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Kā arī TV programma, sludi-
nājumi, reklāmas un daudz 
citas noderīgas un aktuālas 
informācijas.Aprīlis ir laiks, kad tiek organizētas pavasara tehniskās apskates.  

Pirmie savu tehniku izlika apskatei Krāslavas un Ūdrīšu pagastu lauk- 
saimnieki.                                                                                              

Pēc pavasara grafika
                                                       Pavasara eksāmens Augstkalnē

Alekseja GONČAROVA foto

•	 Latvenergo koncerna 8. un 9. klašu skolēnu eru-
dīcijas konkursā ”eXperiments” noskaidrotas 
piecas fizikā spēcīgākās Latgales reģiona ko-
mandas. Tās tiksies pusfinālā 17. aprīlī Rēzeknē, 
Izšķirošajai atlases kārtai kvalificējušās piecas no 
29 Latgales reģiona komandām: Līvānu 2. vidus-
skolas komanda „Lūmeni”; Aglonas vidusskolas 
komanda „Openhaimeri” (skolotājs-konsultants 
Edgars Kudiņš, kapteinis Kristaps Valainis, da-
lībnieki Nora Kirsanova, Karīna Makrjakova, Li-
lita Gžibovska, Kristīne Karpova, Aina Skudra); 
Aglonas vidusskolas komanda „Kepleri” (sko-
lotājs-konsultants Rita Karpova, kapteine Aija 
Gžibovska, dalībnieki Emīls Repels, Kristiāna Va-
laine, Raivis Punculis, Andrejs Afanasjevs, Sin-
tija Slice); Daugavpils 15. vidusskolas komanda 

„220V”; Nautrēnu vidusskolas komanda „Omiņi”. 
•	 Š. g. martā Rīgā norisinājās 14. „Lāses kausa” 

finālsacensības, kurās piedalījās arī divas Ezer-
nieku vidusskolas skolēnu komandas. „Lāses 
Kauss”ir vienas no populārākajām volejbola sa-
censībām skolu jauniešiem. 30 komandu konku-
rencē mūsu meiteņu komanda izcīnīja 6. vietu, 
bet puišu komanda 31 komandas konkurencē 
ieguva 7. vietu.

•	 16. aprīlī plkst. 15.00 Krāslavas novada centrāla-
jā bibliotēkā — dzejnieka un autordziesmu izpildī-
tāja Anatolija Gallera autorvakars.

•	 24. aprīlī Asūnes TN notiks Dagdas novada skolu 
9. klašu pasākums „Es esmu piederīgs Dagdas 
novadam”.

•	 26. aprīlī plkst. 15.00 Dagdas novada Tautas namā 
notiks XII Galda dziesmu un „gvelžu” saiets „Auni 
kõjas, laksteigola!”.  Ieeja bezmaksas.

Turpinājums. Sākums – “Ezerzeme” 
Nr. 27.

Kādi jauninājumi šogad skā-
ruši algoto pagaidu sabied-
risko darbu programmu?

Algoti pagaidu sabiedriskie 
darbi ir aktīvais nodarbinātības 
pasākums bezdarbniekiem dar-
ba iemaņu iegūšanai un uztu-
rēšanai, veicot sociāla labuma 
darbus. Algotos pa-
gaidu darbus īsteno 
pašvaldībās, bied-
rībās vai nodibinā-
jumos bez nolūka 
gūt peļņu. Kas var 
piedalīties pasāku-
mā? Bezdarbnieki, 
kuri: nesaņem bez-
darbnieka pabalstu; 
vismaz 6 mēnešus 
reģistrēti NVA vai ir 
reģistrēti bezdarb-
nieka statusā mazāk 
par sešiem mēnešiem, bet vis-
maz 12 mēnešus nav strādājuši 
(nav uzskatāmi par darba ņēmē-
jiem vai pašnodarbinātajiem sa-
skaņā ar likumu “Par valsts soci-

ālo apdrošināšanu”). 
Pasākuma mērķis ir dot bez-

darbniekiem iespēju iegūt vai 
uzturēt darba iemaņas; veicināt 
bezdarbnieku aktivitāti sabiedrī-
bas labā.

Kā pieteikties dalībai?
Bezdarbnieks var Krāslavas 

filiālē paziņot par vēlmi iesaistīties 
pasākumā “Algoti pagaidu sa-

biedriskie darbi”, ja bezdarbnieka 
statusā ir bijis reģistrēts vismaz 
sešus mēnešus vai bezdarbnie-
ka statusā reģistrēts mazāk par 
sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 
mēnešus nav strādājis.

Krāslavas filiāle iesaista bez-
darbniekus pasākumā:

1) Krāslavas novadā sa-
skaņā ar pašvaldības saistošajos 
noteikumos noteiktajiem atlases 
kritērijiem, pēc kuriem bezdarb-
nieki prioritāri tiek iesaistīti pasā-
kumā;

2) Dagdas novadā bezdarb-
nieku vēlmju reģistrācijas secībā, 
jo pašvaldība nav pieņēmusi  sais-
tošos noteikumus par atlases kri-
tērijiem, pēc kuriem bezdarbnieki 
prioritāri iesaistāmi pasākumā.

Bezdarbnieks tiek nodarbi-
nāts secīgi vai ar pārtraukumiem 
ne ilgāk kā četrus mēnešus 12 
mēnešu periodā, pasākumā viņš 
var iesaistīties arī atkārtoti. Par 

algoto pagaidu sabied-
risko darbu veikšanu 
bezdarbnieks ik mēnesi 
saņem atlīdzību 142,29 
euro apmērā. Ja bezdarb-
nieks algotos pagaidu 
sabiedriskos darbus nav 
veicis visās attiecīgajā 
mēnesī paredzētajās die-
nās, pašvaldība atlīdzību 
bezdarbniekam izmaksā 
proporcionāli dienām, 
kurās bezdarbnieks pie-
dalījies pasākumā. Par 
pasākumā iesaistīto bez-

darbnieku tiek veiktas valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas pensiju apdrošināšanai 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām no 
valsts pamatbudžeta un valsts 
sociālās apdrošināšanas speciā-
lajiem budžetiem. Pasākuma īs-
tenošanas laikā bezdarbniekiem 
tiek veikta iespējamo nelaimes 
gadījumu apdrošināšana.
           Turpinājums nākamajā numurā

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

Novadu ziņas

Nodarbinātības jomā

 Laikraksta 
“Ezerzeme”  redakcija 

pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.

•	 Pašreizējais Latvijas valsts prezidents 
Andris Bērziņš nācis klajā ar paziņojumu, ka 
atkārtoti nekandidēs šim amatam. Šī ir pirmā reize atjaunotās Latvijas 
vēsturē, kad prezidents labprātīgi izvēlas nekandidēt otrajam amata 
termiņam. Divus prezidenta pilnvaru termiņus pēc kārtas šajā amatā 
nav pavadījis tikai Valdis Zatlers, kuru publiski solīja atbalstīt, taču 
nepārvēlēja 10.Saeimas deputāti.

•	 Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš ir gatavs pieņemt izaici-
nājumu un kandidēt uz Valsts prezidenta amatu.

•	 Ar Tatjanu Ždanoku saistītā Latvijas Cilvēktiesību komiteja pērn sa-
ņēma 94 423 eiro no Krievijas tautiešu atbalsta un tiesību aizstāvības 
fonda. Komitejas valdes locekļi, savukārt, ir pārskaitījuši vairāk nekā 
10 000 Ždanokas partijai, Latvijas Krievu savienībai. 

•	 Latvijas un Igaunijas premjerministri piektdien paziņojuši, ka abu valstu 
atbalsts Ukrainai aprobežosies ar humanitāro palīdzību un ekspertu pa-
domiem un ka vismaz tuvākajā nākotnē ieroči Kijevai netikšot piegādāti.

•	 Lietuviešu uzņēmums “Kretingos maistas”, kas ēdina bērnus 24 Latvi-
jas izglītības iestādēs, pusdienu maltītes gatavojis no bojātiem dārze-
ņiem, izmantojis garšvielas, kas satur sāli un garšas pastiprinātājus, 
kā arī gaļas ēdienu gatavošanai izmantojis galvenokārt saldētu vistas 
gaļu. Tas noticis, neraugoties uz to, ka valsts jau gadiem noteikusi, 
cik uzturvielām bagātai jābūt skolēnu ēdienkartei, kā arī to, kas tajā 
noteikti nedrīkst būt. Uzņēmums plānotās ēdienkartes saskaņo ar 
skolu medmāsām. Taču viens ir tas, kas rakstīts uz papīra, pavisam 
cits, kas vārās virtuvju katlos. Vairākkārt skolu vadība esot tikusies ar 
uzņēmuma pārstāvjiem. Uz brīdi nepilnības esot novērstas, bet tad 
atklājušās jaunas problēmas.

•	 Jelgavas tiesā stājies spēkā piecu gadu cietumsoda spriedums kri-
mināllietā, kurā par apreibinošo vielu jeb tā dēvētā spaisa iegādā-
šanos un realizēšanu apsūdzēts kāds vīrietis. Prokuratūra paziņoju-
mā presei norāda, ka apsūdzētais realizācijas nolūkā no pirmstiesas 
izmeklēšanas gaitā nenoskaidrotas personas iegādājās ne mazāk 
kā 32 gramus zaļas krāsas augu valsts izcelsmes vielas, kas satur 
psihotropo vielu «5F-AMB», un 21 gramu pulverveida vielas, kas arī 
satur «5F-AMB». Turpinot savas noziedzīgās darbības, psihotropo 
vielu realizācijas nolūkā vīrietis telefoniski sazinājās ar savu paziņu 
un piedāvāja viņam piedalīties “spaisa” realizēšanā.

•	 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) pēc korupci-
jas apkarošanas bloka vadītājas Jutas Strīķes pazemināšanas amatā 
sākta savulaik izbeigtu vai pēc, iespējams, apzināti paviršām pārbau-
dēm tā arī nesāktu lietu pārskatīšana.

•	 Lai gan valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļiem, līdzīgi 
kā valsts un pašvaldību amatpersonām, ir jāreģistrē saņemtās dāva-
nas, reālajā dzīvē šādas likuma prasības nedarbojas. Turklāt nupat 
ar likumu paplašināts uzņēmumu loks, kuru amatpersonām jāreģistrē 
dāvanas. Proti, normas attieksies arī uz tām kapitālsabiedrībām, ku-
rās publiskai personai ir izšķirošā ietekme koncerna likuma izpratnē.

•	 Rīgā policisti vēlā vakarā aizturējuši kādu vīrieti, kurš pārdūra riepas 
septiņām automašīnā, jo viņš bijis neapmierināts ar to, kā spēkrati no-
vietoti. Aizturētais vīrietis bija 1,13 promiļu reibumā. Iereibušais vīrie-
tis nogādāts izolatorā. Par notikušo sākts kriminālprocess par svešas 
mantas tīšu bojāšanu. Ļaundarim var draudēt brīvības atņemšana 
uz laiku līdz diviem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu 
darbs vai naudas sods.

•	 Šī gada februārī izsludinātajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
restorāna nosaukuma radīšanas konkursā kopumā saņemti 783 ideju 
pieteikumi. Uzvarējušais nosaukums tiks paziņots jūlijā – līdz ar resto-
rāna oficiālo atklāšanu. No iesūtītajiem restorāna nosaukumu priekš-
likumiem kā interesantākie izvēlēti Trīs vīri katlā; Lasis Nēģis Bekons; 
Gramšķis; 100g gaismas; Grāmatu tārps; Prātvēders; Līdaka Nāk 
Bārties; Laimes lācis; Mani zari Tavos matos!; Paradīzes Dārzs.

Latvijā
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Pasaulē
Hilarija Klintone 

kandidēs ASV prezidenta 
vēlēšanās

Bijusī ASV valsts sekretāre Hila-
rija Klintone svētdien oficiāli paziņo-
jusi par nodomu kandidēt 2016. gada 
prezidenta  vēlēšanās.  “Amerikāņiem 
vajadzīgs  čempions.  Es  vēlos  būt  šis 
čempions,” paziņoja Klintone. Amata 
kandidāte norādīja, ka “amerikāņi jau 
ir  tālu priekšā ekonomiskajām grūtī-
bām,  bet  priekšā  joprojām  ir  daudz 
darba”. 2008. gadā Klintone neizcīnī-
ja demokrātu nomināciju prezidenta 
amatam, zaudējot pašreizējam prezi-
dentam Barakam Obamam.

Kremlis varētu atcelt 
embargo trijām valstīm

Kremlis  varētu  atcelt  noteikto 
pārtikas  embargo  trīs  konkrētām  Ei-
ropas  Savienības  dalībvalstīm.  Runa 
ir  par Grieķiju,  Kipru un Ungāriju.  Kā 
pamatojumu  šādam  iespējamajam 
lēmumam viņš norādījis minēto valstu 
pūliņus uzlabot savstarpējās attiecības 
ar Krieviju. Trešdien vizītē Maskavā ie-
radies Grieķijas premjers Alekss Ciprs. 
Pēc valsts prezidenta Vladimira Putina 
un Cipra tikšanās lēmums par sankciju 
atcelšanu vēl neesot gaidāms. 

Bostonā angļi jūtas kā 
ārzemnieki

Lielbritānijas  pilsētiņas  Bostonas 
iedzīvotāji  žēlojas  par  pārmērīgu  poļu, 
latviešu  un  lietuviešu migrantu  pieplū-
dumu.  Viena  no  galvenajām pilsētiņas 
ielām  ir pārpildīta ar austrumeiropiešu 
preču  veikaliem.  Pie  veikaliem  izliktie 
gadījuma  darbu  piedāvājumi  biežāk 
redzami  latviešu  un  poļu,  nevis  angļu 
valodā. Bostonā 10 gadu laikā ārvalstīs 
dzimušo iedzīvotāju skaits pieaudzis par 
467%. Kopš 2004. gada pilsēta piedzīvo-
jusi  strauju poļu,  latviešu un  lietuviešu 
imigrantu  pieplūdumu,  un  patlaban 
imigranti  veido  15% pilsētas  iedzīvotā-
ju.  Pilsētiņas  aktīvists  Dīns  Everits,  kas 
cīnās pret imigrāciju, žēlojas, ka jūtas kā 
“ārzemnieks pats savā valstī”. Viņš apgal-
vo,  ka  imigranti neko nedod pilsētiņas 
ekonomikai,  jo  pērk  produktus  savos 
austrumeiropiešu veikalos un nopelnīto 
naudu sūta uz mājām.

Aleksandrovas internātpamatskola. Tik dažādi, tik interesanti...
Alekseja GONČAROVA foto

Bērnības pasaule
Ilgi gaidītais pavasaris – tas 

vienmēr ir atmodas un cerību 
laiks. Dvēsele prasa mieru un 
stabilitāti, bet pasaule it kā zau-
dējusi prātu. Karsto punktu kļūst 
arvien vairāk: Sīrija, Līvija, Irāka, 
Jemena, Ukraina. Eiropa, kas 
piedzīvojusi asiņainākos karus 
cilvēces vēsturē, pašlaik sirgst ar 
atmiņas zudumu. Naida un ne-
onacisma inde lēnām sūcas no 
vēstures brūcēm. Bet mēs ar no-
ziedzīgu vienaldzību uztveram vi-
sas apkārtnotiekošās traģēdijas, 
kad apšauda pilsētas ar miermī-
līgiem civiliedzīvotājiem, kad iet 
bojā tūkstošiem cilvēku. Kas ar 
mums ir noticis, ja politiķu melī-
gos vārdus mēs sadzirdam labāk 
nekā cilvēku ciešanas? Visos lai-
kos kari, tāpat kā iedomātie ārē-
jie draudi, novērsa tautu no valsts 
iekšējo problēmu risināšanas.

Neviļus jāatzīst, ka kādam 
acīmredzot ļoti gribas izraisīt Tre-
šo pasaules karu, bet vai mums 
tas patiešām ir vajadzīgs? Vai 
valstij, kurā trešdaļa iedzīvotāju 
dzīvo trūcīgi, ir jāpalielina militā-
rie izdevumi, kad trūkst finanšu 
līdzekļu, kas paredzēti mediķu, 
skolotāju, policistu darba nodro-
šināšanai?

Vieniem karš nes milzīgu 
postu, bet citiem – peļņu, kas 
skaitāma miljardos. Taču maza-
jām valstīm jau sen būtu jāsaprot, 
ka ar novecojušo apbruņojumu un 
kāpurķēžu bruņutehniku spēcī-
gu pretinieku neiebiedēsi. Daudz 
prātīgāk un produktīvāk būtu sa-
kārtot starptautiskos sakarus eko-
nomikas jomā. Kurš skaļāk kliedz 
par sankcijām pret Krieviju, tas arī 
cieš visvairāk. Vai tiešām nav sa-
protams, ka eksportēt piena pro-
dukciju, šprotes un Rīgas Melno 
balzamu uz kaimiņvalstīm ir izde-
vīgāk, nekā uz Pekinu?

Mūsu „veiksmes stāsta” au-
tors, kurš to ir sacerējis, gatavo-
joties darbam ES Parlamentā, 
panāca savu galveno mērķi – 
naudas kalnus Briselē. Taču mēs 
savukārt kārtējo reizi palikām pie 

sasistas siles. 
Cīnoties par dienišķo maizi, 

mēs jau sākam aizmirst par pē-
dējo Saeimas vēlēšanu bēdīgo 
pieredzi, kad Latgales vēlētāju 
balsis tika pirktas gan par desmit 
eiro, gan par kandžas glāzīti. Diez 
vai vietējie Temīdas kalpi spēs at-
maskot šo krāpšanu, bet tas no-
zīmē, ka mūsu izsalkušie „zaķi” 
turpinās rīt saldos budžeta „burkā-
nus”. Kamēr Korupcijas novērša-
nas un apkarošanas biroju plosa 
iekšējās ķildas, visos valsts pār-
valdes līmeņos turpinās naudas 
līdzekļu piesavināšanās, dienesta 
stāvokļa ļaunprātīga izmantoša-
na, bet ministrijas izšķērdīgi tērē 
miljonus eiro. Arvien pieaugošo 
ierēdņu armiju bojā liela nauda, 
bet mūs - progresējoša nabadzī-
ba. Katastrofāli zaudējot cilvēkus, 
izsaimniekojot zemi un mežus, 
mēs varam burtiski izšķīst Eiropas 
izplatījumā. Vai šādu „patriotismu” 
mums piedos mūsu pēcnācēji? 
Tauta ir pazemota līdz tādai pakā-
pei, ka ir jācīnās par tiesībām uz 
normālu veselības aprūpi. Protes-
tē skolotāji, pensionāri. Turpretī 
ierēdņi gavilē. Iļja Gerčikovs, AS 
„Dzintars” valdes priekšsēdētājs 
intervija LTV7 uzsvēra: „2006. 
gadā, pirms krīzes, visā valsts 
aparātā, ieskaitot pašvaldības, 
strādāja 160 tūkstoši cilvēku pie 
iedzīvotāju skaita vairāk nekā 2,3 
miljoni cilvēku, tātad aptuveni 7%. 
Tagad 183 tūkstoši cilvēku pie fak-
tiskā iedzīvotāju skaita 1,8 miljo-
niem cilvēku, t.i. 10%. Pieaugums 
par 150%.” 

Demokrātija ir jāmācās ne-
pārtraukti, taču izskatās, ka paš-
laik mūsu dvēseles ir pārāk slin-
kas. Ar žēlošanos un raudāšanu 
vien situāciju neuzlabosi. Bet 
mūsu redakcijas kolektīvs turpina 
cīnīties par avīzes izdzīvošanu. 
Ar cerību uz lasītāju atbalstu.

Vienmēr gaidām jūsu zva-
nus, vēstules, elektroniskos sū-
tījumus. Mēs esam ļoti vajadzīgi 
cits citam.

Jūsu „Ezerzeme” 

Ar jaunām cerībām

Dagdas novada pašvaldība 
ir izsludinājusi projektu konkursu, 
kurā iedzīvotāji var saņemt finan-
sējumu savu ideju realizēšanai.

Iedzīvotāji var saņemt līdz 
500 € viena projekta realizācijai, 
kopējais pieejamais finansējums 
ir 5000 €.

Konkursa mērķis ir finansiāli 
atbalstīt:
•	 grupu līdzdalību sociālās vides 

un infrastruktūras uzlabošanā 
novada iedzīvotāju un viesu 
labumam;

•	 iespēju grupām gūt pieredzi 
pašiniciatīvas projektu īsteno-
šanā;

•	 pilsoniskās sabiedrības attīs-
tības sekmēšanu Dagdas no-
vadā.

Projektā var piedalīties bied-
rības un nereģistrētas iedzīvotāju 
grupas, kas vēlas uzlabot dzīves 
kvalitāti savā apkaimē.

Projekta ietvaros Dagdas 
novadā būs iespējams īstenot, 
piemēram, šādas aktivitātes: bēr-
nu rotaļu laukumu ierīkošana, 
daudzdzīvokļu ēkas apkārtnes 
labiekārtošana, dabas taku, at-
pūtas vai sporta laukumu izveide 
u.tml.

Projektu pieteikumus var ie-
sniegt līdz 8. maijam.

Ar konkursa nolikumu var 
iepazīties portālā www.dagda.lv/
Projekti/Pašvaldības projekti/Sa-

biedrība ar dvēseli 2015
Vairāk informācijas: Artjoms 

Gekišs, Attīstības un plānošanas 
nodaļa, tālr. 65681437, e-pasts 
artjoms.gekiss@dagda.lv.

Pašvaldības projektu kon-
kurss „Sabiedrība ar dvēseli” 
notiek jau otro gadu. 2014.gadā 
tika iesniegti 13 projektu pieteiku-
mi, no kuriem 11 tika atbalstīti un 
veiksmīgi īstenoti – tika apazaļu-
mota Dagdas vidusskolas terito-
rija un „Mīlestības taka” Asūnē; 
VSPC „Dagda” teritorijā tika izvei-
dota lapene; „Šķaunes sievietes” 
labiekārtoja apkārtni un jauniešu 
biedrība „Laimis spuorni” izveido-
ja „Ģimenes taku”; daudzdzīvokļu 
mājas iedzīvotāji nomainīja kāp-
ņu telpu logus; izveidota atpūtas 
vieta Ežezera krastā, vokālais 
ansamblis „Paziņas” sašuva jau-
nus skatuves tērpus;  biedrība 
„In-Taņ-San” izremontēja savas 
telpas.

Visiem projekta īstenotājiem 
tika pasniegtas Atzinības par 
veiksmīgu projekta realizāciju, 
bet jauniešu biedrībai „Laimis 
spuorni” piešķirta arī naudas 
balva, jo šīs grupas projektu 
„Ģimenes atpūtas vietas izveide 
Šķaunes pagasta centrā” vērtē-
šanas komisija izvēlējās kā labā-
ko „Sabiedrība ar dvēseli 2014” 
projektu.

Guna MALINOVSKA, 
 Sabiedrisko attiecību un 

 komunikāciju nodaļas vadītāja

Izsludināts pašvaldības projektu konkurss 
„Sabiedrība ar dvēseli 2015”

8. aprīlī Rēzeknē, Austrumlat-
vijas radošo pakalpojumu centrā 
„Zeimuļs” notika Latgales reģiona 
skolēnu skatuves runas konkursa 
otrā kārta. 33 pasākuma dalībnie-
ku vidū četri pārstāvēja Krāslavas 
novadu: Guntis Ungurs (Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola), Evelīna 
Krista Sitnika (Krāslavas pamat-
skola), Ieva Jokste (Krāslavas 
Valsts ģimnāzija), Rita Zaikovska 
(Krāslavas Bērnu un jauniešu 
centrs).

Pulkstens vienpadsmitos ra-
došā centra zālē iegāja stingras 
žūrijas locekļi. Šogad jauno daiļla-
sītāju sniegumu vērtēja režisores 
un teātra pedagoģes no galvaspil-
sētas - Dace Liepeniece un Anita 
Jansone, kā arī Dace Jurka, Valsts 
izglītības satura centra vecākā re-

ferente.
Konkurss norisinājās divos 

posmos: no sākuma savus rado-
šos darbus prezentēja 1.- 6. klašu 
skolēni (visjaunākajai dalībniecei 
no Ludzas bija tikai 6 gadi), bet 
pēc tam uzstājās daiļlasītāji no 7. 
-12. klasēm. 

Repertuārā šoreiz bija lielāko-
ties Raiņa un Aspazijas dzeja. Žūri-
ja bija noskaņota ļoti labvēlīgi, īpaši 
pirmajā konkursa daļā. Apkopojot 
rezultātus, divas Daces un Anita 
runāja par patiesu sirsnību, mate-
riāla izvēli, par to, ka daiļlasītājiem 
jābūt gataviem parakstīties zem 
katras autora domas. Bet, ja tas 
nenotiek, tad arī neizdosies pārlie-
cināt auditoriju pat tādā gadījumā, 
ja tev ir labas aktierspējas, teicama 
dikcija un izcila runas prasme. 

Jaunākās grupas dalībnieku 
priekšnesums tika novērtēts ļoti 
atzinīgi - žūrija nevienam nav pie-
šķīrusi trešās pakāpes diplomu. 
Vecāko skolēnu uzstāšanās tika 
vērtēta stingrāk, un bērni ieguva 
visu iespējamo pakāpju Valsts iz-
glītības satura centra diplomus. 
Konkursa dalībnieki saņēma arī 
Rēzeknes pilsētas domes Izglītī-
bas pārvaldes pateicības, kā arī 
atzinības, ko piešķīra Austrumlat-
vijas radošo pakalpojumu centrs 
„Zeimuļs”. Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku sponsors 
- firma „Rīgas piensaimnieks” - sa-
gatavoja visiem daiļlasītājiem savu 
populārāko produktu – biezpiena 
sieriņus „Kārums”. 

Ar ko gan var palielīties krās- 
lavieši, kuri piedalījās šajā konkur-
sā? Mēs varam lepoties ar mūsu 
daiļlasītājiem: 

Evelīna Krista Sitnika ieguva 
otrās pakāpes diplomu, bet Gun-
tis Ungurs, Ieva Jokste un Rita 
Zaikovska - pirmās pakāpes dip-
lomus. 

Kurus konkursa otrās kārtas 
uzvarētājus uzaicinās uz Rīgu, kur 
notiks jubilejas pasākumi par godu 
Raiņa un Aspazijas 150 gadu ju-
bilejai, mēs uzzināsim tikai maija 
beigās. Bet tagad mēs varam prie-
cāties par Krāslavas novada daiļla-
sītāju panākumiem!

Sveicam uzvarētājus!
Andrejs JAKUBOVSKIS

Autora foto

Krāslavieši skatuves runas konkursā

Skatuves runas konkursa laureāti no Krāslavas — Ieva Jokste, 
Evelīna Krista Sitnika, Guntis Ungurs, Rita Zaikovska.
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Ik gadu 12 tūkstoši cilvēku 
nokļūst atskurbtuvēs. Taču tie-
siskā statusa šiem iestādījumiem 
pagaidām nav. Vēlētos uzreiz 
teikt – man ir stingra pārliecība, ka 
dzeršana ir netikums, kas jāiznīdē 
un jāapkaro. Taču man ir arī tikpat 
stingra pārliecība, ka nevienu cil-
vēku nedrīkst pamest bezpalīdzī-
gā stāvoklī, lai arī viņš pats būtu 
pie tā vainīgs, pārmērīgi lietojot 
alkoholu.

Šī tēma nav patīkama, bet 
ir nepieciešams to apspriest. Jā, 
atskurbtuves savā ziņā ir „ātrā 
palīdzība” ekstrēmos gadījumos. 
Atskurbtuvē pavadīta nakts ne-
atbrīvos cilvēku no dzeršanas un 
neatmodinās viņa sen aizmigušo 
sirdsapziņu. Taču tā varētu kļūt 
par pirmo soli tam, lai mēģinātu 
atrisināt kādu citu globālu problē-
mu – mazināt alkohola atkarības 
izplatīšanos un sasniegt galveno 
mērķi – ieviest veselīga dzīves-
veida „ideoloģiju”, ja šo vārdu var 
atļauties izmantot šādā kontekstā. 
Mūsu valstij, kas patlaban piedzī-
vo ne jau to labāko periodu eko-
nomikā, kas „zaudēja” emigrācijā 
tūkstošiem darbaroku, ir svarīgs 
ikviens cilvēks – pat atkarīgs, 
slims vai varbūt vienkārši apjucis 
darba zaudējuma vai dzīves sa-
dārdzināšanās dēļ. Kaut gan vari-
antu ir daudz – atskurbtuvē varētu 
strādāt psihologs, lai sniegtu attie-
cīgu palīdzību, vai narkologs, ja 
apspriešanas gaitā tiks atzīts, ka 
cilvēki ar smagu alkohola atkarību 
jāārstē piespiedu kārtā.  

Tam ir grūti noticēt, taču par 
šo problēmu valsts līmenī principā 
sākts runāt pavisam nesen. Tikai 
kopš šā gada sākuma Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrija daļēji kompensē pašval-
dībām izdevumus atskurbtuvēm 
– 15 eiro par katru piedzērušos. 
Kaut arī, saskaņā ar aprēķiniem, 
kas tika prezentēti Saeimas Aiz-

sardzības, iekšlietu un korupcijas 
novēršanas komisijas sēdē, viena 
atskurbtuves „klienta” uzturēšana 
izmaksā aptuveni 35 eiro.

Pašlaik sanāk tā, ka palīdzī-
ba līdzpilsoņiem, kas pārdzēru-
šies, tika uzkrauta tikai un vienīgi 
uz pašvaldību „pleciem”.  Tāpēc 
arī attieksme pret šo problēmu 
atšķiras, jo katra pilsēta tiek ar to 
galā, kā māk. Dažas pašvaldības 
vispār neuzskata, ka tām būtu 
pienākums organizēt atskurb-
tuves. Piemēram, Zemgalē, cik 
man zināms, šāda iestāde ir tikai 
Jelgavā (viena „klienta” uzturē-
šana izmaksā 75 eiro). Tukumā, 
Dobelē un Bauskā, tāpat kā dau-
dzās citās pilsētās, atskurbtuvju 
funkciju veic slimnīcas. Jūrmalā 
šis pakalpojums maksā 95 eiro. 
Uz šī fona izceļas Daugavpils, kur 
atskurbšanas telpa ir narkoloģijas 
dispansera pārziņā – tajā ir savs 
dežūrārsts, paredzēta atsevišķa 
ieeja, īpaša telpa pusaudžiem – 
diemžēl alkohola atkarības prob-
lēma skar arvien jaunāka vecuma 
cilvēkus. Šāda „kabineta” uzturē-
šana izmaksā pilsētai 38 eiro.

Bet tikmēr valsts līmenī trīs 
ministrijas nevar vienoties savā 
starpā. Saeimas komisijas sēdē 
Iekšlietu ministrijas pārstāvji teica, 
ka atskurbtuves attiecoties uz cil-
vēktiesību jomu, Tieslietu ministri-
jas – ka tā ir medicīna, savukārt 
Veselības ministrijas – ka tas pie-
der pie tiesībsargāšanas. 

Jā, dzeršana ir amorāla, taču 
nav pretlikumīga, bet atstāt cilvēku 
uz ielas bez palīdzības – tas nav 
ne likumīgi, ne kristīgi. Likumdo-
šanas grozījumi un īpaša tiesiskā 
statusa piešķiršana atskurbtuvēm 
varētu kļūt par pirmo posmu šajā 
droši vien ilgstošajā, bet esmu pār-
liecināta, ka nebūt ne veltīgajā cīņā 
par skaidru skatu uz dzīvi.

Zenta TRETJAKA, 
12. Saeimas deputāte 

Ar skaidru prātu un gaišu galvu

Mājas pavarda siltums – 
mīļa un mierīga ģimenes osta, 
kurā gribas atgriezties katru die-
nu. Jo vairāk ir laimīgu ģimeņu, jo 
bagātāka ir mūsu valsts.

…Irīna un Anatolijs bieži 
smaida. Viss viņiem ir kārtībā: 
stabils darbs, normāls 
mājoklis, divas automa-
šīnas un dārzs atpūtas 
brīžiem. Un visvērtīgā-
kais kapitāls – abu ve-
cāku galvenais prieka 
avots: Diāna, Ilona un 
Eduards! Vienā ģimenē 
- trīs kaislīgi JAK festi-
vālu dalībnieki, kur citur 
vēl ir sastopams šāds 
brīnums?

Brīvdiena, pilsētas 
centrs... Te arī noķēru 
kadrā šo jautro ģimeni. 
Viņi atzinās, ka visi kopā 
labprāt iet pastaigāties: 
parādīt sevi, paskatīties uz ci-
tiem, satikt paziņas un, protams, 
iepirkties svētku priekšvakarā. 
Lukaševiču ģimenē Lieldienas 
tiek svinētas divreiz - pēc katoļu 
un vecticībnieku tradīcijām.

Tādās dienās viņi noteikti ie-
griežas Jančevsku ģimenes vei-
kalā, un ne tikai pēc pirkumiem, 
bet lai dzirdētu pēdējos jautrākos 
jokus. „JAK vecāku komandas 
kapteinim obligāti jāsagaida cie-
miņi ar kādu jaunu joku,” uzskata 

Lukaševiči. Un tieši tā viss arī no-
tika. Atzīstos, ka man negribējās 
ilgāku laiku aizkavēt ģimeni, kas 
sestdienā nolēmusi pastaigāties 
pa pilsētu. Es steidzos, un tāpēc 
bija arī negaidītas pauzes, tad 
palīdzēja jautrie un atjautīgie Ser-
gejs un Erna Jančevski. Viņiem 
smiekli nāk, bet man ir jāstrādā.

Klausījos, pierakstīju un ne-
varēju ne acu atraut no JAK da-
lībniekiem. Gan Jančevski, gan 
Lukaševiči ir ļoti jauki cilvēki. 
Irīnas un Anatolija bērni cenšas 
līdzināties vecākiem. 12. klases 
skolniece Diāna - humora un 
jautrības iemiesojums: meitene 
piedalās JAK festivālā jau četras 
sezonas, divas reizes uzstājās 
finālspēlēs uz KN skatuves. Viņa 
dzied ansamblī „Lielais starpbrī-
dis”. Jūs domājat, ka sacensties 
ar vecāku komandu ir viegli, it 
īpaši tad, kad nežēlīgais režisors 
Andrejs Jakubovskis no skolēnu 
sagatavotā scenārija ar savām 

cenzora šķērēm „izgriež” vis-
pikantākos jokus. Tāda, lūk, ir 
demokrātija Varavīksnes vidus-
skolā: kas ir atļauts vecākiem un 
studentiem, tas skolēniem ir tabu. 
Vai tas ir godīgi?

Kā Lukaševiči nokļuva JAK 
vecāku komandā? Tāpat kā visi 

viņi gāja uz vecāku sapulcēm, un 
vienu dienu Ieva Bojarčuka pie-
dāvāja Irīnai un Anatolijam pie-
dalīties JAK spēlēs. No sākuma 
bija bail, bet pēc tam parādījās 
azarts, un tagad viņi pat nevar 
iedomāties savu dzīvi bez JAK. 
Jau četrus gadus Lukaševiči uz-
stājas Jaungada festivālā - un tā 
nav joka lieta. Tiesa, nemainīgi 
panākumi piešķir viņiem jaunus 
spēkus. Tagad viņu ģimenes dzī-
ve ir cieši saistīta ar JAK mēģinā-

jumiem. Irīna meklē jokus inter-
netā, Anatolijs pašaizliedzīgi krāj 
anekdošu kolekciju.

Darbā viņiem ir nopietni 
amati, tur joki nav pieņemami. 
Viņiem ir retas profesijas, vismaz 
es nemaz tik daudz dzelzceļnieku 
nepazīstu. Lukaševiči iepazinās 
Daugavpilī, kad mācījās Dzelzce-
ļa tehnikumā. Pirmkursniece Irīna 
izdarīja pareizo izvēli, kad uzsāka 
attiecības ar Anatoliju, kurš mācī-

jās jau pēdējā kursā. 
Ar kāzām viņi ne- 
steidzās, un galu galā 
viss viņiem izdevās – 
gan ar dzelzceļu, gan 
privātajā dzīvē. Viņš 
ir sliežu ceļu meis-
tars, viņa – dzelzceļa 
stacijas dežurante. 
Žēl tikai, ka pasažieru 
vilcieni brauc garām 
Krāslavai. Būtu jauki, 
ja Krāslavas dzelz-
ceļa stacijā savas 
durvis apmeklētajiem 
atkal vērtu uzgaidā-
mā telpa un, protams, 
bufete. Dzīvot netālu 
no dzelzceļa un ne-

izmantot to pasažieru braucie-
niem? Vai tas nav labs joks JAK 
spēlei?

Tā dzīvo Lukaševiču ģime-
ne. Jautri vecāki, mērķtiecīgi bēr-
ni. Mājās ir divas pianistes, dēls 
aizraujas ar futbolu un sapņo par 

Ronaldo slavu. Iespējams, ka 
nākotnē tā būs jau dzelzceļnieku 
dinastija: Diāna plāno iestāties 
Rīgas aeronavigācijas institūtā. 
Lai visi sapņi piepildās! Ģimenes 
tradīcija ir ceļošana. Piecatā viņi 
jau apmeklēja Zviedriju, Norvē-
ģiju, priekšā - jauni maršruti. Un 
vēl ģimenes lokā viņi skatās JAK 
spēles televīzijā. Vecāku favorīti 
– „Urālu pelmeņi”, „Apriņķa pilsē-
ta” un Pjatigorskas komanda.

Sarunas noslēgumā piedā-
vāju dzīvesbiedriem turpināt frā-
zi: „Krāslava – tā ir...”

Irīna: „Tā ir mana otrā dzim-
tene. Ļoti gleznaina, zaļa un mie-
rīga pilsēta. Kur notiek Jautro un 
atjautīgo kluba Jaungada festi-
vāls.”

Anatolijs: „Manuprāt, tā ir kā 
osta. Žēl tikai, ka lielie kuģi brauc 
garām, bet mazie tajā neienāk. 
Šeit ir interesanti dzīvot: cilvēki 
ir dažādi un, par laimi, daudzi ir 
jautri un atjautīgi.”

Sava raksta nobeigumā pie-
dāvāju jūsu uzmanībai vienu no 
daudzajiem JAK jokiem:

- Kāpēc esi piedzēries?
- Bija iemesls.
- Kāds?
- Man bija nauda.
Kad sapulcējas Jautro un 

atjautīgo kluba dalībnieki, smiekli 
neapklust – un alkohols nemaz 
nav vajadzīgs. Par to es kārtē-
jo reizi pārliecinājos Jančevsku 
jautrajā bodītē.

Aleksejs GONČAROVS

Diāna pasakas varones tēlā.

Rīts sākas ar smaidu

Krāslavas novada pašvaldī-
bas jauniešu projektu konkursā 
finansējumu saņems 15 jaunie-
šu iniciatīvu projekti. Šī konkursa 
mērķis bija atbalstīt jauniešu ini-
ciatīvas un līdzdalību sabiedriska-
jās norisēs, kas veicina jauniešu 
intelektuālās, fiziskās un sociālās 
dzīves kvalitātes uzlabošanu. Pro-
jektus varēja iesniegt Krāslavas 
novada izglītības iestāžu skolēnu 
pašpārvaldes, nevalstiskās jaunie-
šu organizācijas, jauniešu klubi un 
neformālās jauniešu grupas, kurās 
ir apvienojušies vismaz 5 jaunieši. 
Maksimālā finansējuma summa, 
ko pašvaldība piešķir viena projek-
ta realizēšanai, ir 300 EUR.

2015. gadā finansējums tiks 
piešķirts sekojošiem pro-
jektiem:

1. Jauniešu grupa “Ģimnāzis-
ti”. „Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas Gada balvas pasniegšanas 
ceremonijas organizēšana”
2. Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas teātra sporta pulciņš “Vār-
na”. “Teatrāļu nakts Krāslavas 
Valsts ģimnāzijā”
3. 308. Krāslavas jaunsargu 
apvienība. “Jauniešu brīvā lai-
ka pavadīšanas iespējas-orien-
tēšanās”
4. Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas pašpārvalde. “Sko-
las parlamenta telpas labiekār-
tošana”
5. Jauniešu iniciatīvu grupa 
“Klubs “Varavīksne””. “Krās- 
lavas novada veiksmes stāsti”
6. Krāslavas Varavīksnes vi-

dusskolas 8.a, 8.b kl. skolēni 
un klašu audzinātāji. “Krāsla-
vas novada skolu 7.-8. klašu 
skolēnu Sadraudzības diena”
7. Indras vidusskola, nefor-
mālā jauniešu grupa. “Iepazī-
sim Eiropu Latvijas prezidentū-
ras laikā!”
8. Neformālā jauniešu grupa 
“Aktīvie jaunieši”. “Sporta lau-
kuma pilnveidošana Ūdrīšu pa-
gasta Augstkalnes ciemā”
9. Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas 11.b klases jaunie-
ši. “Vai tu tici brīnumiem?”
10. Absolventi 2015. “Absol-
venti – savai skolai”
11. Biedrība “Attīstībai”. “Ne-
tradicionālās sporta spēles 
“KOPĀ JAUTRĀK!”
12. PIKC RVT jauniešu grupa
“Jaunieši savai pilsētai - Krāsla-
va 92”. 
13. 10. b klases jauniešu gru-
pa. “Vasaras pārgājiens “Divas 
dienas bez interneta””

Daļēji tiek finansēti:
1.Biedrība jauniešu klubs “Ro-
bežnieku kodols”
“Robežnieku jaunie kulināri”
2. Biedrība “Skaistas atbalsta 
centrs”

“Mācāmies un darbojamies, 
lai iepriecinātu un godinātu”

Paldies visiem Krāslavas no-
vada jauniešiem par līdzdalību! 
Veiksmi projekta īstenotājiem!

Julianna MOISEJENKOVA, 
jauniešu lietu koordinatore 

(www.kraslava.lv).

Krāslavas novada pašvaldības 
 jauniešu projektu konkursa rezultāti

Visi kopā - draudzīga ģimene.

Mamma (otrā pa labi) gavilē.

Tētis (pa kreisi) ir pārdomās.
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Ar tik pavasarīgu noskaņoju-
mu 5. aprīlī Andrupenē, pēc svinī-
gā Lieldienu pasākuma, TN foajē 
tika atklāta starptautiska mēroga 
fotoizstāde “Zili zaļā pasaule”, kas 
tapusi projekta “Pārrobežu daba 
“Cross-border Nature” Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas sadarbī-
bas programmas ietvaros.

Fotoizstādei nokļūt Andrupe-
nē palīdzēja andrupeniete Irēna 
Muskare, kura ikdienā darbojas 
vides aizsardzības jomā.

Kuriem cilvēkiem vēl būtu 
jāpateicas par tik interesantas 
izstādes izveidi un tās nokļūša-
nu Andrupenē?

Izstādes tapšanā lielu iegul-
dījumu sniedza Latgales fotogrā-
fu biedrības vadītājs Igors Pličs, 
palīdzīgu roku sniedza fotokluba 
“Zibsnis” (Krāslava) dalībnieks 
Dainis Platacis, kurš uzzināja par 
tādas izstādes esamību un piedā-
vāja to uz kādu laiku izvietot arī 
Andrupenē. 

Šodien klātesošajiem ir ie-

spēja iepazīties ar visas izstā-
des darbiem, ko izvēlējusies 
žūrija.  Pastāstiet, kā tapa izstā-
de un kā konkrētie foto tika līdz 
fi nālam - rāmītim?

Fotokonkurss bija izsludināts 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
mājaslapā un projekta lapās fa-
cebook, twitter, draugiem.lv. Tas 
bija publisks aicinājums — ie-
sniegt darbus, kuros ir iemūžināta 
Augšdaugava jebkurā gadalaikā, 
jebkurā laika posmā. Katram au-
toram bija iespējas iesniegt ne 
vairāk par trim darbiem. Izstādē 
piedalās 15 autori.

Nosaukums nav izvēlēts tā-
pat vien. Tas ir tāpēc, ka Latvijas 
pusē Augšdaugava ir vairāk zaļa, 
jo ūdeņu īpatsvars nav tik liels, sa-
līdzinot ar Baltkrieviju. Savukārt, 
Baltkrievijas pusē viss nacionālais 
parks ir zils, tie ir zili, dzidri ezeri, 
kas mūsu pusē, tieši Augšdauga-
vas reģionā, nav tik izteikti.

Kādā veidā fotogrāfi jas tika 
izvēlētas izstādei?

Sākotnēji fotogrāfi jas izvēr-
tēja projekta organizētāji, vēlāk 
atlasītās fotogrāfi jas izvērtēja pro-
fesionāļi – fotoklubi. Interesanti ir 
tas, ka gan profesionāļu, gan or-

ganizētāju un sabiedrības viedok-
ļi, kas tika izteikti sociālajos tīklos, 
pilnīgi sakrita. Spilgtāko fotogrāfi ju 
autori, kuri ieguva pirmās trīs vie-
tas, ir Maigurs Bružiks, Ruta Volo-

djko un Valērijs Moskvitins.
Izstādē ir apskatāmi ne tikai 

dabas skati, bet arī iemūžinātas 
celtnes. Ar ko šīs fotogrāfi jā re-
dzamās celtnes ir tik īpašas?

Fotogrāfi jā ir viena no senā-
kajām koka baznīcām Latgalē, 
Indricas baznīca, izvietota Dauga-
vas upes krastā, Krāslavas nova-
da Kalniešu pagastā. Tā ir vairāk 
nekā 300 gadus veca koka celtne, 
kuru var apskatīties no iekšpuses 
arī virtuālā tūrē, kas pieejama pro-
jekta mājaslapā.

Vienā no fotogrāfi jām ir re-
dzams Braslavas Nacionālā parka 
atpūtas kom-
plekss, kurš iz-
vietots šajā teri-
torijā un ir viens 
no lielākajiem 
šāda veida 
kompleksiem.

Kura no 
fotogrāfijām 
Jūs personīgi uzrunāja visvai-
rāk?

Maigura Bružika fotogrāfi ja 
“Zibens”. Jūtams, ka tai fotogrāfs 
veltījis visvairāk laika, gaidot šo 
mirkli, noķerot un izdarot to tādā 
kvalitātē, lai atspoguļotu šo dabas 
parādību fotogrāfi jā. Tieši šī fotog-
rāfi ja ir ieguvusi 1. vietu.

Vai Jums ir zināms izstādes 
ceļš? Kur tā ir bijusi un kurp tā 
dosies tālāk?

Fotoizstāde ir atklāta pērnā 
gada nogalē Daugavpilī, viesnīcā 
“Dinaburga”. Tad tā aizceļoja uz Balt-
krieviju, atgriezās Latvijā - uz Nauje-
nes novadpētniecības muzeju.

Cik man zināms, par izstādi 
interesējušies vidzemnieki un iz-
stāde turpinās ceļu turp, jo tur ir 
vairāki dabas izglītības centri. Va-
sarī izstāde būs apskatāma Ludzā. 

Paldies par interviju un no-

vēlam arī turpmāk piesaistīt tik 
krāšņus “starptautiskos taure-
ņus”.

Paldies, arī Jums! Taureņi 
labi piestāv pavasarim!

* * *
Aicināju uz sarunu izstādes 

apmeklētāju Ēriku Vasiļevski, kurš 
ikdienā strādā celtniecībā.

Kā noprotu, fotografēšana 
Jums nav sveša lieta, jo šodien 
jums rokās ir diezgan nopietns 
fotoaparāts?

Jā, fotografēšana ir mans ho-
bijs. Mācījies īpaši neesmu, bet 
šķiet, ka tas man ir no dabas dots. 
Visvairāk man patīk un padodas 
bildēt cilvēkus, nevis dabu. Do-

māju, ka visin-
teresantākās fo-
togrāfi jas ir tās, 
kurās redzama 
cilvēka seja tuv-
plānā, jo tās ir 
dzīvas, liek aiz-
domāties.

Diemžē l , 
šajā izstādē 

nav nevienas fotogrāfi jas, kurā 
atspoguļotas cilvēka emocijas. 
Tomēr, kura no izstādes foto-
grāfi jām Jums lika apstāties un 
aizdomāties? Kāpēc?

Izstādē ir redzama fotogrāfi -
ja, kurā autors ir iemūžinājis pa-
ralēlo zibeni. Divi paralēlie zibens 
stabi, kas savieno debesis ar 
zemi, mudina ne tikai uz fi lozofi s-
kām pārdomām, bet arī uz pārdo-
mām, kā šī fotogrāfi ja ir tapusi. In-
teresi rada daudzi jautājumi — kā 
fotogrāfs iepriekš izvēlējies kon-
krēto vietu, noteiktu attālumu, lai 
šo dabas parādību iemūžinātu... 
Domāju, ka autors šim procesam 
nopietni gatavojies.

Uzrunāju andrupenieti Eviju 
Maļkeviču, kura ikdienā ir UNES-
CO Latvijas Nacionālās komisi-
jas, komunikācijas un informāci-

jas sektora vadītāja, bet Lieldienu 
laikā apciemo savu dzimto pusi.

Izstādē ir apskatāmas da-
žādas fotogrāfi jas — gan dabas 
skati, gan kukaiņi, gan ēkas. 
Kura veida fotogrāfi jas šodien 
Jūs uzrunā vairāk?

Man visvairāk patīk dabas 
skati un tās bildes, kurās skato-
ties, gribas ievilkt elpu.

Vai izstādē redzamās krāš-
ņo kukaiņu fotogrāfi jas lika ie-
vilkt elpu?

Domāju, ka tās vairāk liek aiz-
domāties par to, ko mēs ikdienas 
steigā nepamanām vai aizbiedē-
jam. Piemēram, skrienot pa mežu, 
nespējam ieraudzīt taureni vai 
kādu vaboli tuvplānā, mums pie-
trūkst laika izpētīt krāsas, formas... 
Bieži vien tos izpētīt tuvāk neizdo-
das, jo mēs tos vienkārši aizbiedē-
jam. Tāpēc fotogrāfa uzdevums ir 
atrast kaut ko skaistu. Un šīs fotog-
rāfi jas mums ir kā liecība tam, cik 
daudz skaistā mēs nepamanām. 

Tad jau fotoaparāts ir viens 
vareni labs izgudrojums?

Jā, tāds kā laika mirkļa un 
skaistuma ķērājs.

Vai izstādes nosaukums 
fotogrāfi jās ir atspoguļots? Vai 
Jūs izstādi nosauktu savādāk?

Tā kā es redzu daudzas pa-
zīstamas vietas Latgalē, un zinot, 
ka Latgale ir zilo ezeru zeme, 
domāju, izstādes nosaukums ir 
veiksmīgi izvēlēts. Priecē, ka mēs 
– Latvija - varam kopīgi sadarbo-
ties ar kaimiņu zemēm, atrodam 
kopīgo, un rezultātā rodas tik  in-
teresantas izstādes.

Ar pavasarīgu noskaņojumu, 
gaidot savus taureņus no ziemas 
miega mostamies, turpinām bau-
dīt izstādē redzamās fotogrāfi jas.

Foto izstāde Andrupenes KN 
foajē telpās būs apskatāma aprīlī 
un maijā.

Elizabete VIĻUMA
Autores foto

Taureņi labi piestāv pavasarim

Aprīļa pirmajā dienā Krāsla-
vas grāfu Plāteru v.n. Poļu pa-
matskolas skolēnus, pedagogus 
un viesus ar aizraujošu pasakas 
izrādi iepriecināja vismazākie 
mācību iestādes audzēkņi – 
pirmsskolas izglītības grupa. 

Viss sākās projektu nedēļas 
laikā. Pirmsskolēni izvēlējās in-
teresantu tēmu – tautas pasaka 
„Kukulītis”. Pieci 6-7-gadīgie bērni 
skolotājas Innas Vaivodišas vadī-
bā veidoja šīs pasakas varoņus 

no plastilīna, izgatavoja aplikāci-
jas, zīmēja, lasīja lomās... Un kā 
sava darba rezultātu skatītājiem 
prezentēja teatralizēto uzvedumu. 
Spilgti kostīmi, skaistas dekorāci-
jas, jautrs muzikālais pavadījums 
- viss notika augstākajā līmenī.  

Bērni sagatavoja izrādi lat-
viešu valodā. Tikai pēc priekšne-
suma es uzzināju, ka lielākā daļa 
bērnu nāk no krievvalodīgo ģi-
menēm, valsts valodu viņi sākuši 
mācīties tikai skolā. 

Skolotāja Inna rūpējas par 
viņiem kā par saviem bērniem, 
arī pirmsskolas izglītības grupā 
ir radīti visi apstākļi, lai mazuļi 
justos kā mājās. Inna pastāstīja, 
ka bērni mācās atbilstoši stan-
dartprogrammai, tiek nodrošināta 
viņu sagatavošana skolai, līdz 
ar to bērni var turpināt mācības 
Krāslavas grāfu Plāteru v.n. Poļu 
pamatskolas pirmajā klasē vai 
izvēlēties citu mācību iestādi. 
Daudzi audzēkņi un viņu vecāki 
uzskata, ka viena no šīs sagata-
vošanas grupas priekšrocībām ir 
tas, ka te nav noteikts stingrs re-
žīms, kad obligāti jāguļ diendusa. 
Pastaigas notiek atkarībā no lai-
kapstākļiem un bērnu vēlēšanās. 
Mazuļi ir apmierināti, vecāki arī! 
Šajā pirmsskolas izglītības gru-
pā darbadiena ir īsāka nekā citās 
pirmsskolas izglītības iestādēs. 
Tas ir ērti tiem vecākiem, kuri 
nestrādā vai strādā līdz pēcpus-
dienai. Jūs vienmēr esat laipni 
gaidīti Poļu pamatskolā!

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto

Ciemojoties pasakā...
Krāslavas viesiem no šī pa-

vasara tiek piedāvāts jauns un 
mūsdienīgs pakalpojums – audio 
gids, kas palīdzēs iepazīt pilsētu 
un uzzināt informāciju par ob-
jektiem ērti un ātri savā mobilajā 
tālrunī. Zvanot uz automātisko 
tālruņa līniju + 371 636 23333 un 
ievadot objekta kārtas numuru, 
iespējams noklausīties interesan-
tu stāstījumu par nozīmīgākajiem 
tūrisma objektiem pilsētā. Kopu-
mā audio gidā iekļauti 15 tūrisma 
apskates objekti un ievērojamā-
kās vietas Krāslavā. Tālruņa gids 

šobrīd pieejams trijās valodās – 
latviešu, angļu un krievu.

Jāpiebilst, ka audio gida pa-
kalpojuma aplikāciju Apple telefo-
nu īpašnieki var ielādēt AppSto-
re veikalā bez maksas, ievadot 
meklētājā vārdu “Krāslava”.

Vienlaicīgi zvanīt var viens 
lietotājs un šis pakalpojums ir 
bezmaksas.

Kad ciemojies Krāslavā, zva-
ni uz automātisko tālruņa līniju 
+371 6362 3333` un uzzini vairāk 
par šādiem Krāslavas pilsētas tū-
risma objektiem.

Krāslavā pieejams audiogids

Audiofaila numurs un nosaukums LV ENG RU
1. Grāfu Plāteru pils komplekss 136 236 336
2. Grāfu Plāteru pils parks 137 237 337
3. Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs 138 238 338
4. Starptautiskais kulinārā mantojuma centrs 139 239 339
5. Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu 
baznīca 140 240 340

6. Sv. Kņaza Aleksandra Ņevska 
pareizticīgo baznīca 141 241 341

7. Vēsturiskais centrs 142 242 342
8. Piemineklis “Māte Latgale raud” 143 243 343
9. Krāslavas amatu istaba 144 244 344
10. 18. – 19. gs. Krāslavas apbūve 145 245 345
11. Krāslavas ūdensdzirnavas 146 246 346
12. Dabas parks “Daugavas loki”, Adamovas 
dabas taka, Priedaines skatu tornis 147 247 347

13. Karņicka kalns, Austriņa akmens 148 248 348
14. Augusta akmens 149 249 349
15. Krāslavas pilskalns 150 250 350

Audio gida pakalpojums tiks 
izveidots pateicoties Krāslavas 
novada domes līdzfi nansētajam 
projektam Latvijas – Lietuvas pār-
robežu sadarbības programmas 

projekta LLV-389 „Informācijas 
komunikācijas tehnoloģijas labākai 
ilgtspējīgu pierobežas reģionu sa-
sniedzamībai”/”E-Accessibility”.
Juta BUBINA,  projekta koordinatore
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Projekts „Celebration of Cul-
tures through Music” ir sasniedzis 
noslēguma stadiju. Tagad, pēc 
projekta partnerskolu skolotāju 
aktivitātēm Krāslavā, ir jāapkopo 
rezultāti, jāorganizē skolēnu ap-
tauja, lai noskaidrotu, ko projek-
ta dalībnieki uzzināja par citām 
projektā iesaistītajām valstīm, to 
kultūru, svētkiem, tradīcijām, mū-
ziku. Jau kopš šī gada sākuma 
visās septiņās partnerskolās tika 
organizēti labdarības tirdziņi un 
akcijas. 

Projekta otrā darbības gada 
garumā visu dalībskolu pārstāvji 
sastādīja kalendāru 2015. ga-
dam: zīmēja ilustrācijas, veidoja 
savu valstu svētku aprakstus an-
gļu valodā. Šī darba rezultātā tika 
izveidots krāsains un informatīvs 
kalendārs, kas stāsta par Velsas, 
Vācijas, Čehijas, Polijas, Norvē-
ģijas, Somijas un Latvijas galve-
najiem svētkiem. Mūsu skolēni 
pastāstīja par Latvijas Republi-

kas proklamēšanas dienu (18. 
novembris) un līksmajiem Līgo 
svētkiem. 

Maketu gatavoja Norvēģijas 
skolotāji, pēc tam visas skolas 
saņēma kalendāra elektronisko 
versiju, izprintēja to un organizēja 
labdarības akciju. Jebkurš gribē-
tājs varēja ziedot līdzekļus labda-
rības mērķiem un iegādāties šo 
starptautisko kalendāru. Lēmu-
mu par to, kā rīkoties ar iegūta-

jiem līdzekļiem, pieņēma skolēni, 
kuri piedalās projekta aktivitātēs. 
Atbilstoši nosacījumiem, kas tika 
apspriesti ar partnervalstu skolo-
tāju darba grupu, 80% līdzekļu ir 
jāvelta labdarībai, bet 20% - no-
derīgai dāvanai savai skolai.

Varavīksnes vidusskolā tika 
pieņemts lēmums, ka lielākā daļa 
iegūto līdzekļu tiks izmantota, 
lai iegādātos Lieldienu dāvanas 
veco ļaužu pansionāta „Priedes” 

Lieldienu labdarības akcija projekta „Comenius” ietvaros

Ikviens cilvēks, dzīvē sasto-
poties ar kaut kādām problēmām, 
risina tās dažādi. Kāds vēršas 
pēc palīdzības pie speciālistiem, 
policijas, ārstiem, bet citi - pie 
tautas dziedniekiem un gaišre-
ģiem. Šodien piedāvājam jūsu 
uzmanībai interviju ar dziednieci, 
gaišreģi, netradicionālo zinātņu 
maģistri Gaļinu Vitkovsku (Bai-
saitovu).  

— Gaļina, pastāstiet, lū-
dzu, ar ko viss sākās?

— Esmu dzimusi anomā-
lajā zonā, un arī visi mani senči 
tur dzīvoja. Viņi nodarbojās ar 
dziedniecību, vārdošanu, vec-
vecmāmiņa pieņēma dzemdības, 
ārstēja ar zālēm, mamma bija 
zintniece. Esmu dziedniece jau 
4.paaudzē. Gaišredzības spējas 
izjutu piecu gadu vecumā. Biju 
neadekvāts bērns, man nepatika 

trokšņainas kompānijas, vienmēr 
staigāju pa kaut kādām gravām, 
lasīju akmeņus, sarunājos ar put-
niem. Sākumā dziedēju nevis cil-
vēkus, bet dzīvniekus. Pēc izglī-
tības esmu zootehniķe, tāpēc arī 
sāku ārstēt mājlopus. Dziedēju 
nevis ar špricēm, bet attīrīju lau-
kus, atradu vietas, kur nedrīkst 
atstāt mājdzīvniekus, piemēram, 
govis vai aitas. Draugi pakāpe-
niski sāka no manis attālināties. 
Mani uzskatīja par raganu, zint-
nieci. Es nekad neuztvēru to kā 
aizvainojumu, jo zintnieki ir cilvē-
ki, kas visu zina. 

Ar laiku sāku ārstēt cilvēkus. 
Esmu beigusi anuriterapijas (su-
džok terapijas) kursu - ārstnie-
ciskā metode, kuras iedarbība 
tiek veikta uz roku delnām un 
kāju pēdām, apguvu biokorekci-
ju, bioenerģētiku, dziedniecību ar 

tautas līdzekļiem, zālēm. 
Pabeidzu Parapsiholoģi-
jas un ezotērikas akadē-
miju. Mācījos gan Latvijā, 
gan Lietuvā. Man ir apbal-
vojumi - ordeņi, medaļas, 
diplomi, kausi. Līdz šim 
laikam pastāvīgi pilnvei-
doju savas zināšanas, 
apmeklēju meistarkla-
ses un seminārus Vācijā, 
Polijā, Krievijā, Lietuvā. 
Ārstēju ar akmeņu palī-
dzību (litoterapija) un ap-
mācu arī citus izmantot 
šo terapijas veidu. Esmu 
Anomālo parādību pēt-
nieku asociācijas locekle. 
Ar akmeņu palīdzību mēs 
ārstējam cilvēkus no al-
kohola atkarības. Kā tas 
notiek? Pie mums atnāk 
cilvēks, kuram alkohola 
lietošanas dēļ jau dreb ro-
kas un kājas, ar akmeņu 
palīdzību mēs atgriežam 

viņu pagātnē, kur viņš satiekas 
ar saviem vecākiem, vecmāmiņu, 
vectētiņu, atskatās uz visu savu 
dzīvi, redz sevi vēl mātes miesās, 
līdz ar to viņš attīrās no atkarības.

— Vai cilvēkam pašam ir 
jābūt vēlmei atbrīvoties no at-
karības? Vai, piemēram, sieva 
var atvest savu vīru piespiedu 
kārtā, un jūs attīrīsiet šo vīrie-
ti?

— Tos cilvēkus, kurus atved 
piespiedu kārtā, es vispār nepie-
ņemu. Jābūt personīgajai vēl-
mei.  Reizēm pielietojam unikālu 
ģimenes nostādņu sistēmu, kad 
cilvēkam pēkšņi progresē alko-
holisms. Apkopojam visus faktus 
un uzzinām, piemēram, ka viņu 
ļoti mīlēja kāds no mirušajiem ra-
diem, kurš bija dzērājs. Viņa vieta 
atbrīvojās, un atkarību pārmanto-
jis viņa mazdēls vai krustdēls.

— Ar kādām citām problē-
mām pie jums vēršas cilvēki?

— Ļoti bieži atnāk ar bēr-
niem, kas slikti mācās, neklausa 
vecākus, sāk runāt pretī. Palī-
dzam arī tiem mazuļiem, kurus 
moka baiļu lēkmes. Ārstējot bēr-
nus, strādājam ar krāsu terapijas 
palīdzību. Ir daudz klientu, kas 
sirgst ar šizofrēniju. Ar viņiem ir 
ļoti grūti strādāt, un daži seansi 
noteikti nepalīdzēs. Tādos gadī-
jumos mēs izmantojam sakārto-
šanas sistēmu. Ļoti bieži šizofrē-
niķa dzimtā ir cilvēki, kas bija 
pakārušies, un tieši tas spēcīgi 
ietekmē kādu no viņa pēctečiem 
- cilvēks mokās, zaudē prātu. Vēl 
es veicu ceremonijas kapsētā, 
strādāju ar gariem. Attīru telpas. 

— Vai jūsu ārstēšana vien-
mēr palīdz? 

— Ļoti bieži cilvēki saka: 
„Bet ja nu man tas nepalīdzēs? 
Ieguldīšu daudz līdzekļu, bet ne-
kāda labuma nebūs.” Ar tādiem 

pacientiem es pat nesāku strā-
dāt. Lai ārstēšana palīdzētu, cil-
vēkam jātic.

— Vai dziedniecība nav 
pretrunā ar reliģiju?

— Uzskatu, ka mēs esam 
Jēzus Kristus mācekļi. Viņš dzie-
dināja cilvēkus ar rokas pieskā-
rienu, arī mēs ārstējam ar rokām. 
Ir cilvēki, kuri man saka: „Jēzus 
to darīja nesavtīgi, bet jūs ņemat 
no mums naudu.” Ko es šādā si-
tuācijā atbildu? Nauda – tā arī ir 
enerģija. Es tērēju savu enerģiju 
un saņemu pretī citu (naudu). 
Mēs piedalāmies arī labdarībā. 
Ja cilvēks atrodas citviet, dzirdot 
tikai viņa balsi, var sniegt reālu 
palīdzību. 

— Pastāstiet, lūdzu, kādi 
pēdējā laika notikumi Jums pa-
likuši atmiņā?

— Nesen man izdevās atrast 
pazudušu cilvēku Tukumā. Pa 
e-pastu man atsūtīja karti, un es 
iezīmēju ceļu, pa kuru viņš gāja. 
Vīrietis pārvarējis 18 kilometrus, 
lai apciemotu sava mirušā dēla 
kapa vietu. 

Man ir daudz pozitīvu rezul-
tātu, kas saistīti ar sievietes ap-
augļošanu. Piezvanīja sieviete no 
Anglijas: „Gribu dzemdēt bērnu, 
bet man bija operācija, un tika 
izgriezta dzemdes daļa.” Mēs ar 
viņu strādājām, izmantojot skai-
pu, un viņai iestājās grūtniecība. 
Sievietei piedzima pilnīgi vesela 
meitiņa, un vēlāk viņa bija atbrau-
kusi pie manis ciemos ar savu 
bērniņu, jo ļoti gribēja pateikties.  

— Jūs nodarbojaties arī ar 
cilvēku apmācību. Kā jūs sa-
skatāt paranormālās spējas? 
Vai pārbaudāt to iedarbību? 

— Mūsu Kosmoenerģētikas 
centrā ir mācību centrs „Džuna” 
- Alternatīvo zinātņu starptautiska 
asociācija. Šeit mēs organizējam 
apmācības tiem cilvēkiem, kam ir 
dziednieku spējas. Mēs palīdzam 
iemācīties veikt pareizu pirts un 

dziedniecisko masāžu, piepra-
sījums ir liels. Ir situācijas, kad 
cilvēki atnāk un saka: „Ģimenē 
viss it kā ir kārtībā, ir nauda, bērni 
mācās, viss normāli, bet tik un tā 
bieži izjūtu kaut kādu nemieru.” 
Sākam uzmanīgāk skatīties uz 
šo cilvēku. Tie, kam ir pārdabis-
kas spējas, vienmēr ar kaut ko ir 
pamanāmi. Piemēram, iet pa ielu 
cilvēku pūlis, bet kādam viens 
plecs ir augstāks nekā otrs, vai 
uzacis ir nelīdzenas, citreiz kaut 
kāda zīme ir uz ķermeņa. Mēs 
to redzam. Kad pastāstu par to 
cilvēkam, viņš sāk atcerēties, ka 
kāda no vecvecmāmiņām patie-
šām bija dziedniece, bet viņas 
spējas neviens nav pārņēmis. 
Tad es piedāvāju: „Jums arī ir šīs 
spējas, jūs varat palīdzēt citiem!” 
Cilvēks sāk apmeklēt lekcijas, at-
tīstīties, dzīve viņam sakārtojas, 
jo viņš ieņem savu noteikto vietu. 

— Ko jūs varētu ieteikt 
mūsu lasītājiem?

— Pirmkārt, turiet mājās pēc 
iespējas mazāk spoguļu - tā ir 
saikne ar citu pasauli. Spoguļi gu-
ļamistabā ir kategoriski aizliegti. 
Spoguli, kas atrodas istabā, kurā 
nomiris cilvēks, ir nepieciešams 
saplēst un izmest, nekādā gadī-
jumā neturiet to mājās!

Turpinājums 8.lpp

Varu palīdzēt tikai tiem, kuri tic

Projekta dalībnieki ir gatavi pasniegt savas dāvanas.

iemītniekiem, bet par atlikušo 
naudu tiks nopirktas attīstošās 
spēles visjaunākajiem skolas au-
dzēkņiem (5-6-gadīgo grupai). 

Akcija skolā tika organizēta 
no 1. marta līdz 1. aprīlim. Tajā 
bija iesaistījušās gandrīz visas 
klases. Skolēni savāca ziedo-
jumus un par to saņēma kalen-
dāru, kas tagad rotā viņu klases 
kabinetu. 1.с klases skolēni kopā 
ar savu klases audzinātāju Va-
lentīnu Sadovsku izgatavoja ap-
sveikuma atklātnes pansionāta 
pacientiem. 

Akcijas gaitā tika saziedoti 
227,13 eiro. Klases saņēma 35 
kalendārus. Savu ieguldījumu 
sniedza1.а, 2.а, 3.а, 3.b, 3.с, 
4.а, 4.b, 5.а, 6.а, 7.а, 7.b, 8.а, 
9.с, 10.а, 11.а, 11.b, 12.а un 12.b 
klase. Visaktīvākie ziedotāji bija 
Klemenss Križanovskis, Maksims 
Kvjatkovskis, Daniils Pantelejen-
ko, Anna un Artēmijs Kozačuki, 

Ņikita Pleiko-Ižiks, Jekaterina 
Ivanova un Vija Skumbina, 3.с 
klases audzinātāja. 

Iegādājoties visu nepiecie-
šamo un izveidojot 33 dāvanas, 
2. aprīlī skolas audzēkņu un sko-
lotāju delegācija devās uz pan-
sionātu „Priedes”. Bērni apsveica 
visus pacientus Lieldienu priekš-
vakarā un pasniedza viņiem dā-
vanas. 

Spēles skolas pirmsskolas 
izglītības grupai tiks nopirktas 

vistuvākajā laikā.
Liels paldies visiem, kas pie-

dalījās akcijā. 
Pašlaik Čehijā, izmatojot in-

formāciju par akcijas gaitu, kā arī 
fotogrāfi jas no visām partnersko-
lām, top projekta buklets. Noslē-
guma tikšanās laikā, kas maija 
beigās notiks Polijā, šos bukletus 
saņems visas projekta dalībsko-
las. 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto
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Laika periodā no 02.04.2015. līdz 
10.04.2015. Krāslavas iecirknī tika reģis-
trēti 59 notikumi. Būtiskākie:
•	 Indras pagastā, ciema ”Vaivodi” apkaimē 

tika reģistrētas 3 zādzības no viensētām. 
Pārsvarā tika nozagti priekšmeti, kurus var 
nodot metāllūžņos, kā arī dažādi instru-
menti un sadzīves priekšmeti. Tika uzsāktas 
krimināllietas, notiek vainīgo personu no-
skaidrošana. Policija būs pateicīga par jeb-
kuru informāciju, kas sekmētu noziegumu 
atklāšanu.

•	 8. aprīlī Krāslavā tika konstatēta televizora 
zādzība no neapdzīvotas privātmājas Kalēju 
ielā. Veicot operatīvi-meklēšanas pasāku-

mus tika noskaidrota ļaundara personība- 
agrāk vairākkārt tiesāts T, dzim.1963.g. 

•	 9. aprīlī, apm. plkst 00.30, Piedrujas pagasta 
Krivoseļcos alkohola koplietošanas laikā un 
pēc tam sekojošā konfliktā, S., dzim.1994.g. 
izšāva no pneimatiskās šautenes, kas bija 
pārtaisīta šaušanai ar mazkalibra patro-
nām, ievainojot plecā savu tēvu. Vainīgais 
tika aizturēts, ierocis tika izņemts. Notiek 
izmeklēšana.

•	 Policija brīdina, ka sākot ar 13.aprīli, nedēļas 
laikā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta au-
tovadītājiem — atļautā ātruma pārkāpējiem.

Krimināls, notikumi

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.35, 13.55 Top-Shop 
10.50 Mf. Vasara Amsterdamā
12.55 Mia un es
13.25 Kas te? Es te! 
14.10 Maklauda meitas
17.00, 23.45 100 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
23.15 Iebrauc kino
0.40 Apokalipse, Otrais Pasaules 

karš
1.40 Mafijas klans 
5.00 Parandžas un augsti papēži
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Kam-
bodžā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 23.25 Kalle nāk
11.15 De facto
11.50 Province
12.20 Citādi latviskais 
12.50 Aculiecinieks
13.10 X Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki
15.45, 1.35 Eiropa fokusā
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Punkti virs i

19.15 VTB Vienotā līga
21.35 Kā darbojas Visums  
22.25 Melu laboratorija
0.15 Pēdējais liecinieks
1.05 Kaut kur uz zemes
5.00 Nozīmīgais gads

LNT
6.20, 2.45 Šodien novados
6.30, 2.55 900 sekundes
8.45, 0.00 Dzīvīte
9.05, 20.40 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mf. Pateicības dienas 
nams
11.50, 4.40 Karamba!
12.00 Atgriezties mājās 
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, 0.20 Fatmagula

21.10 NCIS. Losandželosa 
22.10 Mf. Fantoms
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 5.40 Tētuka meitiņas 
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.10, 13.00 Spēka reindžeri
7.40 Redakai
8.00, 17.55 Dzīves krustcelēs 
9.00, 2.10 Komisārs Reksis
10.00 Skaistule un briesmonis
11.00 Kāsla metode
12.00, 1.45 Visi mīl Reimondu 
13.35 Dēkaiņi 
14.05 Bakugani
14.25 Viņas melo labāk 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.00 Rozenheimas 
detektīvi 
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 
0.55, 5.00 Elementāri, Vatson!

TV3+
7.05, 17.50, 2.45 Māja 2
8.05, 14.30 Izmeklēšanu veic 
ekstrasensi-detektīvi
9.05 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.10 Raidījums
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Voroņini
13.30, 20.00 Naša Raša
18.50, 1.20 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.00 Mf. Zāģis 3

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 Svešais
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 ar Alekseju 
Zimņimu
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 15. aprīlis

Morisa Driona piemiņas diena
14. aprīlis ir notikumiem bagāta diena. 

Leģendārais kuģis „Titāniks” ir nogrimis 
tieši šajā datumā. Šī katastrofa, kuras lai-
kā gāja bojā vairāk nekā pusotrs tūkstotis 
milzīgā kuģa pasažieru, tiek uzskatīta par 
vienu no lielākajām mūsdienu civilizācijas 
traģēdijām.  

Dienvidkorejā šodien svin „Melno 
dienu”, kas ir vieni no neparastākajiem 
svētkiem pasaulē. Šī diena 
ir domāta tiem, kas nav sa-
ņēmuši dāvanas ne Svētā 
Valentīna dienā, ne „Baltajā 
dienā” (14. martā). Vientuļo 
cilvēku svētki. Šīs dienas 
obligātais atribūts Korejā ir 
„melns ēdiens” — nūdeles 
ar gaļu un dārzeņiem tum-
šajā sojas mērcē. Šodien 
daudzos restorānos un ka-
fejnīcās šajā valstī pulcējas 
tie, kas vēl nav atraduši savu 
otro pusīti, pasūta „melno” 
ēdienu un sūdzas cits citam 
par savu likteni. Šie cilvēki 
cenšas cits citu iežēlināt, un 
galu galā sāk veidoties jauni pāri. Tāds ir 
šī pasākuma mērķis. Visjautrākā izklaide 
šajā dienā ir sacensības – kurš ātrāk apē-
dis „melno” ēdienu. Šie svētki nav oficiāli. 
Tos izdomāja mārketinga speciālisti. Taču 
korejieši viņu ideju aktīvi atbalstīja, izman-
tojot šo dienu, lai uz visiem laikiem atbrīvo-
tos no vientulības.

14. aprīlī aizgāja no dzīves rakst-
nieks, kuru uzskata par vienu no pasaules 
literatūras klasiķiem, kaut gan viņš ir mi-
ris salīdzinoši nesen, 2009.gadā. Moriss 
Drions... Viņa īstais uzvārds ir Kasselis, 
bet viņa tēva dzimtene ir Orenburga...

Ebreju tirgotāju uzvārdi – Kasselis 
un Lesks - bija zināmi visā impērijā. Vei-
kali, kuru īpašnieki bija šo divu ģimeņu 
pārstāvji, tika atvērti Viļņā, Kauņā, Tverā, 
Orenburgā, Samarkandā. Kad abi klani 
saradojās, daudzi cilvēki domāja, ka tiks 
izveidota jauna, bagāta tirdzniecības kom-
pānija, bet... Lazars Kasselis, rakstnieka 
tēvs, deva priekšroku aktiera karjerai. Kas-
seļa ģimene pameta dzimto Orenburgu un 
aizbrauca uz Nicu. Viņa karjera nav attīs-
tījusies, tāpēc emocionālais un nervozais 
Lazars pārtrauca savu dzīvi ar pašnāvību, 
atstājot sievu ar divgadīgo dēlu...

Māte apprecējās otrreiz ar Renē Drio-
nu. Moris pieņēma patēva uzvārdu...

Morisa literārais talants izpaudās jau 
ļoti agrā vecumā. Jauneklim bija 18 gadi, 
kad viņa darbus sāka publicēt literārajos 
žurnālos. Pēc tam bija studijas universitā-
tē. Drions ieguva juridisko un militāro izglī-
tību. Kara laikā viņš drošsirdīgi cīnījās ar 
nacistiem, bija aktīvs Pretestības kustības 
dalībnieks un Šarla de Gola līdzgaitnieks. 
Kopā ar savu tēvoci Žozefu Kasseli viņš 
sacerēja „Partizānu dziesmu”, kas kļuvusi 
par Francijas pretestības kustības neofi-
ciālo himnu. Moriss piedalījies daudzās 
partizānu akcijās, regulāri gatavoja raks-
tus nelegālajai presei, bija Anglijas radio 
kara korespondents.

Beidzoties karam, Drions pilnībā veltī-
ja sevi literatūrai. Jau savas karjeras sāku-
mā par romānu sēriju, kas atmaskoja fran-
ču renegātus, rakstnieks saņēma Gonkūra 
prēmiju. Šī augstākā literārā prēmija izvir-
zīja Drionu pirmajā vietā viņa laikabiedru 
vidū. 

Bet Morisa Driona starptautiskā slava 
sākās pēc viņa vēsturiskajiem romāniem, 

kas ir pārtulkoti vairāk nekā 
simts valodās. „Kroņa in-
des”, „Šīs pasaules vare-
nie”, „Dzelzs karalis” - šie 
un citi nosaukumi ir labi pa-
zīstami miljoniem vēsturiskā 
romāna žanra cienītāju visā 
pasaulē. 

Līdztekus rakstniecī-
bai, Drions aktīvi darbojās 
politikas jomā. Viņš pildīja 
Kultūras ministra pienāku-
mus Žorža Pompidū valdī-
bā, strādāja par parlamenta 
deputātu, bija padomnieks 
kultūras sakaru jautājumos 
vismaz triju Francijas prezi-

dentu komandā. 
Pēc ievēlēšanas Francijas akadēmi-

jā rakstnieks ilgus gadus strādāja par šīs 
ietekmīgās organizācijas sekretāru. Viņa 
vadībā tika sastādīta franču valodas aka-
dēmiskā vārdnīca, Drions atbalstīja un pa-
līdzēja uzsākt literāro darbību desmitiem 
jauno rakstnieku. 

Interesanti, ka no 1977. līdz 2008. ga-
dam Moriss Drions nav publicējis nevienu 
grāmatu. Viņš pildīja akadēmijas sekretāra 
pienākumus, sniedza konsultācijas poli-
tiķiem, darbojies diplomātijas sfērā un... 
ceļoja pa savu senču dzimteni. Drions ap-
meklēja Orenburgu, kā arī citas Krievijas 
lielākās pilsētas. Pēc šī brauciena visi gai-
dīja romānu par Krieviju, taču nesagaidī-
ja... Toties savos memuāros Drions ļoti silti 
un emocionāli rakstīja par savu vēsturisko 
dzimteni un Orenburgas iedzīvotājiem, ar 
kuriem viņš saticies un sarunājies.

Driona darbīgums un enerģiskums 
palīdzēja viņam iegūt popularitāti visā pa-
saulē, bet viņa literārie darbi ir labi zināmi 
jau trīs lasītāju paaudzēm. Par savu aktīvo 
darbību dažādās jomās rakstnieks ir ap-
balvots ar Francijas Goda Leģiona ordeni, 
Britu impērijas ordeni, Itālijas Lielkrusta or-
deni, Maltas Nacionālo nopelnu ordeni un 
ar citu 11 valstu ordeņiem! Moriss Drions 
saņēma Monako prinča balvu un Teodora 
D’Obinjē prēmiju, tika ievēlēts par četru 
universitāšu Goda doktoru un triju Zinātņu 
akadēmiju Goda akadēmiķi. Pēc viņa dar-
bu motīviem tika uzņemtas aptuveni des-
mit mākslas filmas. 

Drions atstājis pasaulei pusotru des-
mitu romānu, vairākas esejas un noveles, 
viņš ieguva lielu slavu un miljonus rakst-
nieka talanta pielūdzēju, bet 2009. gada 
14. aprīlī Parīzē viņš aizgāja mūžībā. 
Diemžēl viņš nesagaidīja savu 91. dzim-
šanas dienu.

Andrejs JAKUBOVSKIS

14. aprīlī Ir iemesls!

Pirma gada Krāslavā durvis vēra Aleksandra Boginiča sporta deju studija.  
ATTĒLOS: dāmas, kavalieri un treneris.

Alekseja GONČAROVA foto

Deju pavasaris
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CETURTDIENA, 16. aprīlis

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
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 Ekspedīcija Sumatrā
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 Parandžas un augsti papēži
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Kam-
bodžā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.35 Kalle nāk
11.15 Sastrēgumstunda
12.25 Ielas garumā
12.55 Latvija var! 
13.15 Vides fakti
13.45 LTV - 60
15.45, 1.35 Projekts Nākotne

16.15 SOKO Vismāra
18.35 Bez apvainošanos
19.05 Iebrauc kino
20.30 Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi
21.30 100 g kultūras
23.15 Kā darbojas Visums
0.05 Sporta studija
0.50 Zebra
1.05 Tas vari būt Tu
5.00 Nozīmīgais gads

LNT
6.20, 2.40 Šodien novados
6.30, 2.50 900 sekundes
8.45, 23.55 Dzīvīte
9.05, 20.40 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Atgriezties mājās
12.00 NCIS. Losandželosa 
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.55 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
4.30 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 5.40 Tētuka meitiņas 
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.10, 13.00 Spēka reindžeri
7.40 Redakai
8.00, 17.55 Dzīves krustcelēs
9.00, 2.25 Komisārs Reksis 
10.00 Mahinatori
11.00 Kāsla metode 
12.00 Visi mīl Reimondu
13.35 Dēkaiņi 

14.05 Bakugani
14.25 Viņas melo labāk
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.10 Rozenheimas 
detektīvi 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Ņujorkas ēnā
0.55 Kinomānija 
1.25 Overtime TV
5.00 Elementāri, Vatson!

TV3+
7.05, 17.50, 1.40 Māja 2
8.05, 14.30 Izmeklēšanu veic 
ekstrasensi-detektīvi
9.05 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.10 Raidījums
11.15, 15.35 Comedy Club
12.25, 16.40 Voroņini
13.30, 20.00 Naša Raša
18.50, 0.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni
22.05 Mf. Mūs uzņēma!

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 Svešais
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 Ēdam mājās!
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00 Viss būs labi!
16.20 Brauksim, paēdīsim!
17.00 Atriebība
18.00, 2.00 Runājam un rādam
19.40 Ļeņingrada
21.40 Pjatņicka nodaļa
23.40 Dienas anatomija
0.00 Volkova stunda
3.00 Dēmoni
4.05 Vasarnīca
5.05 Mazie ģēniji

PBK
5.55, 0.30 Euronews
6.25, 9.00, 15.00, 17.00 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.20 Fazenda
12.00 Tiešā līnija ar V. Putinu
15.15 Laiks parādīs
17.55, 18.05 Precamies!
18.00, 21.00, 22.00 Latvijas Laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.35, 22.05 Reiz Rostovā
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.00 Politika
1.50 Mf. Klausies, vai nelīst lietus
3.40 Moderns spriedums
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Afromaskavietis
6.50, 12.50 Multfilmas
7.04, 0.49 Laika prognoze
7.05 Zaldāti

8.00, 12.30 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Dokumentāls projekts
11.30 Lielie noslēpumi
13.15 Iesūdzi mani!
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25, 0.00 Ģimenes drāmas
16.30, 22.55 Nemelo man!
20.50 Kara noslēpums 
0.50 Maskava. Diena un nakts

RTR
6.00 Krievijas rīts
10.05, 5.10 Kuzkina matj
11.00, 15.00, 20.00 Ziņas
12.00 Tiešajā ēterā - Vladimirs 
Putins 17.30, 23.20 Vakars 
21.25 Sklifosovskis
1.00 Mākslas filma
2.20 Vladimira Čelomeja 
zvaigžņu kari
3.20 Īpašs gadījums
4.05 Tiešais ēteris
5.10 Pēdējais janičārs

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.50 Наши 
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
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.05, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies!!
18.20 Tētuka meitiņas 
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā

21.25 Farca
23.20 Eņģelis un dēmons
0.15 Vakars ar I.Urgantu

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 Zona X
9.10, 22.05 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.00 Kara izmeklēšana. 
Ziemeļu fronte
12.10, 16.35 Ģimenes melo-
drāmas
13.05 Diena lielā pilsētā
14.00 Маша в законе!
15.15, 18.40 Reģiona ziņas
15.25, 1.00 20 gadus bez 
mīlestības
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.10 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālā reportāža
0.45 Sports

Беларусь 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Personīgie motīvi
10.05 Baltkrievu virtuve
10.40 Mf. Drakula. Miris un 
bauda to
12.25 Saprast un neitralizēt
13.00 Tūrists
13.50, 18.50 Interni
15.55 Pārlādēšana
17.50 Virtuozi
20.55 Prāta vētra
21.35 Sportloto 6 no 49
21.40 KENO
22.00 Futbols

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
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 Latviešu kino zelta dziesmas
3.55 Sporta studija
4.35 Aizliegtais paņēmiens
5.30 Province

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Kam-
bodžā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 1.00 Kalle nāk
11.15 1:1
12.05 100 g kultūras
13.50 LTV - 60
15.45, 4.30 Pie stūres
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Personīgas lietas
19.05 Latvijas sporta varoņi
19.50 Euro Hockey Challenge
22.20 Mf. Bīstamā metode

0.10 Eiropa koncertos
1.50 Dziesmu svētki Rīgai - 800
4.00 Spots
5.00 Pietura - Kuldīga

LNT
6.20 Šodien novados
6.30 900 sekundes
8.45, 2.20 Dzīvīte
9.05, 20.40 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Atgriezties mājās
11.55 Ekstrasensi – detektīvi 
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 4.10 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 2.40 Fatmagula
21.10 Vai lidot ir bīstami?
22.20 Glābiet mūsu ģimeni
0.35 Greizais spogulis
5.45 Ķerto līga 

TV3
6.10, 5.40 Tētuka meitiņas 
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš
7.10, 13.00 Spēka reindžeri
7.40 Redakai
8.00 Dzīves krustcelēs 
9.00, 2.10 Komisārs Reksis 
10.00 Nozieguma skelets 
11.00 Kāsla metode 
12.00 Visi mīl Reimondu 
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. Es mīlu tevi, vecīt
0.20 Mf. Algotnis
5.00 Elementāri, Vatson!

TV3+
7.05, 17.50, 3.00 Māja 2
8.05, 14.30 Izmeklēšanu veic 
ekstrasensi-detektīvi
9.10 Mf. Mūs uzņēma!
11.15, 15.35 Comedy Club
12.20, 16.40 Voroņini
13.30 Naša Raša
18.50, 1.45 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Devītais
21.40 Mf. Traks pēc Mambo
23.25 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 Svešais
19.40 Ziņas
19.50 Greizie spoguļi
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Akmens
0.40 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 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, 2.45 Runājam un rādām
19.40 Padomdevējs
23.35 Lolita. Prezidenta kundze
1.15 Dzīve sapnī
2.05 Svešais starp savējiem
3.40 Īpašās nozīmes aģents

PBK
5.55, 2.00 Euronews
6.25, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00 
Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.10 Divatā ar visiem
12.40 Vīriešu/Sieviešu
13.45, 15.25 Laiks parādīs
15.55, 4.40 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.40 Latvijas Laiks
19.00 Jūrmala
20.00 Laiks
21.15 Brīnumu lauks
22.30 Balss. Bērni
1.15 Vakars ar I.Urgantu
2.30 1inCity
3.00 Mf. Afoņa
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Afromaskavietis
6.50, 12.55 Multfilmas
7.09, 0.44 Laika prognoze
7.10 Zaldāti
8.05, 12.35, 23.55 Skatīties 
visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Lielie noslēpumi
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

0.45 Maskava. Diena un nakts

RTR
6.00 Krievijas rīts
10.05 Galvenā skatuve
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-М
12.00 Par pašu galveno
12.55 Īpašs gadījums
15.05 Ievziedu krāsa
18.15, 4.00 Tiešais ēteris
21.00 Galvenā skatuve
23.50 Mf. Pieci gadi un viena 
diena
1.50 Dažādi likteņi
5.05 Smieklu istaba
5.55 Mf. Mīlestība nedalās uz 2

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.35 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Maksims Dunajevskijs
14.05 Mācīties dzīvot
14.35 Laiks parādīs
16.15 Mf. Dzīvībai bīstami
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mf. Vakarnakt Ņujorkā
22.45 Vakars ar I.Urgantu
23.35 Mf. Puiši neraud

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.20 Ziņas

7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.15 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05 Kara izmeklēšana. Ziemeļu 
fronte
12.10, 16.30 Ģimenes melodrā-
mas
13.05 Diena lielā pilsētā
14.00 Maša likumā!
15.15, 18.40 Reģiona ziņas
15.25, 0.50 20 gadus bez 
mīlestības
17.25 Nezināmā Baltkrievija
17.55, 21.45 Mūsējie
18.10 Lielā reportāža
19.55 Kara izmeklēšana. Pirmais 
sitiens
21.00 Panorāma
21.55 Mf. Mirušo dzejnieku 
biedrība
0.35 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05 Personīgie motīvi
10.05 Kapeika kapeikā
10.40 Mf. Zatura - kosmiskie 
piedzīvojumi
12.30, 1.10 Mītu mednieki
13.35 Mf. Es gribu to redzēt!
14.10 Interni
16.15 Ir nu gan!
16.50 Personīgie motīvi 
17.55 Virtuozi
18.55 Futbolzāle
20.15 Gribu nokļūt televīzijā!
20.55 Prāta vētra
21.35 KENO
21.40 Ekstrasensi veic izmek-
lēšanu
22.45 Reportieris
23.35 Bafija pret vampīriem

PIEKTDIENA, 17. aprīlis

15.00 Viss būs labi!
16.20 Brīnumtehnika
17.00 Atriebība
18.00, 2.25 Runājam un rādām
19.40 Ļeņingrada
21.40 Pjatņicka nodaļa
23.40 Dienas anatomija
0.30 Volkova stunda
3.25 Dēmoni
4.25 Kriminālā Krievija
5.30 Vīrieša lepnums

PBK
5.55, 0.05 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!
11.10 Divatā ar visiem

12.40 Vīriešu/Sieviešu
13.40, 15.25 Laiks parādīs
15.55, 3.30 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 22.00 Latvijas Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 22.05 Reiz Rostovā
23.25 Vakars ar I.Urgantu
1.00 Mirkļa struktūra
1.55 Mf. Valentīns un Valentīna
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Afromaskavietis
6.50, 12.55 Multfilmas
7.04, 0.49 Laika prognoze
7.05 Zaldāti

8.00, 12.30 Skatīties visiem!
8.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.00 Top-shop 
10.15 Kara noslēpums 
13.20 Iesūdzi mani!
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25, 23.55 Ģimenes drāmas
16.25, 23.00 Nemelo man!
20.50 Lielie noslēpumi
0.50 Maskava. Diena un nakts

RTR
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-М
11.55 Par pašu galveno
12.55, 3.20 Īpašs gadījums

15.05, 5.10 Pēdējais janičārs
16.00 Ievziedu krāsa
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Sklifosovskis
22.50 Speciālais korespondents
0.35 Kuzkina matj
1.30 Mākslas filma

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 0.35 Наши Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Profilakse
15.00, 16.15 Laiks parādīs
16.10, 18.15, 21.00 Sports
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas 
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Farca

23.05 Eņģelis un dēmons
0.00 Vakars ar I.Urgantu
0.35 Nakts ziņas

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona X
9.05 Tehniskā profilakse
15.15, 18.40 Reģiona ziņas
15.25, 1.05 20 gadus bez 
mīlestības
16.00 90 sekundes
16.35 Ģimenes melodrāmas
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.15 Interešu sfēra
20.00 Kara izmeklēšana. Ziemeļu 

fronte
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
22.05 Pēdas
0.50 Sports

Беларусь 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.25 TV barometrs
9.05 Tehniskā profilakse
15.00 Ikri
15.30, 18.50 Interni
17.50 Virtuozi
20.55 Prāta vētra
21.30 Sportloto 5 no 36
21.35 KENO
21.40 Futbols
0.15 Reportieris
1.00 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
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KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

•  Plaša granīta materiālu 
izvēle

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

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

28686822.

Turpinājums. Sākums 5.lpp
No rīta, pirms ejat uz darbu, 

neskatieties spogulī! Tas izvelk no 
jums enerģiju, un jūs jau pēcpus-
dienā izjūtat nogurumu.

Taču gadījumā, ja esat kaut 
ko aizmirsuši mājās un atgrieža-
ties, obligāti ieskatieties spogulī!

Uz nakti neatstājiet uz galda 

nažus! Bet obligāti atstājiet kaut 
ko no pārtikas! Līdz ar to jūs apdā-
vināt garus un jums vienmēr būs 
peļņa.

Nekādā gadījumā neturiet 
mājās traukus, kuros jau parādījās 
plaisas!

Atnākot mājās, rūpīgi noslau-
kiet apavus uz paklājiņa, un tikai 
pēc tam ieejiet! Iedomājieties, ka, 
būdami ārā, jūs varējāt staigāt arī 
pa apspļautām vietām. Bet kas 
īstenībā ir spļāviens? Tas ir cilvē-
ka ļaunās, negatīvās enerģijas 
sablīvējums, kuru viņš ir izspiedis 
(izspļāvis) no sevis.

Gribu izteikt savu viedokli par 
mūsdienās izplatīto un izreklamē-
to pieburšanu. Kategoriski neie-
saku to darīt. Cilvēks visu mūžu 
jutīsies kā dzeloņdrātī. Ne visi 
dziednieki var noņemt piebūrumu, 
ir jāzina speciālas metodes.

Nobeigumā gribu atgādināt, 
ka organizēju pieņemšanu Dagdā 
un Daugavpilī: lūdzu, zvaniet, vien-
mēr esmu gatava jums palīdzēt.

- Paldies par sarunu!
Natālija ZDANOVSKA

Varu palīdzēt tikai tiem, kuri tic

Lieldienas ir dzīvības svētki. 
Cilvēks ir balts un apaļš kā pū-
pols, vesels gan garā, gan mie-
sā. Veltīsim šajos svētkos viens 
otram labus, gaišus, spēcīgus 
un prieka pilnus vārdus un dar-
bus! Darot labus darbus otram, 
mēs kļūstam par 
viņa eņģeli....

Jau no 16. 
marta Krāslavas 
pamatskolas  bēr-
nu kluba „Spicais” 
dalībnieki aktīvi 
rosījās un gata-
voja  krāsainus 
un  raibus rotā-
jumus veco ļau-
žu pansionātam 
„Priedes”. Svētki 
ikvienam parasti 
sagādā patīka-
mus un priecīgus 
mirkļus, taču tad, 
kad svētkus dāvi-
ni citiem, parastās 
izjūtas pārvēršas 
par emociju varavīksni. Darinot 
jautrus Lieldienu zaķus, krāsai-
nus gaiļus un vistas, raibu rai-
bās olas, bērni dalījās domās 
par to, kā cilvēks varētu justies 
vecumdienās, kā ir tad, kad jū-
ties vientuļš, kā var sagādāt 
patīkamu pārsteigumu citiem, 
ko varētu darīt, lai cilvēks justos 
vienmēr vajadzīgs un priecīgs... 
Bērnu skatījums uz dzīvi bieži 
vien pārsteidz ne tikai ar savu 
patiesumu, bet arī ar savu opti-
mismu un gaišumu. Tā, runājot 
par dzīvi, ātri un nemanot tapa 
ļoti skaisti Lieldienu dekori. Katrs 
bērna darinājumus bija pozitīvu 
un labu domu apvīts, jo darbiņi 

tika veidoti, domājot tikai labas 
domas. 

Mazliet vairāk kā nedēļas 
laikā mums tapa daudz skaistu 
rotājumu, un jau 26. un 27. mar-
ta pēcpusdienā mēs bijām veco 
ļaužu pansionātā un no visas 

sirds ar saviem 
krāsainajiem rotā-
jumiem centāmies 
uzburt Lieldienu 
noskaņu veco 
ļaužu sirdīs. Mēs 
ticam un ceram, 
ka mūsu pozitīvās 
domas un vēl-
me dāvāt svētkus 
pansionāta iemīt-
niekiem sagādāja 
viņiem patīkamas 
emocijas un pava-
sara izjūtu. 

Paldies Latvi-
jas Sarkanā Krusta 
Krāslavas, Dag-
das, Aglonas nova-
du komitejas izpild-

direktorei Sandrai Molotokai par 
ideju un iedrošinājumu to īstenot! 
Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku 
arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēselēs 
tirdī.
Lieldienu saule lai atspīd arvien!

Pasākums notika LSK Krā-
slavas, Dagdas un Aglonas no-
vadu komitejas un Røde Kors 
Nord-Trøndelag atbalstītā pro-
jekta „Tikai kopā sapņi kļūst krā-
saini” ietvaros.

Krāslavas pamatskolas bērnu 
pašiniciatīvas kluba vadītāja 

Velta DAŅIĻEVIČA

Krāsainais sveiciens veco ļaužu 
pansionātam „Priedes”

KOSMOENERĢĒTIĶE
HIPNOTERAPEITE

PSIHOLOĢE
“Jūsu problēmu 

risinājums ir jūsu rokās”

Krāslavā –  20.04.-23.04.
Dagdā –  23.04.-24.04.

Tālr. 26234797

SIA „RENEM ” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
26393921.

 Veikalā “Viss dārzam” jauns 
preču pievedums - augļu koku 
stādi, zemeņu stādi, kartupeļu 
mēslojums “Kemira”. 

Plašs klāsts krūmrožu un de-
koratīvo krūmu stādu. 

Grāfu Plāteru ielā 5, Krāslava 
(pie veikala “Maxima”) 

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

IEPĒRK

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

Piektdien, 17. 
aprīlī Z/S “Fla-
veri” pārdos 
dažādu krāsu 
mājas 4-5 mēn. 

vecas vistiņas (baltas, ar 
zilu nokrāsu, raibas), dējīgas 
šķirnes dējējvistas 12 mēn. 
(“Hailand”) un gaiļus. Pēc 
pasūtījuma cāļi, broileri, pīles, 
pīļtēviņi un paipalas). Tālr. 
29142247,šoferis - 29158908.

Aglona - 7.40, Grāveri - 8.00, 
Šķeltova - 8.20, Izvalta - 8.40, 
Kombuļi - 9.00, Krāslava 
(Ostas ielā) - 9.15, Skaista 
- 10.00, St. Skaista - 10.20, 
Kalnieši - 10.35, Piedruja 
- 10.50, Vaivodi - 11.05, 
Indra - 11.20, Skuki - 11.40, 
Robežnieki - 11.55, Račeva - 
12.10, Asūne - 12.20, Dagda - 
12.40, Svariņi - 13.05, Porečje 
- 13.20, Šķaune - 13.35, 
Muižnieki - 13.55, Egļeva 
- 14.10, Ezernieki - 14.20, 
Andzeļi - 14.35, Andrupene - 
14.50, Priežmale - 15.15. 

māju Krāslavā (dārzs, garāža). 
Tālr. 26844448;
2 - istabu dzīvokli Krāslavas centrā, 
1. st., 4800 €. Tālr. 27408292; 
2 - istabu dzīvokli (42.20 m2, 2.st.). 
T. 64623638 (no 17.00 līdz 22.00);
“BMW 528” - 1997., gāze/benzīns, 
sedans, 1850 €. Tālr. 29558824;
“AUDI A6 Avant” - 1.9 TDi, 1996., 
1700 €. Tālr. 29558824;
lietotas mēbeles no Vācijas. Tālr. 
29446302;
elektroarklu, elektrokultivatoru. 
Tālr. 22352311;
jaunus aku riņķus. Iespējama 
piegāde. 35 €/ gab. T. 28305991;
lietotu šīferi - 0.60 €/ gab. Tālr. 
26369478;
2 slaucamas kazas (1 ar kazlēnu, 2 
mēn.) un āzi bez ragiem. T. 28249012;
sivēnus. Tālr. 20061221;
cāļus izbraukumā: 17.04. - Asūnē 
plkst. 9.30, Dagdā plkst 10.20. 
Tālr. 29161654; 
kazas pienu. Tālr. 26148064;
mājas cūkgaļu. Piegāde. Tālr. 
25949788; 
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 27131681;
kviešus, miežus, auzas, timotiņu, 
miltus. Piegāde. Tālr. 29134527;
dēļus, brusas, malku. T. 28139156;
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.

VAJADZĪGI strādnieki kokzāģē-
tavā. Tālr. 26408480.
Sieviete meklē apkopējas darbu 
vai darbu lauksaimniecībā. Tālr. 
20498796.
VĒLOS ĪRĒT 1 vai 1.5 - istabu 
dzīvokli. Vēlams veikala “Kristī-
ne” apkaimē. Izskatīšu arī citus 
variantus. Tālr. 24832102.
Galda un portatīvo datoru tīrīša-
na, remonts. Uzstādu Windows. 
Tālr. 26739402.
Mazdārziņu apstrāde ar augsnes 
frēzi. Vagošana. Tālr. 22038020.
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus. Bul-
dozera pakalpojumi. Piegādājam 
smiltis, granti, skaidas, melnze-
mi. Tālr. 28601483.
Kombuļu pagasta Škutānos 
PIEKLĪDUSI melnbalta laika ar 
gaiši zilu kaklasiksniņu. Tālr. 
26451325. 

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

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 
ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrādā-
šanas pakalpojumi. Mežizstrā-
des pakalpojumi, meža izve-
dēja, forvardera pakalpojumi. 
Pārdodam malku (3 m).

Tālr. 26677812

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

aitas, zirgus, cūkas. Samaksa 
uz vietas. Svari. 
Tālr. 26563019

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
Plastikāta logi: 6 kameru vācu 

profili. KRĀSLAVĀ, MIESNIEKU 
IELĀ 13. Tālr. 27878088

No sirds saku paldies ārs-
tam borisma Mihailovam, kurš 
ārstē pēc vācu metodes dau-
dzas slimības. 

Man vairāk kā 40 gadus sāpē-
ja mugura, ārstējos reti. Rezul-
tātā biju slimību ielaidis tik ļoti, 
ka bez spieķa nevarēju paiet. 

Vērsos pēc palīdzības pie 
Borisa Mihailova. Pēc izmek-
lēšanas ārsts teica: “Ārstēju 
vairāk kā 20 gadus, taču tik 
ielaistu muguras saslimšanu 
neesmu redzējis.” Taču uz-
sāka ārstēšanu, un izārstēja 
ne tikai muguru, bet arī kāju. 
Tagad kājas tirpums ir pārgājis  
un visas kustības funkcionē. 
Šobrīd jūtos labi un varu strā-
dāt. Par to no sirds pateicos 
ārstam!

Pensionārs Bronislavs 
Šķipurs

 17. aprīlī plkst. 9.00 
Krāslavas pensionāru 
biedrība aicina pensionā-
rus un visus atbalstītājus 
uz pavasara talku parkā pie 
bērnu rotaļu laukuma. 

2015. gada 22. aprī-
lī plkst. 17.30 Pils ielā 5 
Krāslavas pamatskolas 
administrācija, 1. klašu 
audzinātāji un priekšmetu 
skolotāji aicina 2008. gadā 
dzimušo bērnu vecākus uz 
tikšanos. Jūs varēsiet iepa-
zīties ar skolas darba orga-
nizāciju un noformēt doku-
mentus.

Tālrunis uzziņām 
65681474.

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.

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.

Ir tumsa nodzēsusi silto 
liesmu,
Vēl grūti aptvert to, cik 
zudums liels.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Gitai Konošonokai un vi-
ņas ģimenei, vīru Robertu 
pāragri mūžībā pavadot.
Ruta, Kārlis, Dainis, Pāvels 

Dz albi Zīperos
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