdesmit dienas bez 
kara
17.25 Nezināmā Baltkrievija
17.55, 21.45 Mūsējie
18.10 Lielā reportāža
21.00 Panorāma
21.55 Mf. Trešās debesis
0.15 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.15 TV barometrs
9.05, 16.25 Personīgie motīvi
10.05 Kapeika kapeikā
10.40 Kauli
12.35 Mf. Es gribu to redzēt!
13.15 Karsts ūdens
13.35 Interni
15.45 Ir nu gan!
17.30 Virtuozi
18.30 Mf. Neatkarības diena
21.00 KENO
21.20 Gribu nokļūt televīzijā!
21.55 Ekstrasensi veic izmeklēšanu
23.00 Reportieris
23.45 Bafija pret vampīriem

PIEKTDIENA, 10. aprīlis

SIA“AIBI”iepērkliellopus,
jaunlopus,aitas,kazas,zir
gus,cūkas.Labascenas.
Samaksatūlītēja.Svari.

 Tālr.26142514,20238990.

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

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA „LAUKU MIESNIEKS” 
Iepērk mājlopus. Augstas 

cenas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

SIA „RENEM ” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997,29485520,

26393921.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar zemi, ieķīlātu 
mežu un bez dokumentiem. Meža izstrādā-
šanas pakalpojumi. Mežizstrādes pakalpoju-
mi, meža izvedēja, forvardera pakalpojumi. 
Pārdodam malku (3 m).Tālr. 26677812

SIA ‘’ Sinda & VR ‘’
pērk cirsmu atliekas, zarus, malku 

šķeldošanai Latgales reģionā. Tīram 
apaugumus, vēlams sākot no 10 ha un 

vairāk. Novērtējam apaugumu un izskatām 
iespēju par samaksu. Tālr. 20241664

Autocentrs“RITMSR”
Rēzeknes ielā 49, tālr. 

29410327
Piedāvā vasaras riepas (ražo-

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

Zemas cenas!

 Z/S “Madera” 
Iepērk jaunlopus,  l iellopus, aitas, zirgus, 

cūkas. Samaksa uz vietas. Svari. 
Tālr. 26563019

Atjaunojošavācu
medicīna“HEEL”

- čirk stē ša na un sā pes lo cī ta-
vās, kus tī bu trau cē ju mi;
- stī vums un mu gu ras sā pes;
- gal vas sā pes, gal vas rei bo ņi 
un trok šņi ausīs;
- lo cek ļu tir pša na, sa rež ģī ju mi 
pēc trau mām;
- vīriešu problēmu risināšana;
- konsultācijas, palīdzība.

Sa vā dar bā — ne vis ma zi nu 
sim pto mus, bet gan ār stē ju sli
mī bas un at jau no ju or ga nis mu.
Pie re dze, po zi tī vi re zul tā ti.

ĀrstsBorissMihailovs
(sert. Nr. A-60866). 

Tālr. 29105248.

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. Plastikāta logi: 6 kameru vācu profili. 
KRĀSLAVĀ, MIESNIEKU IELĀ 13. Tālr. 27878088

Bijušais„Sumbrs” apsēklo govis un 
teles. Tālr. 29191369.

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris 
9.35, 16.05 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50, 1.00 Mūsu Čārlijs 12.55 
Negantais Henrijs 
13.20 Brīnumskapja skola
13.50 Luijs
14.20 Maklauda meitas
15.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
18.00, 23.00 Ziņas
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Vera
23.15 Latvijas šlāgeraptauja 0.10 
Pusbrālis
2.35 Latvia Open 
4.05 Sporta studija
4.50 100 g kultūras
5.30 Province 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 0.50 Kalle nāk
11.15 1:1 12.05 100 g kultūras
13.50, 3.15 LTV - 60
15.45, 4.30 Pie stūres
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Personīgas lietas
19.15 Euro Hockey Challenge
21.50 Momentuzņēmums
22.05 Mf. Brāļi 0.00 Eiropa kon-
certos
1.40 Mf. Pusi dzīves
4.00 Spots
5.00 Nekurienes iemītnieki

LNT
6.20, 3.05 Šodien novados
6.30, 3.15 900 sekundes
8.45, 1.10 Dzīvīte
9.05, 20.40 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mf. Septembris 12.00 Galileo 
12.30 Karamba!
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
21.10 Glābiet mūsu ģimeni 
23.10 Greizais spogulis 5.40 Ķerto līga 

TV3
6.10, 12.00 Visi mīl Reimondu 
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.10, 13.00 Spēka reindžeri
7.40 Redakai
7.55, 5.40 Tētuka meitiņas 
9.00 Kobra 
10.00 Nozieguma skelets 
11.00 Kāsla metode 13.30 Dēkaiņi 
14.00 Bakugani
14.20 Viņas melo labāk 
15.35 Betija Vaita un vecie ērmi 
16.55, 3.00 Rozenheimas detektīvi
17.55 Dullās sacensības 19.00, 3.45 
TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
20.40 Sanāciet, sadziediet!
22.10 Mf. Amerikāņu pīrāgs. mīles-
tības grāmata 0.05 Mf. Zaudējums
2.05 Kobra 
5.00 Elementāri, Vatson!

TV3+
7.05, 17.50, 3.45 Māja 2
8.05, 14.30 Izmeklēšanu veic 
ekstrasensi-detektīvi
9.05 Šovbiznesa slepenie materiāli
10.10 Raidījums
11.15, 15.30 Comedy batls
12.25, 16.40 Voroņini 
13.30 Naša Raša
18.50, 2.20 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Gardēdis
22.10 Mf. Izliecies par manu vīru
0.10 Mēness otra puse

TV5
7.50 Gribu ticēt
8.20, 14.30 Tautu tēva dēls
9.25 Zirnekļtīkls
10.25, 13.05 Top-shop
10.40, 17.35 Ģimenes izmērs
11.30, 18.30 Nemelo man! 12.35, 
22.25 Kriminal+
13.20 Paralēlā pasaule
15.35, 19.50 Brāļi maiņas ceļā
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Greizais spogulis 0.50 Mūzika

NTVPasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.05 Ārstu lieta
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
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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 Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Elizabete Viļuma
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
27068443, pati te@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Reklāma un sludinājumiLAIKA ZIŅAS

08.04. 09.04. 10.04.

+3 ... + 10 + 1 ... + 11 + 3 ... + 8

DA   4 m/s Z   3 m/s Z     2 m/s

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

•  Plaša granīta materiālu 
izvēle

•  Pieminekļu izgatavošanas 
formu daudzveidība
Krāslava, Jaunā iela 13, tālr. 

25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 

28686822.

SIA Māra N  
aicina darbā 

rezerves daļu un riepu  
PĀRDEVĒJU

 (Asūnes iela 6, Dagda) 
Prasības: 

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

Tālr: 26525566

Aiz logiem virmo pavasaris, 
ir klāt sen gaidītā dabas atmo-
da. Taču ikvienam gadalaikam, 
it īpaši pavasarim, līdztekus ne-
apšaubāmiem plusiem ir arī savi 
mīnusi: sezonālā avitaminoze, 
iesnas un pārējie saaukstēšanās 
simptomi. Kad kolēģi redakcijā 
sāka draudzīgi klepot, man ne-
bija ne mazākas vēlmes atbalstīt 
kolektīvu. Kaut gan vājums un 
klepus jau lika par sevi manīt. Un 
tad es atcerējos, ka ziemas laikā, 
saaukstēšanās sākuma stadijā, 
man ļoti palīdzēja labas paziņas – 
Olgas Krūmiņas - padoms, tāpēc 
arī šoreiz nolēmu doties uz viņas 
veikalu pašā pilsētas centrā. Uz-
manīgi uzklausot „pacientu”, tirdz-
niecības punkta „Pie Oldzītes” 
saimniece ieviesa cerību: „Arī šo-
reiz iesaku jums šķīstošo fi totēju 
„Samahan” no tālās Šrilankas.” Ar 
šī dzēriena palīdzību vienu reizi 
es jau pārvarēju pirmās saaukstē-
šanās pazīmes. Ar tādu pašu tēju 
mani kādreiz uzcienāja jogi Indras 
pagasta Semjoškos. 

Ar četrām paciņām man pil-
nīgi pietika, lai atjaunotu formu, 
un prieka pilns es gāju pateikties 
Olgai, kas sagaidīja mani ar tā-
diem vārdiem: „Veselība nozīmē 
ne tikai to, ka cilvēks nav slims 
ar kādu diagnozticifētu kaiti, tas 
ir personas fi ziskais, garīgais 

un psiho - emocionālais 
stāvoklis, kas nerada 
diskomfortu apkārtējiem. 
Esmu gandarīta par to, 
ka arvien vairāk iedzī-
votāju rūpējas par labu 
pašsajūtu, tāpēc cenšos 
piedāvāt cilvēkiem pro-
duktus, kas nostiprina 
veselību. Tas ir īpaši 
aktuāli mūsu stresainajā 
laikā, kad padziļinās eko-
loģiskās problēmas. Lai 
būtu spēks stāvēt pretī 
ārējam spiedienam, es 
iesaku lietot uzturā efek-
tīvus un pārbaudītus ve-
selības preparātus. Tie 
ir dabīgie uztura bagāti-
nātāji, kurus iesaka lie-
tot gan profi laktiski, gan 
pēc ārsta norādījuma. 
Ir vērojams pastāvīgs 
pieprasījums pēc dabī-
giem preparātiem, kas ir 
izgatavoti no mūžzaļām, 
ekoloģiski tīrām skujām, 
krāslavieši labprāt iegā-

dājas arī Superfoods produktus, 
kas satur īpaši daudz vērtīgu 
vielu, kas nepieciešamas mūsu 
eksistencei, kā arī ekstraktus no 
dziednieciskām sēnēm. Daudzi 
klienti jau ir novērtējuši dzīvinošo 
spēku, ko sniedz auksti spiestas, 
nerafi nētas eļļas. Pilsētas un 
lauku iedzīvotāju labprāt iegādā-
jas ārstnieciskas nozīmes tējas, 
zaļo kafi ju, kā arī no dabīgām 
izejvielām pagatavotus krēmus, 
gēlus - balzāmus, kas ir pare-
dzēti ķermeņa, locītavu, un vēnu 
veselībai. Esmu priecīga par to, 
ka paplašinās pastāvīgo pircēju 
loks, kuri pienācīgi novērtē pie-
dāvāto veselības preču klāstu. 
Liels paldies viņiem par to!”

Domāju, ienākšu uz īsu brī-
di, tomēr aizkavējos. Labprāt no-
klausījos informāciju par spāņu 
salvijas dziedniecisko spēku, ki-
noa - inku un acteku eliksīru, go-
dži ogām - Himalaju iedzīvotāju 
nevīstošās jaunības noslēpumu, 
par amaranta sēklām, kuras tiek 
izmantotas pat kosmonautikā...

Vārdu sakot – ļoti plašs pro-
duktu klāsts, un visi šie dabīgie 
preparāti ir domāti mūsu veselī-
bai. Papildinot savus ārstniecis-
kās tējas krājumus, nopirku arī 
pudelīti smiltsērkšķu eļļas...

Paldies, Oldzīt!
Aleksejs GONČAROVS

Esi vesels un staro!
Mazā biznesa hronika

IEPĒRK

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

 Piektdien, 10. 
aprīlī pārdoša-
nā būs jaunas 
dažādu krāsu 

dējīgu šķirņu vistas (baltas, 
melnas, raibas, brūnas u.c.) 
Labas dējējvistas “Hailand” 
(12 mēn.) un gaiļi.  

Tālr. 29158908.

Ezernieki - 8.00, Andzeļi - 
8.15, Andrupene - 8.35, Ma-
riampole - 8.45, Jaunokra - 
9.00, Priežmale - 9.15, Auleja 
- 9.40, Grāveri - 10.00, Kom-
buļi - 10.15, Izvalta - 10.35, 
Borovka - 10.50, Varnavi-
či - 11.25, Krāslava (Ostas 
iela) - 11.50, Skaista - 12.20, 
st. Skaista - 12.35, Kalnie-
ši - 12.50, Piedruja - 13.10, 
Lupandi - 13.25, Vaicuļeva 
- 13.40, Indra - 14.00, Skuki 
- 14.15, Robežnieki - 14.30, 
Asūne - 14.45, Dagda - 15.00, 
Ezernieki - 15.25.

Māju Dagdā. Ir saimniecības 
ēkas, garāža, ūdensvads, mal-
kas apkure, pagrabs, dārzs - 
0.19 ha. Tālr. 28736762;
māju (1 km no Andzeļiem) ar 
saimniecības ēkām, L/S zeme 
- 4.5 ha, mežs - 3.6 ha. Tālr. 
26518993;
2 - istabu izremontētu dzīvokli. 
Tālr. 20391153;
motorolleru “Muravej” un Ķīnas 
mopēdu ar motoru 50 cm3. Tālr. 
26899248; 
lietotu piekabi mēslu izvešanai, 
zirga grābekli, divas pļaujma-
šīnas (viena ar vālotāju). Tālr. 
26127552;
sējmašīnu “Nodet” (2.5 m, 900 €), 
kultivatoru (4.5 m, Vācija, S-veida 
zari ar ecēšām, 1250 €), kartupeļu 
stādāmo mašīnu (2-rindu, Vācija, 
550 €). Tālr. 29824483; 
13, 14, 15, 16 collu riepas. 
Metāla un alumīnija diskus. 
Velosipēdus. Tālr. 29479733;
caurules, metāla loksnes - 6mm, 
elektrisko dzinēju, vadus, dēļus. 
Viss lietots. Lietotas ražošanas 
mēbeles. Tālr. 29517757;
divas iekštelpu durvis 2 m x 0.80 
m. Tālr. 26600627; 
lietotas mēbeles no Vācijas. 
Tālr. 29446302;
lietotu bērnu auto sēdeklīti (līdz 1 
gadam) labā stāvoklī, 25 €; jaunu 
grūtnieču bandāžu “Lauma”, M 
izm., 10 €. Tālr. 29694246;
sivēnus. Tālr. 27193921;
ogulājus, ķiršus, rozā radiolas. 
Tālr. 29510143;
sēklas kartupeļus “Vineta” - 0.12 
€/ kg. Tālr. 26163279;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 27131681;
kviešus, miežus, auzas, timotiņu, 
miltus. Piegāde. Tālr. 29134527;
sienu. Tālr. 26274048;
malku, atgriezumus. T. 29762873;
malku. Tālr. 26119134;
skaldītu malku (bērzs, alksnis). 
Tālr. 29239597;
malku. Tālr. 29189194. 

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688; 
investori Latgalē - zemi ar mežu, 
lauksaimniecības zemi sākot ar 5 
ha (var bez ZG), kā arī lietaskoku. 
Tālr. 29888098.
2 vai 3 istabu dzīvokli ar m alkas 
apkuri Krāslavā. Tālr. 20087144.

SIA “SENLEJAS” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491;
liellopus,  teļus. Tālr. 26260786;
liellopus, teļus, aitas. Tālr. 
22456110.

VAJADZĪGS durvju un logu 
montāžas darbu veicējs. Tālr. 
27878088.
IZĪRĒ pirti ar banketu zāli (bez 
nakšņošanas). Saimnieces pa-
kalpojumi. Tālr. 29923944.
VĒLOS ĪRĒT 1 vai 1.5 - istabu 
dzīvokli. Vēlams veikala “Kristī-
ne” apkaimē. Izskatīšu arī citus 
variantus. Tālr. 24832102. 
Precēts pāris VĒLAS ĪRĒT vien-
sētu Krāslavas apkaimē. Tālr. 
29819372.
Vīrietis (60 gadi, krāslavietis) mek-
lē krāvēja, sētnieka, celtnieka vai 
mežstrādnieka darbu. Palīdzēšu 
saimniecības darbos. T. 27134502.
Vīrietis meklē darbu. Skaldu mal-
ku, palīdzēšu saimniecības dar-
bos. Tālr. 24808802. 

 Laiks apstājas ar skarbu 
piesitienu
Nav nākotnes, ir tikai vēju 
balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī 
sals.

Dziļi sērojam sakarā ar 
Asūnes pamatskolas bi-
jušās mūzikas skolotājas 
Dzintras Oroles aiziešanu 
mūžībā un izsakām patiesu 
līdzjūtību tuviniekiem.

Asūnes pamatskolas 
skolotāji

…atmiņas
Ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam
Nerimst gaismu dot.

Dziļi skumstam, zaudējot 
skolotāju Dzintru Oroli, un 
izsakām līdzjūtību piederī-
gajiem.

1998. gada izlaiduma 
audzēkņi

Cilvēka mūžs līdzīgs dzies-
mai - 
Te tas ieskanas klusi, pieaug 
spēkā arvien,
Te tas norimst un izskan - 
paliek atbalss vien…

Skumju brīdī esam kopā ar 
tuviniekiem, klases audzinā-
tāju Dzintru Oroli mūžībā 
pavadot.

1987. gada absolventi

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Dzintras Oroles 
tuviniekiem, no viņas uz 
mūžu atvadoties. 

Kaimiņi

 Izsakām patiesu līdzjūtību 
Anatolijam Vaitovičam sa-
karā ar smago zaudējumu 
- tēva nāvi. 

Indras vidusskolas 1976. 
gada absolventi un klases 

audzinātāja 

SIA “EL-REDA” piedāvā (ar garantiju līdz 3 
gadiem, piegāde, kredīts):

- televizorus “Sony” u. c. (sākot no EUR 60);
- ledusskapjus “ELECTROLUX” u.c. (sākot ar EUR 125)
- veļas mašīnas (sākot no EUR 45);
- telefonus (sākot ar EUR 7);
- virszemes un satelīttelevīzija (sākot ar EUR 5) 
- sadzīves tehnikas remonts (gan garantijas 

laikā, gan ārpus tā).
Zemas cenas. Lieldienu atlaides.

Vienības 1, Krāslava, tālr. 29473211, 65626523.

KONDICIONIERU un auto 
kondicionieru un lauksaimnie-
cības tehnikas kondicionieru 
remonts, apkalpe, uzpilde un 
pārbaude. Izbraucam uz vietu. 
Piena dzesētāju remonts. 

Tālr. 29490487

Visa veida CELTNIECĪBAS 
darbi. Tālr. 27878088.

Netradicionālās parapsi-
holoģijas, tautas un netradi-
cionālās medicīnas maģistre 
Gaļina Vitkovska (Baisaito-
va)  palīdz asteohondrozes, 
bronhīta, miomas, vīriešu 
problēmu, ādas slimību, 
baiļu ārstēšanā, noņem 
negatīvo enerģiju, attîīra 
dzīvokļus, mājas, dzīvnieku 
turēšanas telpas no negāci-
jām, nosaka likteni.

Pieņemšana katru pirmdienu 
Dagdas TN . Tālruņi pieraks-
tam 29992892, 26743499.

Virszemes televīzija - de-
koderu uzstādīšana; satelīt-
televīzija - uzstādīšana, re-
monts. Tālr. 26344829

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Ingrīdai Barševskai, tēvu 
mūžībā pavadot.
Izvaltas pamatskolas 7. klases 

skolēni un viņu vecāki 

Z/S 
“Riekstiņi” 
 Baltinavas novadā 

pārdod vasaras 
kviešu “Taifun” 

sertificētu sēklu. 

Tālr. 29124081, 
26475154
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