
•	 Vilks 
pieļauj, ka 

drīz Latvijā varētu būt atkal 
jauna valdība, jo valdībā jop-
rojām ir politiskie spēki, kas 
uzsver - mazāk domāt par 
taupīšanu un vairāk par tērē-
šanu. To viņš min kā vienu no 
iemesliem, kāpēc Laimdotas 
Straujumas (V) kabinets varē-
tu krist.

•	 68% Latvijas iedzīvotāju pozi-
tīvi vērtē esošā Latvijas Valsts 
prezidenta Andra Bērziņa lē-
mumu nekandidēt uz otro pre-
zidentūras termiņu.

•	 Latvijas Zaļā partija (LZP) 
citām Zaļo un zemnieku sa-
vienībā (ZZS) ietilpstošajām 
partijām kā savu kandidātu 
varētu virzīt partijas līdzpriekš-
sēdētāju aizsardzības ministru 
Raimondu Vējoni.

•	 Lai gan Saeimas deputāti at-
zīst, ka tā dēvēto «deputātu 
kvotu» sadales principi ir grei-
zi, noskaņojums parlamentā 
liecina, ka no tām nav 
pa- redzēts 

atteikties. Veidojot valsts bu-
džetu, finansējums tiek atvē-
lēts arī Saeimas deputātiem, 
kuriem ir brīvas rokas šo nau-
du tērēt pēc saviem ieskatiem. 
Deputāti finansējumu parasti 
novirza dzimtajai pusei, lai at-
balstītu savus vēlētājus. Taču 
tiesības sadalīt šo budžeta 
pīrāga daļu ir koalīcijas depu-
tātiem un opozīcijas vēlmes 
tiek atbalstītas tikai izņēmuma 
kārtā.

•	 Šonedēļ Rīgas ielās izbrauks 
šogad ražotās “Mercedes 
Benz Sprinter 316″ pilnpie-
dziņas neatliekamās medicī-
niskās palīdzības mašīnas. 
Četrpadsmit par Eiropas Sa-
vienības Reģionālā fonda 
naudu (miljons 700 tūkstošiem 
eiro) iegādāto mašīnu iepirku-
ma konkurss, kurā uzvarēja 
miljonāres Benitas Sadovskas 
uzņēmums “Domenikss”, no-
slēdzās pagājušajā gadā, bet 
tās uz Rīgu tika atvestas pavi-
sam nesen.

•	 Slepenībā uz Saeimu tiekot 
virzīti un jau atraduši dzirdīgas 

ausis politiķu vidū normatīvu 
grozījumi, kuri piedāvā poli-
tisko partiju un baznīcas tiešu 
kontroli.

•	 Vairāk nekā puse Latvijas ie-
dzīvotāju labprātāk strādātu 
valsts sektorā, liecina pētīju-
mu centra SKDS veiktās ap-
taujas rezultāti. Priekšroku 
darbam valsts sektorā dotu 
51,2% iedzīvotāju. Lielākais 
šādi noskaņotu cilvēku skaits 
fiksēts 2011. gadā, kad izvēlē 
par darbavietu priekšroka tiktu 
dota valsts sektoram, – toreiz 
valsts sektorā būtu gribēju-
ši strādāt 58,3% iedzīvotāju. 
Mazākais rādītājs fiksēts gadu 
pēc tam, šādu cilvēku īpatsva-
ram samazinoties līdz 49,6%.

•	 Ārvalstu ceļotāju skaits pērn 
Latvijā pieaudzis par 7,3%, sa-
līdzinot ar 2013. gadu, liecina 
Centrālās statistikas pārval-
des (CSP) dati. Ārvalstu ceļo-
tāji 6,2 miljonus reižu šķērsoja 
Latvijas robežu, valstī iztērējot 
668,5 miljonus eiro – tas ir par 
60,2 miljoniem eiro jeb 9,9% 
vairāk nekā gadu iepriekš. 

Latviju visvairāk apmeklēja 
ārvalstu ceļotāji no Lietuvas 
– 35,6%, Igaunijas – 19,0%, 
Krievijas – 10% un Zviedrijas 
– 6,7%.

•	 Drīzumā alkohola etiķetes 
saturēs vairāk informācijas; 
lai arī neliels, tas tomēr būs 
slogs ražotājiem – tā plānotās 
izmaiņas vērtē nozare. Patērē-
tājiem ir skaidrs, ko satur pu-
dele sulas vai limonādes, bet 
paliek noslēpumā tītas viskija 
un pārējo alkoholisko dzērie-
nu sastāvdaļas. Ar šo situāciju 
nav mierā Eiropas patērētāju 
organizācija BEUC.

•	 No šā gada 1. janvāra līdz 31. 
martam Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijā (FKTK) kopā 
saņemtas 16 apdrošinātāju 
klientu sūdzības. Nevienā no 
16 sūdzībās minētajiem gadī-
jumiem FKTK nav konstatējusi 
normatīvo aktu prasību pārkā-
pumus, par kuriem būtu pie-
mērojamas Apdrošināšanas 
sabiedrību un to uzraudzības 
likumā paredzētās sankcijas. 
Biežākais sūdzību iemesls šā 

gada trīs mēnešos bijis lēmu-
ma pieņemšanas kavēšana 
(septiņas sūdzības), tai seko 
apdrošināšanas atlīdzības 
apmērs (piecas sūdzības) un 
apdrošināšanas atlīdzības at-
teikums (trīs sūdzības). Vienai 
sūdzībai bijis cits iemesls.

•	 75% iedzīvotāju pozitīvi vēr-
tē valsts atbalsta programmu 
mājokļu iegādei, turklāt 45% 
uzskata, ka vajadzētu atbalstīt 
arī ģimenes bez bērniem.

•	 Atsaucoties vairāku pašvaldī-
bu iniciatīvai un aicinājumam, 
kas pērn tika izteikta Latvijas 
komercbankām, Norvik Ban-
ka ir veikusi nepieciešamos 
priekšdarbus, lai Latvijas paš-
valdībās varētu ieviest tā sau-
camo Pilsētnieka bankas karti. 
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I “Jasmuiža” gaida ciemos

Būt vienmēr veselam un jaunam, 
Un just, ka spēks pār malām iet, 

Aiz laimes pārpilnības raudāt, 
Aiz spēka pārpilnības smiet.

Sirsnīgi sveicam 30 gadu jubilejā
Severjanu Kosnikovu!

Mednieku kolektīvs “Šķaune”

24. aprīlī aicinām

jūs uz pavasara 
 gadatirgu Dagdā.

Laipni lūgti!
T. 29415291. 

•	 15. aprīlī tika sasaukta Dagdas 
novada domes sēde, kurā izskatīja 
vienu jautājumu. Lai nodrošinātu projekta „Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju apgais-
mojuma infrastruktūrā” īstenošanu un finansēšanu deputāti nolēma 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 65000 EUR apmērā. Projekta ietvaros 
paredzēts nomainīt spuldžu gaismekļus Mičurina, Jaunatnes, Tirgus, 
Pasta, Māras ielās un Alejas un Liepājas ielu posmos.

•	 Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 
16.aprīlī, Dagdas vidusskolā notika koru skates 1. kārta.  Žūrija 
dalībai 2. kartā, kura notiks 29.aprīlī Krāslavā, izvirzīja Andrupenes 
5.-9. klašu kori un Dagdas vidusskolas jaukto kori.

•	 Piektdien, 24. aprīlī, plkst.18.00, Krāslavas kultūras namā notiks 
Viktora Kozlitina koncerts “Kinodziesmas un krievu romances”.

•	 24. aprīlī plkst. 17.00 Asūnes tautas namā notiks Dagdas novada 
skolu 9. klašu pasākums “Es esmu piederīgs Dagdas novadam”. 
Programmā: 9. klašu skolēnu prezentācijas; Popiela; Draudzības 
diskotēka.

Sezonas atklāšana

Alekseja Gončarova foto

Novadu ziņas

Latvijā
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Pasaulē
Ukrainas austrumos 

atsākas kaujas
Ukrainas austrumos pieņē-

mušās spēkā kaujas starp bru-
ņotajiem spēkiem un Krievijas 
atbalstīto teroristu grupējumiem. 
Neraugoties uz it kā spēkā eso-
šo pamieru starp karojošajām 
pusēm, Krievijas atbalstītie te-
roristi veikuši vairākus uzbruku-
mus Mariupoles piepilsētā. Ne-
dēļas nogalē smagākās kaujas 
norisinājušās Širokines ciemā 
desmit kilometrus no Mariupo-
les, un tas ir teju iznīcināts. 

Ukrainas pretterorisma ope-
rācijas vadība izplatījusi pazi-
ņojumu, kurā norāda, ka nedē-
ļas nogalē Krievijas atbalstītie 
teroristi apšaudījuši ar smago 
militāro tehniku Ukrainas armi-
jas pozīcijas vismaz 25 reizes. 
Pārkāpjot Minskas vienošanos, 
piecas reizes izmantota 122 mi-
limetru kalibra artilērija, bet 19 
reizes – 122 milimetru kalibra 
mīnmetēji.

Cenšas savervēt 
Lietuvas robežsargus

Krievijas un Baltkrievijas 
specdienesti izrāda aizvien lie-
lāku interesi par Lietuvas robež-
sargiem - martā vien divi Lietu-
vas robežapsardzes dienesta 
darbinieki ziņojuši par mēģinā-
jumiem viņus savervēt. Kaimiņ-
valstu dienestus interesē Lietu-
vas tiesībsargāšanas iestādes, 
robežapsardzes infrastruktūra 
un kriminālikzlūkošanas sa-
vāktā informācija par noziedz-
niekiem. Kā ziņojis viens no 
robežapsardzes darbiniekiem, 
kas nesen devies uz Baltkrie-
viju personiskās darīšanās, pie 
robežas viņam pārbaudīta vīza 
un noskenēti dokumenti, bet tad 
viņš negaidīti saņēmis uzaicinā-
jumu uz sarunu blakustelpā, kur 
viņu gaidījis civilā ģērbts vīrietis, 
kas nav nosaucis ne vārdu, ne 
amatu. 

Šādas sarunas paras-
ti ilgstot aptuveni pusstundu. 
Lietuvieši apzinās, ka krievi vai 
baltkrievi var mēģināt izdarīt uz 
viņiem psiholoģisku spiedienu, 
bet reāli ietekmēt nespēj. 2013. 
gadā par savervēšanas mēģi-
nājumiem ziņojuši divi robežsar-
gi. Pērn Lietuvas robežsardzes 
darbiniekus četrreiz centušies 
savervēt baltkrievi un vienreiz 
- krievi, bet šā gada martā vien 
saņemti divu robežsargu ziņoju-
mi par kontaktiem ar Baltkrievi-
jas specdienestiem.

Nigērijā no mīklainas 
slimības mirst vairāki 

cilvēki
Vienā no pilsētām Nigērijas 

dienvidaustrumos “mīklaina” sli-
mība prasījusi vismaz 17 cilvēku 
dzīvības. Slimības uzliesmojums 
reģistrēts nedēļas sākumā, un 
saslimušie mirst 24 stundu lai-
kā kopš simptomu parādīšanās. 
Slimnieki cieš no galvassāpēm, 
strauji zaudē svaru, viņiem ir re-
dzes traucējumi, bet beigās pa-
cienti zaudē samaņu. Analīzes 
līdz šim liecina, ka to neizraisa 
nedz Ebolas, nedz kāds cits pa-
zīstams vīruss. Pasaules Vese-
lības organizācija (PVO) vēsta, 
ka tai līdz šim zināms par 14 
saslimšanas gadījumiem, no ku-
riem 12 beigušies ar nāvi. Tomēr 
Nigērijas varasiestādes ziņo, 
ka pēdējo 72 stundu laikā jauni 
saslimšanas gadījumi neesot re-
ģistrēti.

Ir jāuzsver, ka Bērziņš kļu-
vis par pirmo prezidentu kopš 
neatkarības atjaunošanas, kurš 
atteicās no otra pilnvaru termiņa. 
Astoņus gadus Valsts prezidenta 
amatā strādāja Guntis Ulmanis 
un Vaira Vīķe-Freiberga. Savu-
kārt Valdis Zatlers balotējās at-
kārtoti, taču netika ievēlēts.

Bērziņš pieņēma lēmumu 
īpaši nekomentēt šo lēmumu. 
Pēc politiķa vārdiem, lielas kļū-
das savā darbā valsts pirmās 
amatpersonas amatā viņš nesa-
redz, savukārt lēmums nekan-
didēt prezidenta amata otrajam 
termiņam bijis personīgs. Pre-
zidenta lēmumu ir grūti nosaukt 
par negaidītu. Aizdomas sakarā 
ar viņa aiziešanu radās jau tad, 
kad viņš sāka izvairīgi atbildēt uz 
jautājumiem par pārvēlēšanu.

Ja godīgi, Bērziņš, pat ne-

skatoties uz viņa pagātni padomju 
nomenklatūrā un saikni ar Latvijas 
„oligarhiem”, prezi-
denta amatā neizska-
tījās sliktāk par sa-
viem priekšgājējiem. 
Viņš noteikti nebija 
vājāks par Zatlers un 
Ulmani, kaut gan, pro-
tams, nevarēja līdzi-
nāties harizmātiskajai 
Vairai Vīķei-Freiber-
gai. Galvenā Bērziņa 
problēma bija nespēja 
(bet, iespējams, arī 
nevēlēšanās) veikt 
dialogu ar sabiedrī-
bu. Bērziņš parādīja sevi kā visai 
kompetents, taču neveikls politi-
ķis. Taču, ņemot vērā sarežģīto 
ārpolitisko situāciju, daudzi gaidīja 
no viņa kaut ko vairāk.

Tā vai citādi, Bērziņš aiziet. 

Toties balsošanas kārtība prezi-
denta vēlēšanās ir nemainīga: 
viņu ievēl Saeimas deputāti, bal-
sojot aizklāti. Un te rodas lieliska 
augsne dažādiem politiskajiem 
darījumiem. Situācija īpaši saasi-
nās tad, kad valdošajai koalīcijai 

neizdodas vieno-
ties par noteiktu 
kandidātu. Zaļo un 
zemnieku savienība 
atbalstīja Bērziņu, 
Nacionālā apvienība 
piedāvāja savu pre-
zidenta kandidātu - 
juristu, Satversmes 
preambulas galveno 
autoru Egilu Levitu. 
„Vienotība” pagai-
dām nevienam ne-
dod priekšroku, taču 
Sandra Kalniete, EP 

deputāte, ko izvirzīja šī partija, iz-
teica vēlmi sacensties par prezi-
denta krēslu.

Skan arī citi uzvārdi. Piemē-
ram, Vaira Vīķe-Freiberga pazi-

ņojusi, ka „krīzes situācijā” būtu 
gatava kandidēt atkārtoti. Neofi-
ciālu pretendentu vidū tiek no-
saukti: Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris Raimonds Graube, 
deputāts Artuss Kaimiņš, kurš 
ieguvis skandalozu slavu, Latvi-
jas Universitātes rektors Mārcis 
Auziņš un teologs Juris Rubenis. 
Taču diez vai ir vērts uztvert šos 
kandidātus nopietni.

Kas attiecas uz vienkāršiem 
vēlētājiem, tad mūsu iespējas 
ietekmēt šīs balsošanas iznā-
kumu ir tuvu nullei. Atliek tikai 
uzticēties mūsu deputātiem, kuri 
diemžēl ne vienmēr attaisno 
tautas doto uzticību. Taču parla-
mentāriešiem ir vērts atcerēties, 
ka tauta grib redzēt Latvijas līde-
ra postenī pieredzējušu cilvēku, 
kurš labi pārzina ekonomiskos un 
juridiskos jautājumos, ir spējīgs 
būt politiski neitrāls, prot veikt 
dialogu ar cilvēkiem, kuram ir 
laba reputācija utt. Būtu jauki, ja 
mūsu jaunais prezidents atbilstu 
kaut vai diviem-trim iepriekšminē-
tajiem kritērijiem.

Viktors ŪDRIŠS
Foto no interneta

Meklējot piemērotu prezidentu
Andris Bērziņš nogāja no distances, skan jaunu kandidātu vārdi

Jauns Aukstais karš vistuvā-
kajā laikā var pāraugt par karsto. 
Jau tagad daudzos mūsu planē-
tas karstajos punktos tiek iznī-
cinātas pilsētas, iet bojā tūksto-
šiem nevainīgu cilvēku. Globālā 
agresija atstāj savas pēdas visās 
valstīs, reģionos, pilsētās, lauku 
teritorijās. Nejautājiet, kam skan 
trauksmes zvani, lielas bēdas jau 
tuvojas.

Šī ciniskā psiholoģiskā uz-
brukuma dēļ cieš arī ģimenes. 
Jau kārtējo reizi mūsu avīze ak-
tualizē jautājumu par bērnu un 
jauniešu agresiju. Dzīvoju bijušās 
pilsētas viesnīcas mikrorajonā, tā 
ir pārvērtusies par vandālisma po-
ligonu. Šis nezin kam piederošais 
īpašums kā magnēts vilina savās 
nobružātajās sienās tos, kam pa-
tīk „kulturāli” iedzert un turpat arī 
pārnakšņot. Ir arī obligātā prog-
ramma - stiklu sišana un grauti-
ņi. Vissatraucošākais ir tas fakts, 
ka atpūtnieku kontingents kļūst 
arvien jaunāks. Pēdējā laikā uz 
turieni visbiežāk dodas zēni, kam 
ir ne vairāk kā piecpadsmit gadu, 
bet nesen es vēroju huligānisko 

sabatu blakus esošajā autodromā 
un pārtraucu mežonīgās spēles, 
kurās iesaistījās sākumklašu mei-
tenes. Ir izdemolēta arī pietura 
vietā, kur apstājas skolas auto-
busi, tas spilgti liecina par to, ka 
mūsdienu bērnu „blēņas” sasnie-
dza nākamo attīstības pakāpi. 

Meklējot šīs sasāpējušās 
problēmas risinājumu, uzaicināju 
uz sarunu sociālo pedagoģi Žan-
nu Drozdovsku, lai uzzinātu viņas 
viedokli par šo jautājumu. Starp 
citu, parasti dialogos par jauniešu 
tematiku mūsu domas ir līdzīgas. 
Sociālajos tīklos, televīzijas raidī-
jumos un avīžu lappusēs pastāvī-
gi skan informācija par pasaules 
valdības ideju. Planētas ietekmī-
gākie miljardieri neslēpj globālo 
mērķi – panākt, lai iedzīvotāju 
skaits mūsu pasaulē būtu trīsreiz 
mazāks. Runa ir arī par konkrē-
tu skaitu: „zelta miljards” plus vēl 
viens miljards – apkalpojošais 
personāls. 

Vai tā ir taisnība vai tukšas 
iedomas? Vai tad teroristiskie akti 
visos kontinentos, kari Āzijā, Āfri-
kā un tagad arī Eiropā, reāli trešā 

pasaules kara draudi neapstip-
rina šo hipotēzi? Tā saucamās 
„krāsainās revolūcijas”, šķietamā 
cīņa ar narkotiku izpaltību, plašu 
tautas masu tīša dzirdīšana ar 
alkoholu un viendzimuma lau-
lību propaganda arī liecina par 
šīs versijas esamību. Tā nav in-
formācija pārdomām, bet signāls 
uzsākt garīgo pretestību.

Garīgais vakuums diemžēl 
ir mūsu demokrātiskā laikmeta 
pazīme. Aiziet pagātnē pagāju-
šā gadsimta romantiskie „mūsu 
laiku varoņi”. Pašlaik ietekmīgie 
masu mediju pārstāvji kultivē citu 
mūsdienu varoņa tēlu – cilvēku, 
kas labi pārvalda cīņas mākslu, 
ir bezbailīgs un spēj, ilgi nedo-
mājot, nogalināt pretinieku. Arī 
skaistās dāmas tēls ir sagrozīts 
- greznība, vizuālā pievilcība un 
glamūrs. Par garīgumu vispār 
nav ne runas. Reliģijas un sirds-
apziņas brīvības situācijā mēs 
arvien biežāk novērojam, kā svē-
tie simboli pārvēršas par lētiem 
greznojumiem. Zelta un sudraba 
krustiņus bieži varam redzēt gan 
drosmīgos dekoltē, gan auska-
ros un kaklarotās. Pat uz jostām 
un kurpēm... Vēl biežāk nekā 
krustiņi ir sastopami citi atribūti 
– galvaskausi, kas attēloti uz mu-
gursomām, uz bērnu veļas, cepu-
rītēm, arī uz dāmu apģērbiem...

Jau ne pirmo reizi pieredzē-
jusī pedagoģe, kura labi pārzina 
dzīvi, pievērš uzmanību tam, ka 

mūsdienās ģimenei audzināša-
nas procesā tiek atvēlēta arvien 
nenozīmīgāka loma. Vieni vecāki 
peļņas meklējumos ir spiesti uz 
ilgāku laiku aizbraukt no Latvijas 
un atstāt savus dēlus un meitas 
pie radiem. Cita vecāku katego-
rija ir pieradusi pie sociālajiem 
pabalstiem un vairs nav spējīga 
normāli strādāt, viņi paši padziļi-
na ģimenes problēmas. Ne ma-
zāk bīstama ir arī trešā kategori-
ja, kad laimīgi vecāki nepārtraukti 
lutina savas atvases un nodroši-
na viņiem visus iespējamos ma-
teriālos labumus. Šāda „audzinā-
šana” pakāpeniski izraisa ne tikai 
problēmas ar uzvedību, bet arī 
huligānismu, vandālisma aktus... 

Žanna Drozdovska uzskata, 
ka tagadējā situācijā ir vajadzī-
gas jaunas valsts programmas un 
pedagoģiskās metodikas. Prasmi 
saudzīgi izturēties pret apkārtējo 
vidi un mīlēt līdzcilvēkus nepie-
ciešams apgūt jau pirmsskolas 
vecumā. Mūsdienu pasaulē ir 
izplatīta tāda attieksme pret ap-
kārtējo pasauli, kas var novest 
līdz brīdim, kad tiks noķerta pē-
dējā zivs un nogalināts pēdējais 
putns. Patērētāju laikmetam ir 
raksturīgas neatgriezeniskas 
sekas. Mūsu pasaulē visi ir sav-
starpēji saistīti, tāpēc mums būtu 
jāizmirst par naidu un konfliktiem. 
Labais vienmēr svin uzvaru pār 
ļauno, tā tam jābūt arī turpmāk...

Aleksejs GONČAROVS

Ar ko sākas?..

Situācija Latvijas bērnu na-
mos ir kritiska un prasa būtiskas 
izmaiņas, laužot līdzšinējo praksi 
un institūciju darbu pakļaujot bēr-
na interesēm, nevis otrādi. Ņe-
mot vērā ierēdniecības līdzšinējo 
pasivitāti, problēmai ir nepiecie-
šams risinājums politiskā līmenī. 
To pagājušajā nedēļā, pēc Sa-
eimas komisiju kopsēdes, kurā 
deputāti iepazinās ar tiesībsarga 
veiktās pārbaudes rezultātiem 
par bērnu tiesību pārkāpumiem 
ārpusģimenes aprūpē, uzsver 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu 
komisijas priekšsēdētāja Inese 
Laizāne.  

„No tiesībsarga ziņojuma iz-
riet, ka ar likumiem viss ir kārtībā, 
bet ir sistēmiskas problēmas ar 
to īstenošanu dzīvē pašvaldībās 

un skolās. Fakti ir ļoti skaudri. 
Bērni ar uzvedības traucējumiem 
vairākus mēnešus pavada psi-
honeiroloģiskajās slimnīcās, lai 
gan viņiem nepieciešams psiho-

loģisks un sociāls atbalsts, ne-
vis medikamentoza ārstēšana. 
Bērni ceļā no bērnu nama uz 
internātskolu brauc uz otru Lat-
vijas malu, jo pašvaldībai jāpērk 

lētākais pakalpojums. 69 bērni 
bērnu namā pavadījuši vairāk par 
desmit gadiem, lai gan tam jābūt 
tikai pagaidu risinājumam, kamēr 
tiek atrasts bērnam piemērotāks 
aprūpes veids,” secina Sociālo 
un darba lietu komisijas priekšsē-
dētāja Aija Barča.   

Kā noskaidroja deputāti, 34 
pašvaldību bērnu namos uzturas 
1354 bērni. No tiem internātsko-
las apmeklē 288 bērni, bet 372 
ievietoti psihoneiroloģiskajās 
slimnīcās. 

Kā norāda I.Laizāne, tie-
sībsarga pārbaudēs konstatētie 
fakti norāda gan uz speciālistu 
kompetences trūkumu, gan to, 
ka atsevišķos gadījumos pašval-
dības, bērnu namu darbinieku 
vai skolas intereses diemžēl stāv 

pāri bērnu interesēm. „Bērni kā 
futbola bumba ceļo starp bērnu 
namu, internātu un psihoneirolo-
ģisko slimnīcu. Katrā vietā cer, ka 
citur viņam varēs palīdzēt labāk, 
bet nav neviena, kas līdz galam 
uzņemtos atbildību par šo cilvē-
ku. Un beigās mēs brīnāmies, ka 
nākamā pietura nereti ir cietums,” 
pauž I. Laizāne. 

Pēc deputātu priekšlikumu 
apkopošanas komisijas plāno-
jušas vērsties pie Ministru pre-
zidentes, piedāvājot savu skatī-
jumu par veicamajiem sistēmas 
pilnveidojumiem. 

Vienlaikus pozitīvi vērtējama 
Labklājības ministrijas iniciatīva 
stiprināt ārpusģimenes aprūpi 
un pilnveidot adopcijas sistēmu, 
kam nākamgad kā jaunai politi-
kas iniciatīvai būtu nepieciešami 
4,7 miljoni eiro, norāda komisiju 
vadītājas. 

Aicina valdību uz aktīvu rīcību
pastāvošās prakses laušanai
Deputāti satraukti par situāciju bērnu namos 

LR Saeima informē

Tagadējais Latvijas prezidents Andris Bērziņš nolēmis vairs 
nebalotēties jaunajam pilnvaru termiņam. Sakarā ar to, saasi-
nājušās pretrunas koalīcijā, jaunais valsts līderis visticamāk 
tiks ievēlēts ar opozīcijas balsu piesaistīšanu. 

Neatkarīgās preses pārstāvji paši problēmas nerisina, taču 
dara kaut ko lielāku. Informējot un izglītojot lasītājus, skatītā-
jus, klausītājus, viņi brīdina sabiedrību par iespējamiem drau-
diem. Un līdz ar to izaicina un cīnās pret mūsu laikmeta bīsta-
māko netikumu - vienaldzību.
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Cienījamā avīzes „Ezerze-
me” redakcija!

Pēc piedalīšanās Lieldienu 
dievkalpojumos Krāslavas Sv. 
Ludvika Romas katoļu baznīcā 
man radās interese par tagadējo 
dievnama restaurācijas posmu. 
Lasītāji, kuri augstu vērtē Krāsla-
vas kultūras mantojumu neatka-
rīgi no piederības konkrētai kon-
fesijai, būs pateicīgi par atbildēm 
uz šiem jautājumiem:

1. Vai ir pabeigta J.Mateiko 
altārgleznas „Sv. Ludviks dodas 
krusta karā” restaurācija un vai 
tās tagadējā atrašanās vieta ir 
pastāvīga?

2. Kā tiek veikti darbi, kas 
saistīti ar centrālās altārgleznas 
izveidošanu, vai tā būs Filipo 
Kastaldi freskas (kas ir zudusi) 
kopija vai darbs citā tehnikā, kad 
notiks atjaunotā altāra atklāša-
na?

3.   Kur atrodas glezna „Sv. 
Stanislavs” (iespējams, nosau-
kums nav precīzs, bet uz audekla 
ir attēlots tieši šis svētais), kas 
pirms tam atradusies pie baznī-

cas kreisās sienas?
Pateicos visiem avī-

zes darbiniekiem par svarīgiem, 
noderīgiem un saistošiem mate-
riāliem.

Donāta Maļutina, avīzes 
„Ezerzeme” pastāvīgā abonente

* * *

Restaurācijas darbi katoļu 
baznīcā tiek turpināti
Varam paziņot, ka Jana Ma-

teiko altārgleznas „Sv. Ludviks 
dodas krusta karā” restaurācija ir 
pabeigta jau gandrīz pirms des-
mit gadiem. Tagadējā gleznas at-
rašanās vieta ir pastāvīga, jo tās 
lielo izmēru dēļ cits variants nav 
iespējams.

Jūs jautājat par Filipo Kastal-
di fresku, kas, pēc jūsu domām, 
ir jau zudusi. Īstenībā freskas ar 
tādu pašu nosaukumu kā Jana 
Mateiko altārgleznai restaurāci-
ju Kristīne Širvinska un Pāvels 
Rosovskis, restauratori no Lat-
vijas, ir beiguši vēl 2006. gadā. 
Pašlaik freska nav redzama aiz 
sastatņiem, jo turpinās kolonnu, 
uzraksta „Gloria in eхcelsis Deo” 
un citu centrālā altāra detaļu res-

taurācija.
Glezna „Sv. Stanis-

lavs” atrodas tur, kur bija 
vienmēr, pie Sv. Stanisla-
va altāra. Lieldienu laikā 
šis altāris tika aizklāts ar 
Jēzus Kristus zārka attēlu, 
bet Ziemassvētku laikā - ar 
„Betlēmīti”.

Pagājušajā gadā tika 
atjaunota glezna „Svētā 
Trīsvienība”. Nesen pēc 
restaurācijas iepriekšējā 
vietā ir atgriezusies glezna 
„Svētais Vincents ar bēr-
nu”.

Atbildes sagatavoja 
Genovefa KALVIŠA

 Šī gada 16.aprīlī Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijā notika tra-
dicionālā Zinātnes diena, kuras 
galvenā domā – caur vienkāršu 
skatījumu un stāstījumu atklāt 
sarežģītas lietas. Ik gadu  gan 
paši ģimnāzijas skolotāji, gan 
pieaicinātie lektori, gan arī skolas 
absolventi piedāvā aizraujošas 
nodarbības, lekcijas kādā noteik-
tā zinātnes jomā. Visbiežāk tās, 
protams, ir eksaktās zinātnes (fi-
zika, bioloģija, matemātika), bet 
šogad bija arī lekcija literatūrzi-
nātnē. Piedalīties  Zinātnes dienā 
tiek aicināti pilsētas un novada 
6. – 9. klašu skolēni. Devīto kla-
šu skolēniem šajā dienā bija arī 
nodarbība par izglītības program-
mām 10.klasē.

  Šogad skolēniem bija 
iespēja pētīt skrejvaboles (Dau-
gavpils Universitātes studente 
A.Rukmane, ģimnāzijas absol-
vente), iepazīt mūsu pilsētas bib-
liotēkas iespējas digitālajā jomā 
(Krāslavas centrālās bibliotēkas  
darbiniece A.Bartuša, ģimnā-

zijas absolvente), Daugavpils 
Universitātes literatūrzinātnes 
pasniedzējs V. Lukaševičs dzej-
niekus Raini un Aspaziju atklā-
ja jaunā, interesantā skatījumā. 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja darbinieks E. Danovskis 
(ģimnāzijas absolvents) sniedza 
aizraujošu stāstījumu par gida 
darba specifiku, savukārt M.Ka-
care, (Latvijas Universitātes stu-
dente, ģimnāzijas absolvente) un 
I.Pučka, (Daugavpils Universitā-
tes lektore) aizraujoši skolēniem 
stāstīja par mītiskā izskaidrojumu 
ģeogrāfiskā skatījumā, bet I. Lip-
šāne, (Krāslavas TIC darbiniece, 
ģimnāzijas absolvente) iepazīs-
tināja skolēnus ar tūrisma speci-
fiku Krāslavas novadā. 10. – 11. 
klašu skolēniem bija piedāvāta 
filma „Laimes ekonomika”, kas 
vēstīja par cilvēku veiksmes stās-
tiem dažādās pasaules valstīs, 
iezīmējot atšķirības starp lokālo 
un globālo dzīves veidu un pie-
dāvājot savu laimes formulu. 
Savukārt ģimnāzijas skolotājas 

L.Makareviča (angļu valoda)  pa-
vēra noslēpumaino neredzamās 
tintes priekškaru, bet skolotāja L. 
Kolosovska (angļu valoda) runāja 
par ekoloģijas problēmām.

Diena pagāja ātri un intere-
santi, bet visiem noslēgumā bija 
nodarbība „Krāslavai 92”, tā bija 
veltīta mūsu pilsētas dzimšanas 
dienai, kuras noslēgumā katrs 
uzrakstīja skaistu novēlējumu pil-
sētai un svinīgi to apsēja ap sim-
boliskajiem cipariem 92. 

Krāslava, daudz laimes 
dzimšanas dienā!
A.JAKOVELE, Krāslavas Valsts 

ģimnāzijas latviešu valodas un 
literatūras skolotāja 

A. GONČAROVA  foto

Zinātnes diena 2015
       Krāslavas Valsts ģimnāzijā   

Atbilstoši grozījumiem liku-
mā „Par akcīzes nodokli”, sākot 
ar 2015. gada 1. jūliju, iegādājo-
ties dīzeļdegvielu, lauksaimnieki 
maksās minimālo akcīzes nodok-
ļa likmi 50 EUR par 1000 litriem 
dīzeļdegvielas, kura būs iezīmēta 
(marķēta) un to drīkstēs izmantot 
traktortehnikā un lauksaimniecī-
bas pašgājējmašīnās (visa veida 
kombaini un zāles pļāvēji). 

Vienā saimnieciskajā gadā 
(no kārtējā gada 1. jūlija līdz 
nākamā gada 30. jūnijam) par 
platībām, kuras ir deklarētas 
un apstiprinātas vienotā platību 
maksājuma saņemšanai,  rēķi-
nās no 60 līdz 130 l/ha atkarībā 
no audzējamās kultūras:

1) augkopība – 100 l;

2) augļkopība, ogulāji (tai 
skaitā mellenes un dzērvenes) 
un dārzeņu audzēšana (tai skaitā 
kartupeļi) – 130 l/ha;

3) ilggadīgie zālāji, ja ir 
nodrošināts minimālais lauk-
saimniecības dzīvnieku blīvums 
vismaz 0.5 nosacītās liellopu vie-
nības (bioloģiskajās saimniecī-
bās – 0,4) uz vienu hektāru – 130 
l/ha;

4) ilggadīgie zālāji dzīvnieku 
barības ražošanai – 60 l/ha;

5) zeme zem zivju dīķiem – 
60 l/ha;

6) citas kultūras un platības, 
kuras ir deklarētas un apstiprinā-
tas vienotā platību maksājuma 
saņemšanai – 60 l/ha.

zm.gov.lv

Informācija lauksaimniekiem

Tiešo maksājumu piešķiršanas nosacījumi

Svarīgākie datumi 2015. gadā
1. maijs LAD iesniedzams iesniegums par jaunu lauksaimniecības 

zemes gabalu iekļaušanu lauku blokos, par esošo lauku 
bloku precizēšanu, par jaunu ainavu elementu iekļaušanu 
ekoloģiski nozīmīgu platību slānī;

22. maijs Līdz šim datumam var iesniegt vienoto iesniegumu LAD 
2015. gadā (citus gadus tas būs 15. maijs);

15. jūnijs Līdz šim datumam var iesniegt vienoto iesniegumu LAD 
par dalību mazo lauksaimnieku shēmā;

15. jūnijs Pēc 22. maija līdz šim datumam var iesniegt vienoto 
iesniegumu LAD, piemērojot maksājumu samazinājumu 
– 1% par katru nokavēto dienu (citus gadus 25 kalendārās 
dienas pēc 15. maija);

15. jūnijs Līdz šim datumam var grozīt vai papildināt vienotā iesnie-
guma datus;

15. jūnijs Šajā datumā lauksaimniecības zemei jābūt lauksaimnieka 
īpašumā vai lietošanā;

15. jūnijs Līdz šim datumam iesniedzams iesniegums Valsts augu 
aizsardzības dienestā (VAAD) par kaņepju platības iekļau-
šanu THC monitoringā, un līdz 30. jūnijam veic monitorin-
ga dalības maksas maksājumu;

15. jūnijs – 
31. augusts

Šajā laikposmā kultūraugiem vai to atliekām ir jābūt uz 
lauka, ja uz saimniecību attiecas zaļināšanas kultūraugu 
dažādošanas prakse, vai ja platība pieteikta brīvprātīga-
jam saistītajam atbalstam;

15. augusts Līdz šim datumam zālājiem jābūt noganītiem vai nopļau-
tiem un novāktiem, izņemot ja zālājs atzīts par ES nozī-
mes biotopu vai putnu dzīvotni, tiek izmantots nektāra 
vai ārstniecības augu ieguvei, tad jānogana, vai jānopļauj 
un jānovāc līdz 15. septembrim, vai ja izmanto sēklaudzē-
šanai, tad līdz 1. oktobrim jānokuļ;

20. augusts LAD publicē ilggadīgo zālāju īpatsvara rādītāju un, ja tiek 
norādīts, ka zālāju īpatsvars, salīdzinājumā ar atsauces 
rādītāju, samazinās par vairāk nekā 3%, tad lauksaimnie-
kiem liegta zālāju pārvēršana bez LAD saskaņojuma;

15. septem-
bris Līdz šim datumam aparama vai uzlobāma papuve, biolo-

ģiskajās saimniecībās reizi 2 gados;
1.oktobris Līdz šim datumam LAD iesniedzama aktīva lauksaimnieka 

statusa pierādījuma deklarācija (iesniedz personas, kuras 
iepriekšējā gadā saņēmušas tiešo maksājumu vismaz 
5000 EUR un darbojas negatīvā saraksta nozarēs);

1. oktobris Līdz šim datumam LAD iesniedzama deklarācija par 
iepriekšējā gadā deklarēto un izmaksāto ar lauksaim-
niecisko darbību saistīto darba algu, nodokļus (iesniedz 
personas, kurām piešķirams VPM vairāk nekā 150 000 
EUR un attiecas maksājuma samazinājums);

31. decem-
bris

Šajā datumā un pēc šī datuma LAD lauku bloku kartē 
redzamas aizsargājamo ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju 
platības, kuras turpmāk ir aizliegts uzart un pārvērst par 
cita lietojuma zemi.

Valsts atbalsts 2015. gadā
Par akcīzes nodokli

Jautājums - atbilde Žurnāli aprīlī - maijā

PERSONĪBA: Vides eksperts un 
šamanisma praktiķis Jānis Fliks.

GARI STARP MUMS: Dēmonis-
kās rotaļlietas, kas nes līdzi lāstu 
to īpašniekiem.

IZZINĀM SEVI: Greizsirdības 
tumšie labirinti mūsu prātos.

LIKTEŅSTĀSTS: Gundega Gan-
ga Rotberga – bērns, kurš zina 
vairāk.

MĀJAS SVĒTĪBA: Kā sadzīvot 
ar lietām, kas mums nepiecieša-
mas ikdienā.

SPOKU STĀSTS: Janas stāsts 
par aizgājušo tuvinieku sveicienu 
Lieldienās.

KATRĀ NUMURĀ: Mēness die-
nu kalendārs, atbildes uz lasītāju 
jautājumiem, horoskops nākama-
jam periodam.

Citādā Pasaule
15.-28. aprīlis

22.-24. aprīlī, Daugavpilī, 
Vienības nama koncertzālē, nori-
sināsies XIV Starptautiskais dže-
za festivāls “JAZZ JOY SPRING 
2015”. Daugavpils 740. jubilejas 
gadā aicinām mūzikas cienītājus 
uz koncertu virkni, kas norisinā-
sies festivāla ietvaros.

Trīs dienas Vienības nama 
koncertzālē muzicēs, improvizēs, 
pārsteigs un iedvesmos dažāda 
ranga džeza mūziķi no Latvijas, 
Lietuvas, Francijas, Šveices un 
Krievijas.

Programmā: Daugavpils 13. 
vidusskolas diksilends, Susanne 
Abbuehl / vokāls & Stéphan Oli-
va / klavieres (Šveice, Francija), 
Staņislava Broka Daugavpils 

Mūzikas vidusskolas saksofonu 
ansamblis, Jam Session, ģitā-
ras spēles meistarklase „Džeza 
un blūza improvizācijas pamati” 
(pedagogs Mihails Sudžans no 
Maskavas), Latviešu kultūras 
centra (LKC) džeza studija, Ingas 
Bērziņas kvintets, Jazz Comfort 
Band (Paņeveža, Lietuva), Jazz 
Qintets „Five steps” (Maskava, 
Krievija), Diāna Pīrāgs un PPIO 
„Daugava”.

Festivālu rīko Daugavpils 
pilsētas domes Kultūras pārval-
de sadarbībā ar Latviešu kultū-
ras centru. Papildus informācija: 
www.kultura.daugavpils.lv, www.
vienibasnams.lv.

XIV Starptautiskais džeza festivāls 
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raudzīties, kas pa ziemu noticis plašajā pasaulē. 
Tā kā Lieldienās visnaskāk darbojas zaķi, tad bēr-
nudārza “Pienenīte” bērni labprāt palīdzēja iepazīt 
pasauli zaķim Jēcim, kurš devās apciemot drau-
gus. Jēcis savā ceļā satika vāverēnus, pelēnus, 
putniņus, ežukus un lācēnu saimi. Dzīvnieku tēlos 
iejutās vecāko grupu “Pienenītes” bērni un viņu 
audzinātājas. Jāsaka, ka šoreiz vadošās lomas 
bija jāuzņemas skolotājām. Tā ir bērnudārzu pe-
dagogu darba specifika - iejusties visdažādākajās 
lomās, tādējādi radot prieku mazajās sirsniņās. 
Bērni deklamēja dzejoļus, dejoja, gāja rotaļās un 
pats svarīgākais - mācījās būt kopā!

Pavasara saules piepildītajā bērnudārza es-
trādē sapulcējās skatītāji - vecāki, pedagogi un 
visi bērnudārza audzēkņi. Pasakas “Zaķa Jēča 
ceļojums” režisore ir mūzikas skolotāja Maija Bog-
dāne. Viņa bija parūpējusies ne vien par izrādes 
režiju, muzikālo pavadījumu un tērpiem, bet arī par 
īpašo estrādes noformējumu - latvju zīmēm. Izro-
tāt estrādi ar koka latvju zīmēm, kas dod spēku, 
pasargā no ļauna - tā bija skolotājas Maijas ide-
ja. Zīmju skices sagatavoja skolotāja Stanislava 
Batarāga, bet izgatavoja bērnudārza izpalīdzīgais 
galdnieks Vladislavs Olehno. Tagad šie brīnišķīgie 
rotājumi priecēs “Pienenītes” bērnus un skolotājus 
ne tikai Lieldienās, bet arī citos svētkos. 

Inga PUDNIKA, autores foto

Zaķa Jēča ceļojums
Lieldienas ir laiks, kad dabā 

viss mostas, arī meža dzīvnieki 
pamodušies no garā ziemas mie-
ga, lien no savām alām un migām 

Kad Ministru kabinets pildīs 
likumu un apstiprinās latviešu li-
terārās valodas normas?

Lai cik nepatīkama taisnība, 
tā tomēr ir labāka par saldiem 
glaimiem. Atšķirībā no vienas 
mūsu kaimiņvalsts, Latvijā vēl ir 
iespējas uzdot jautājumus, pie-
prasīt atbildes, padalīties ar izda-
rītajiem secinājumiem – tā teikt, 
meklēt taisnību. Vēl labāk, ka 
gala rezultātā varam rast arī pa 
kādam konkrētam priekšlikumam 
attiecīgās lietas sakārtošanai. Lai 
to izdarītu, vispirms ir svarīgi spēt 
pašiem uz sevi paskatīties bez 
aizspriedumiem un akliem nolie-
gumiem.

Viens no maniem darbības 
pamatjautājumiem saistīts ar lat-
viešu (tajā skaitā latgaliešu) valo-
du un tās pareizību/nepareizību. 
2007. gada sākumā apņēmos, 
ka darīšu visu, lai tiktu skaidrībā 
ar Valsts valodas likuma 3. panta 
ceturtās daļas ieviešanu, kas pa-
redz: “Valsts nodrošina latgaliešu 
rakstu valodas kā vēsturiska lat-
viešu valodas paveida saglabāša-
nu, aizsardzību un attīstību.” Jau 
toreiz vispirms bija svarīgi saprast, 
kas ir atbildīgs par šīs likuma nor-
mas īstenošanu. Kā izrādījās – īsti 
neviens. Tas esot tāds labais no-
doms, kas likumā ierakstīts un kas 
pats par sevi norāda uz likumde-
vēja labo gribu nelikt (līdz nezinā-
mai robežai) šķēršļus “cytaiduokai 
latvīšu volūdai”. Kad šīs robežas 
pārbaudīju reālajā dzīvē, izrādījās, 
ka pat Saeimas deputāta zvērestu 
var teikt Latgales latviešu valodā, 
ar uzstājību var panākt savu liku-
mā noteikto tiesību ievērošanu un 
var arī tikt pie Saeimas deputāta 

mandāta apstiprināšanas.
Meklējot iespējamos juridis-

kos iebildumus latgaliski izteikta 
zvēresta gadījumā un tos pār-
baudot, atklājās pietiekami jocīga 
situācija arī pašas “latviešu lite-
rārās valodas” saistībā. Kas tad 
īsti ir pareiza latviešu valoda? 
Kas to apstiprina? Kur var ar to 
iepazīties?

Satversmes 4. pants nosa-
ka – “valsts valoda Latvijas Re-
publikā ir latviešu valoda”. Tā-
lāk Valsts valodas 
likuma 23. panta 
pirmajā daļā tiek 
precizēts: “Oficiā-
lajā saziņā latviešu 
valoda lietojama, 
ievērojot spēkā 
esošās literārās va-
lodas normas” un tā 
paša panta treša-
jā daļā: “...latviešu 
literārās valodas 
normas apstiprina 
Ministru kabinets”.

Lai nebūtu nekādu pārpra-
tumu, rakstīju vēstuli Ministru ka-
bineta (MK) vadītājai ar lūgumu 
norādīt, kad (un kādas) latviešu 
literārās valodas normas īsti ir 
apstiprinātas?

Atbildi, Straujumas kundzes 
uzdevumā, sagatavoja Tieslietu 
ministrija, kurā informēja, ka MK 
līdz šim ir apstiprinājusi šādas 
latviešu literārās valodas normas: 

- “Noteikumi par personvār-
du rakstību un lietošanu latviešu 
valodā, kā arī to identifikāciju”, 
(Nr.114);

- “Noteikumi par Eiropas Sa-
vienības vienotās valūtas vienī-
bas nosaukuma atveidi latviešu 

valodā”, (Nr.564). Zaudējuši spē-
ku ar 03.05.2013.

Un tas ir viss? MK ir ap-
stiprinājis noteikumus, kā rakstīt 
personu vārdus, uzvārdus (kur 
dažas normas, manuprāt, ir pret-
runā ar jau pieminēto Valsts valo-
das likuma 3. panta ceturto daļu), 
un skaidrojumu, kad rakstīt “eiro”, 
kad “euro”. Viss.

Šeit varētu veidot pagaru 
atkāpi par dažādām valsts iestā-
dēm. Valsts valodas centrs strā-

dā TM pakļautībā ar 
mērķi “veikt normatī-
vo aktu ievērošanas 
uzraudzību un kon-
troli, nodrošināt ar 
starptautisko tiesību 
aktu oficiālajiem tul-
kojumiem”. Latviešu 
valodas aģentūras 
mērķis ir “veicināt 
latviešu valodas 
statusa nostiprinā-
šanu un ilgtspējīgu 

attīstību”. Valsts izglītības satura 
centrs, kas strādā IZM pakļau-
tībā, nodrošina mācību satura 
izstrādi un pārrauga tā īsteno-
šanu. Pie prezidenta izveidotās 
Valsts valodas komisijas darbs 
ir sabiedrisks, nesaņemot par to 
atalgojumu.  Valsts valodas cen-
tra Latviešu valodas ekspertu 
komisijas lēmumiem ir “ieteiku-
ma raksturs”. Vēl var rast daudz 
dažādus valodnieku vērtējumus, 
viņu spriedumus un pārspriedu-
mus, bet nevienam no augstāk 
minētajiem nav tiesību apstiprināt 
pat latviešu valodas alfabētu (!).

Starp citu, burtu “y” jau no 
2011. gada lietojam Saeimas 
stenogrammās un nekāda vaina. 

Neviens valodas uzraudzības 
centrs nevar neko aizrādīt vai 
uzlikt jelkādu sodu. Uz kāda pa-
mata?

Ja vidusskolnieks sarakstītu 
domrakstu Latgales latviešu valo-
dā, atbilstoši Valsts valodas cen-
tra apstiprinātajiem Latgaliešu 
rakstības noteikumiem, vai skol-
niekam tad likt sliktu atzīmi? Ja, 
piemēram, kāds pārbaudījumos 
Eiropas Savienības pastāvīga ie-
dzīvotāja statusa iegūšanai raks-
tītu “latgaliski nepareizi”, vai šim 
cilvēkam noraidīt viņa attiecīgo 
lūgumu? Uz kāda pamata?

 Visām manām latgaliski 
sarakstītajām vēstulēm (uz Sa-
eimas deputāta oficiālās veidla-
pas) esmu saņēmis gan Valsts 
valodas centra, gan Uzņēmumu 
reģistra, gan Saeimas juridiskā 
biroja, gan TM un MK atbildes. 
Viņiem nav tiesību neatbildēt.

Lai tad tomēr mēs valstī ne-
aizietu pilnīgā valodas anarhijā, 
uzskatu, ka Ministru kabinetam 
beidzot ir jāpilda Valsts valodas 
likumā uzliktais pienākums un 
vistuvākajā laikā ir jāapstiprina 
latviešu literarās valodas normas 
– svarīgi piebilst – abu latviešu 
valodas vēsturiski izveidojušos 
literāro tradīciju pareizrakstības 
noteikumus.

Ir grūti celt māju, ja nav ie-
likti stipri pamati. Tā arī grūti val-
stī sakārtot kaut vai vienu jomu, 
ja pat nav skaidrības par nācijas 
pamatvērtību – valodu. 

Raksts sagatavots abās lat-
viešu valodas literārajās tradīci-
jās – Latgales latviešu literārajā 
valodā to var izlasīt lapā jureits.lv 

Juris VIĻUMS

Latviešu literārās valodas dzimšanas diena “de jure”

Deputātu viedoklis

Novada iespējas 
pilnveidot pieaugušo 

izglītības praksi 

Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolā 16. aprīlī notika 
seminārs “Pieaugušo izglītī-
bas vajadzības un iespējas”, 
kurā piedalījās novada paš-
valdības, izglītības iestāžu 
un nevalstisko organizāciju 
pārstāvji, kas iesaistīti pieau-
gušo izglītības īstenošanā. 

Klātesošie diskutēja par 
pieaugušo izglītības līdzšinējo 
praksi, mērķa grupām un iespē-
jām novadam iekļauties vienotā 
valsts pieaugušo izglītošanas 
sistēmā pretstatā pašreizējai pie-
redzei, kad Krāslavā pieaugušos 
apmāca savstarpēji nekoordinēti 
un mainīgi pakalpojumu sniedzē-
ji, nereti nenodrošinot kvalitāti, 
kāda būtu nepieciešama, apmā-
cot pieredzējušus savas nozares 
profesionāļus. 

Spriežot par pieaugušo ap-
mācības saturu, kurš šobrīd ir 
pieprasīts, krāslavieši atzina, ka 
joprojām ir nepieciešama latvie-
šu valodas un angļu valodas ap-
mācība, turklāt savas zināšanas 
vēlas uzlabot gan cilvēki ar pa-
mata, gan augstāko izglītību. Tas 
saistīts ar iepriekš iegūto zināša-
nu vājināšanos, jo trūkst vides 
valodas praktizēšanai ikdienā, 
turklāt tas attiecas ne vien uz an-
gļu, bet atsevišķos kolektīvos arī 
uz latviešu valodu. Aktuāla ir arī 
vajadzība pēc izglītības program-
mām, kas atvieglotu uzņēmuma 
dibināšanu un uzņēmējdarbības 
uzsākšanu.

Krāslavas bērnu sociālās 
rehabilitācijas centra “Mūsmā-
jas” vadītāja Ērika Geka runāja 
par aizvien pieaugošu vajadzību 
pēc apmācību programmām, kas 
sniegtu atbalstu to profesiju pār-
stāvjiem, kuru darbs saistīts ar 
izdegšanas sindroma risku – pie-
mēram, mediķiem, sociālajiem 
darbiniekiem un policistiem.

Krāslavas novada domes 
izglītības un kultūras nodaļas 
vadītāja Lidija Miglāne atzina, 
ka  viņas vadītajā struktūrā šo-
brīd nav resursu, lai uzņemtos 
arī pieaugušo izglītības darba 
organizēšanu, un būtu nepiecie-
šams atrast veidu, kā apmaksāt 
vismaz viena pieaugušo izglītī-
bas koordinatora darbu. Biedrību 
“Krāslavas rajona partnerība” un 
“Mūsmājas” pārstāvji apliecināja, 
ka pieaugušo izglītības koordi-
nāciju varētu uzņemties arī kāda 
no nevalstiskajām organizācijām, 
kas labi pārzina sociālo un darba 
tirgus situāciju Krāslavā un bla-
kus esošajos novados.

Seminārs “Pieaugušo izglī-
tības vajadzības un iespējas” 
Krāslavā notika Izglītības un zi-
nātnes ministrijas (IZM) realizētā 
projekta „Nacionālie koordinatori 
Eiropas programmas īstenošanai 
pieaugušo izglītības jomā” ietva-
ros. Minētais IZM un Erasmus+ 
projekts šogad turpina apjomīgo 
Eiropas Komisijas līdzfinansēto 
projektu „Eiropas programmas 
īstenošana pieaugušo izglītības 
jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. 
gada 1. oktobra līdz 2014. gada 
31. martam, un kurš aizsāka 
vienota modeļa izstrādi, veidojot 
efektīvāku pieaugušo izglītības 
sistēmu valstī.

Daina Jāņkalne, IZM un 
Eiropas Komisijas  projekta 

“Nacionālie koordinatori  Eiropas 
 programmas  īstenošanai 

 pieaugušo izglītības jomā” 
 komunikāciju koordinatore
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Raiņa un Aspazijas jubilejas 
gadā otrreiz mūžā apmeklēju mu-
zeju “Jasmuiža”. Šo seno muižu 
1883. - 1891. g. nomāja Raiņa 
tēvs. Šeit topošais rakstnieks pa-
vadīja savas brīvdienas. Aizkalnē, 
Ašas upes labajā krastā, šobrīd 
norit rekonstrukcijas darbi, taču tas 
nebūt netraucē Latvijas un ārvalstu 
tūristu plūsmai. Tuvu un tālu viesu 
uzmanībai tiek piedāvāta ekskursi-
ja ar ekspozīcijas apskati. Tā veltī-
ta Jāņa Raiņa jaunībai. Apskatāma 
arī plaša Latgales keramikas dar-
bu izstāde - gandrīz divi tūkstoši 
unikālu eksponātu.

Gleznainās upītes kreisajā 
krastā atrodas pazīstamā kerami-
ķa Andreja Paulāna darbnīca un 
ceplis. Tūrisma sezonas “Jasmui-
ža 2015” sākums sakrita ar manas 
fotoizstādes atklāšanu Aizkalnē. 
Tāpēc arī viesojos šajā burvīgajā 
Latgales vietā, netālu no Preiļiem. 

Solvita Brūvere, Raiņa un As-
pazijas muzeja vadītāja vietniece, 

izstāstīja, ka ir plānots pasākumu 
cikls, veltīts izcilā latviešu rakst-
nieka 150. jubilejai. Par pasāku-
miem vairāk var uzzināt, rakstot uz 
e-pastu: jasmuiza@inbox.lv

A. GONČAROVS

II “Jasmuiža” gaida ciemos

Parlamenta izskatīšanai tika 
nodots likuma grozījumu pro-
jekts, kas ir paredzēts tā sauca-
mo „ātro kredītu” ierobežošanai.

15. aprīlī Saeimas Taut-
saimniecības, agrārās, vides un 
reģionālās politikas komisija jau 
otrajā lasījumā atbalstīja likum-
projektu, kas acīmredzot izraisīs 
būtiskas izmaiņas 
kreditēšanas sfērā. 
Piemēram, deputāti 
grasās aizliegt „ātro 
kredītu” izsniegša-
nu naktīs. Tādus 
lēmumus, protams, 
ir labāk pieņemt ar 
vēsu (un skaidru) 
prātu.

Sakarā ar dau-
dzām sūdzībām, 
Ekonomikas mi-
nistrija piedāvāja 
sakārtot ātrās kre-
ditēšanas sfēru. 
Latvijas iedzīvotāju 
vidū ir cilvēki, kuri 
mēģina risināt savas finansiālās 
problēmas, izmantojot ātrās kre-
ditēšanas firmu pakalpojumus. 
Bet par ātrumu un naudas pie-
ejamību ir jāmaksā. Valsts iestā-
des ziņo, ka saistībā ar ātrajiem 
kredītiem patērētāji visbiežāk sū-
dzas par augstajiem procentiem, 
nesamērīgām soda sankcijām, 

kā arī nepaceļamu kopējo parādu 
slogu...

Projektā ir arī citas svarīgas 
izmaiņas. Turpmāk kredīta ko-
pējās izmaksas patērētājam ne-
drīkstēs pārsniegt 0,25 procentus 
dienā no kredīta pamatsummas. 
Šādus ierobežojumus nepiemē-
ros kredītiem, kuru summa būs 

mazāka par 100 eiro, kā arī gadī-
jumos, kad kā nodrošinājums tiek 
ieķīlāta kāda lieta. Ja kredīta at-
maksas termiņš nepārsniedz trīs 
mēnešus, ar to saistītā maksāju-
mu summa nedrīkstēs pārsniegt 
sākotnēji izsniegtā kredīta pamat-
summu. No aizņēmēja nevarēs 
pieprasīt nokavējuma procentus, 

ja to apmērs kreditēšanas līgumā 
būs noteikts lielāks par 36 procen-
tiem virs aizņēmuma likmes gadā. 
Slēdzot distances līgumu, kredītu 
turpmāk varēs atmaksāt pa daļām 
proporcionāli līguma termiņam, 
kā arī procentu un pamatsummas 
apmēram ne retāk kā reizi mēne-
sī. Tas gan neattieksies uz aizde-

vumiem, kuru atmak-
sas termiņš ir īsāks 
par vienu mēnesi.

K o m i s i j a s 
priekšsēdētājs Ro-
māns Naudiņš uz-
svēra, ka grozījumi 
ir domāti vienkāršu 
pilsoņu interešu 
aizsardzībai. „Pa-
redzams, ka līdz ar 
šīm izmaiņām nebūs 
iespējama situācija, 
kad parādsaistības 
“astronomiski” izaug 
no simt līdz tūkstoš 
eiro un cilvēki tiek 
ierauti tā saucamo 

ātro kredītu parādu verdzībā,” 
paskaidroja Naudiņš.

Visticamāk Saeima izska-
tīs šos grozījumus otrajā lasīju-
mā, 23. aprīļa sēdē. Tad arī būs 
skaidrs, kad dokuments tiks ak-
ceptēts un kādi vēl grozījumi tajā 
tiks iekļauti.

Viktors ŪDRIŠS

Aizņemieties naudu ar prātu!
Saeima ierobežos “ātro kredītu” izsniegšanu

Koris ASSUMPTA no 17.- 
21. martam pēc vēstnieka Al-
berta Sarkaņa ielūguma ciemo-
jās Prāgā. Ciemojās – tas šoreiz 
nav īstais vārds – korim tie bija 
ļoti atbildīgi koncerti Latvijas pre-
zidentūras Eiropas Savienības 
Padomē kultūras programmas 
ietvaros, ko organizē Latvijas 
vēstniecība. Vēstnieka ielūgums 
piedalīties šajos koncertos korim 
bija liels gods un liela atbildība. 
ASSUMPTA uzstāšanās prog-
rammu gatavoja ar pamatīgu rū-
pību – neskaitot mēģinājumus, 
pirms Prāgas šī programma tika 
izdziedāta Aglonā, Višķu baz-
nīcā, Lietuvā – Utenas baznīcā 
un Daugavpilī M. Rotko mākslas 
centrā.

18.martā koris iepazinās ar 
skaisto Prāgu. Lieliskā gide bija 
vēstnieka dzīves biedre - Valijas 
kundze.

19. martā koris ciemojās 
vēstniecībā, iepazinās ar tās 
darbu, sniedza nelielu koncertu. 
Pēcpusdienā Sv.Ludmilas baznī-
cā ASSUMPTA dziedāja sv. Misi 
un koncertu.

20.martā korim bija pare-
dzēta visatbildīgākā uzstāšanās. 
Tā notika Sv. Salvadora baznīcā. 
Tas ir dievnams ar lielisku akus-
tiku, brīnišķīgām ērģelēm. Kon-
certa patronāžu bija uzņēmusies 
Prāgas mērs Adriana Kmāčova.

Iesākumā koris nodziedā-
ja svinīgo Eiropas himnu. Pēc 
tam sekoja oficiālās uzrunas. 

Koncertā kora un solistu izpil-
dījumā skanēja dažādu laik-
metu komponistu mūzika. 
Programmu veidoja 3 bloki 
– dziesmas Dievmātei, Cieša-
nu laiks un Augšāmcelšanās. 
Ļoti spilgti un pārliecinoši izska-
nēja mūsu ērģelnieces Jacintas 
Ciganovičas izpildītie skaņdarbi. 
Saksofona solo spēlēja Andrejs 
Ivanovs. Kā vienmēr muzikāli pie-
sātināts bija Līgas Džeriņas un 
Justīnes Savitskas dziedājums. 
Kora solo partijas dziedāja Intars 
Mežinieks.

Klausītājus aizkustināja kora 
dāmu grupas izpildītā A. Broka, A. 
Matvejāna dziesma „Tu žēleigō 
laipnō” un vīru grupas dziedātā 
B. Lazdāna dziesma „Ave Maria”. 

Koncerts izskanēja ļoti pārlieci-
noši, visi muzicēja ar lielu atdevi, 
centās „izstāstīt” katru dziesmu.

Koncertu apmeklēja Čehijas 
sabiedriskie un kultūras darbinie-
ki, Prāgā akreditētie diplomāti. 
Koris ASSUMPTA saka lielu 
paldies par palīdzību un atbal-
stu Albertam Sarkanim un Ag-
lonas novada domei.

Liels prieks, ka kārtējo reizi 
lieliski starptautiskā mērogā pār-
stāvējām savu Aglonu. Guvām 
jaunu pieredzi, paplašinājām 
kora repertuāru. 

Informācija un foto: Ieva Lazdā-
ne, Aglonas bazilikas jauktā kora 

“ASSUMPTA” vadītāja

Latvijas vēstniecība Prāgā rīko Aglonas kora „Assumpta” koncertus

Tuvojas jaunā modeļa ieviešana

Latvijas novados 2015. gada ap-
rīlī Izglītības un zinātnes ministrija 
(IZM) rīko seminārus „Pedagogu 
darba samaksas jaunais modelis un 
tā aprobācija”. Pagājušajā nedēļā 
Krāslavā un Daugavpilī vairāk nekā 
100 skolu pārstāvjus no 55 izglītības 
iestādēm iepazīstināja ar pedagogu 
darba samaksas jauno modeli. Se-
mināros piedalījās pedagogi no Krās- 
lavas, Dagdas, Ilūkstes un Daugav-
pils novadiem, kā arī no Daugavpils.

IZM speciālistes vēlreiz aktualizē-
ja pedagogu darba samaksas jaunā 
modeļa izveides nepieciešamību, ie-
meslus un nosacījumus. Iepriekšējā 
pedagogu darba samaksas modeļa 
pamatā bija sistēma „Nauda seko 
skolēnam” un tas darbojās no 2009. 
gada septembra. Kopš šīs sistēmas 
ieviešanas ir pagājuši jau 5 gadi un 
arvien vairāk tiek spriests par tās 
trūkumiem. Jaunais modelis paredz 
36 darba stundu nedēļu (pieļauja-
ma arī līdz 40 stundu darba nedēļa), 
kuras laikā vidējais kontaktstundu 
skaits ir 24). Jaunā modeļa algu no-
teiks MK noteikumi, tātad tā būs 
vienāda visās izglītības iestādēs.

Pašvaldības uzsākušas aprēķinus, 
lai apzinātu, kāds finansējums no 
to līdzekļiem būs nepieciešams, 
ieviešot jauno modeli. Izskatās, ka 
pašvaldības finansējuma daļa mo-
deļa darbības nodrošināšanai nebūs 
maza.

Neskatoties uz jau paveikto, jautā-
jums par pedagogu darba samaksas 
jaunā modeļa ieviešanas sākuma 
termiņu joprojām ir atklāts.

Lai pedagogi un citi interesenti va-
rētu ērti sekot līdzi pedagogu atal-
gojuma jaunā modeļa aprobācijas 
un ieviešanas gaitai, IZM savā mā-
jaslapā izveidoja atsevišķu sadaļu, 
kurā regulāri tiek ievietota jaunākā 
informācija. Tāpat ir pieejamas at-
bildes uz biežāk uzdotajiem jautāju-
miem. Sadaļa pieejama šeit: http://
www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/
visparizglitojoso-skolu-pedago-
gu-darba-samaksas-jauna-mode-
la-projekts .

Pedagogu darba 
samaksa
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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 mīles-
tībai
10.35, 12.30, 13.50 Top-Shop 
10.50 Marisa Jansona atvadu 
koncerts 
12.50 Mia un es
13.20 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 Laris Strunke
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 Pasau-
les 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, 19.35 Kalle nāk
11.15 De facto
11.50 Province
12.20, 23.15 Citādi latviskais 
12.50 Aculiecinieks
13.05 Sporta studijas diskusija
14.05 LTV - 60
15.45, 5.00 Eiropa fokusā
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Punkti virs i
20.25 Kā darbojas Visums 
21.15 Melu laboratorija
22.15 Sporta studijas diskusija
23.45 Pēdējais liecinieks
0.35 Kaut kur uz zemes
1.05 Brigitas Vīnšteines noslē-
pums

LNT

6.20, 3.00 Šodien novados
6.30, 3.10 900 sekundes
8.45, 0.05 Dzīvīte
9.05 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mf. Mīlestības viesnīca
11.50 Karamba!
12.00 Atgriezties mājās 
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.20 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.25 Fatmagula
20.40 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Mf. Paranormālā parā-
dība 
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, 0.55 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 
5.00 Elementāri, Vatson!

TV3+
7.05, 17.50, 2.30 Māja 2
8.05, 14.30 Ekstrasensi - de-
tektīvi
9.05 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.10 Mf. Bada spēles
11.15, 15.35 Comedy Club
12.20, 16.40 Voroņini
13.30, 20.00 Pēdējais no Ma-
gikjaniem
18.50, 1.05 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!

23.10 Mf. Zāģis 4

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
Līdz 10.00 – Profilakse
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 Ļeņingrada
21.40 Spēle
23.40 Dienas anatomija
0.30 Desants ir desants
3.30 Dēmoni
4.30 Kriminālā Krievija
5.30 Vīrieša lepnums

PBK
Līdz 10.00 – Profilakse
10.00 Vīriešu/Sieviešu
11.15 Divatā ar visiem
12.15, 15.00, 17.00, 0.45 Ziņas
12.40 Fazenda
13.30, 15.25 Laiks parādīs
15.55, 3.30 Moderns sprie-
dums
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
0.05 Euronews
1.00 Politika
1.55 Mf. Puisis no mūsu pilsētas
5.25 Mūzika

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 22. aprīlis

Krimināls, notikumi

Ir grūti iedomāties kādu citu slavenību 
uz mūsu planētas, ko pazīst tikpat daudz 
cilvēku kā karalieni Elizabeti Otro. Viņas 
cepuru dizains tiek apspriests populārāko 
modes žurnālu lappusēs, viņas personis-
ko dzīvi iztirzā ne tikai dzeltenā prese, bet 
arī nopietnie izdevumi, vēsturnieki pievērš 
lielu uzmanību ikvienam viņas solim un 
lēmumam, bet, ja viņa ir 
redzama televīzijas pār-
raidē, tad visa pasaule 
pielīp pie televizoru ek-
rāniem, lai vēlreiz paska-
tītos uz sievieti, kas ir 15 
valstu vadītāja un vienas 
no pasaulē spēcīgāka-
jām armijām virspavēl-
niece.

Viņai ir piešķirti da-
žādi tituli, un to vidū ir daudz visai nepa-
rastu: Tautas māte (Kanāda), Fidži Augstā-
kais virsaitis, Baltā dzērve (Jaunzēlande). 
Oficiālais tituls skan šādi: Viņas Majestāte 
Elizabete II, ar Dieva žēlastību Lielbritāni-
jas, Īrijas un Britu aizjūras domīniju karalie-
ne, ticības aizstāve.

Jau vairāk nekā piecdesmit gadu ka-
raliene svin savu dzimšanas dienu divreiz 
gadā - 21. aprīlī (reālā dzimšanas diena) 
un jūnija trešajā sestdienā - Lielbritānijas 
valsts svētki. 

Var teikt, ka Elizabetes iecelšana tronī 
notikusi negaidīti. Jorkas hercoga vecākā 
meita bija trešā pretendente uz troni (pēc 
sava tēvoča, Velsas prinča, un sava tēva). 
Velsas princis bija jauns un spēkpilns vī-
rietis, tika paredzēts, ka viņam būs daudz 

veselu bērnu, bet Elizabeti kā kandidāti uz 
troni neviens nopietni neizskatīja. Dzīve 
ieviesa savas korekcijas. Tēvocis iemīlē-
jās... Prinča izredzētā nekādi nevarēja kļūt 
par monarha sievu, un karaliskā ģimene 
ilgu laiku kā vien spēja pretojās šai savie-
nībai. Kad pienāca laiks ieņemt troni, Britā-
nija balansēja uz smagas krīzes robežas. 

Valdība un parlaments 
bija kategoriski pret ka-
raļa precībām ar šķirto 
sievieti. Jaunais karalis 
pieņēma lēmumu – uz-
stājoties radio, savā 
runā viņš paziņoja tau-
tai, ka vairs nav spējīgs 
nest smago atbildības 
slogu un izpildīt karaļa 
pienākumus bez savas 

mīļotās sievietes palīdzības un atbalsta. 
Tad par karali tika kronēts Elizabetes tēvs 
- Georgs VI.

Arī tad princesi izskatīja tikai kā iespē-
jamo pretendenti uz troni, jo visi gaidīja no 
karaļa dēlu... Taču viņš nepiedzima...

Kara laikā Elizabete, kurai bija 13 
gadi, sāka pildīt pārstāvības funkcijas. 
1940. gadā viņa pirmo reizi uzstājās radio 
un uzrunāja Lielbritānijas bērnus, kuri cie-
tuši kara laikā. 1943. gadā viņa patstāvīgi 
veica inspekciju gvardes pulkā, bet 1944. 
gadā tēvs iecēla viņu par valsts padom-
nieci ar tiesībām izpildīt karaļa pienāku-
mus viņa rīcībnespējas gadījumā. Pasaule 
sāka raudzīties uz Elizabeti kā uz nākamo 
monarhu...

1945. gada janvārī princese, kas tikko 

bija sasniegusi pilngadību, iestājās sievie-
šu brīvprātīgo pašaizsardzības vienībā, 
tur viņa izgāja kursus un ieguva sanitārā 
automobiļa vadītāja-mehāniķa profesiju. 
Formāli Elizabete dienēja armijā kara laikā 
5 mēnešus, līdz ar to viņu var uzskaitīt par 
vienīgo pasaulē Otrā pasaules kara dalīb-
nieci, kura vēl nav aizgājusi pensijā. 

Princese pārvērtās par karalieni 1952. 
gadā, kad Elizabetei bija 25 gadi. Kopš tā 
laika viņa ir Nāciju Sadraudzības valstu 
(lielākā daļa no dalībvalstīm ir bijušas Liel-
britānijas impērijas sastāvā) vadītāja.

Lielbritānijā karalienei ir pārstāvības, 
tradicionālā un simboliskā loma. Viņa ir sa-
vas valsts pārstāve visā pasaulē. Pēc kāp-
šanas tronī jaunā valdniece, seno angļu un 
sakšu karaļu pēcnācēja, devās vizītē uz vi-
sām valstīm, kurās viņa (kaut arī formāli) 
tika uzskatīta par vadītāju. Līdz šim laikam 
Viņas Majestāte ir apmeklējusi oficiālā vi-
zītē vairāk nekā 150 pasaules valstis. 

Atbilstoši Lielbritānijas likumiem mo-
narham nav tiesību pieņemt lēmumu pat-
stāvīgi, bet tikai pēc valdības un parlamen-
ta rekomendācijām. Taču monarham ir arī 
savas tiesības. Viņa var atlaist parlamen-
tu, ja tas vairs nepilda savas funkcijas, ir 
tiesības noraidīt premjerministra kandida-
tūru, ja viņai šī persona šķiet nepieņema-
ma. Karaliene var atcelt savu pārvaldnieku 
lēmumus Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē 
un citās Sadraudzības valstīs, bet var arī 
neatcelt. Reiz ģenerālgubernators, kurš 
Austrālijā pārstāv Viņas Karalisko Augs-
tību, lika premjerministram atkāpties no 
amata. Zaļā kontinenta parlaments un 
valdība oficiāli lūguši karalieni atcelt sava 
pārvaldnieka lēmumu. Elizabete atteicās, 

jo uzskatīja, ka ģenerālgubernatora lē-
mums ir pareizs un taisnīgs. Un Austrālija 
bija spiesta pazemīgi pieņemt šo „pļauku”. 
Tādas, lūk, ir karalienes „pārstāvības funk-
cijas”...

Ik nedēļu Lielbritānijas premjermi-
nistrs tiekas ar karalieni, lai ziņotu viņai par 
situāciju valstī un pasaulē, sniegtu savas 
rekomendācijas un uzklausītu karalienes 
padomus. Daudzi uzskata, ka šīs tikšanās 
notiek, lai turpinātu senlaiku tradīcijas. Īs-
tenībā viss ir daudz sarežģītāk. Mārgareta 
Tečera rakstīja, ka tie cilvēki, kas uzskata 
šīs tikšanās par vienkāršu formalitāti, dziļi 
kļūdās, parasti viss notiek darba atmosfē-
rā un Viņas Majestāte vienmēr demonstrē 
savu spēju orientēties plašā problēmu lokā 
un izmantot savu lielo pieredzi.” 

Pašlaik karaliene Elizabete Otrā ir 
pasaulē vecākā valsts vadītāja. Visiem ir 
zināms, ka karaliene var būt ļoti stingra, ka 
viņai patīk zirgu skriešanās sacīkstes un 
viņa ir futbola komandas „Čelsi” līdzjutēja. 
Par viņu ir zināms absolūti viss, izņemot 
pašu galveno: kā viņai izdodas saglabāt 
veselību un diženumu un nekad neapjukt 
pat vislielāko problēmu priekšā. Karalie-
nes noslēpums...

Šodien, kad visa Lielbritānija svin vi-
ņas dzimšanas dienu (Elizabete obligāti 
vizināsies pa Londonu karietē, priecāsies 
par uguņošanu, kas notiks par godu ka-
ralienei, un pulcēs visu savu ģimeni pie 
galda Vindzoras pilī), ļoti gribas kopā ar 
visiem Viņas Majestātes pavalstniekiem 
skandināt: „Dievs! Sargā karalieni!”

Andrejs JAKUBOVSKIS

21. aprīlī Ir iemesls!

Caurbraucot, mūsu pilsētā cie-
mojās Vācijas pilsonis Aleksandrs 
Boroviks. Jogas pasniedzējs, 
kurš strādā pēc Iyengar sistēmas, 

daudz laika pavada braucienos, 
arī Indijā. Viesis no tālās Nirnber-
gas trīs dienas viesojās pie kolēģa 
Aleksandra Lahtionova Semeškos.

Viesis no Vācijas

Karalienes Elizabetes II dzimšanas diena

Laika periodā no 10.04.2015. līdz 17.04.2015. Krāsla-
vas iecirknī tika reģistrēti 57 notikumi. Būtiskākie:
•	 13. aprīlī Indras pagasta Udinovā tika konstatēta zādzība 

no nedzīvojamās mājas. Saimnieks norādīja, ka pazudu-
ši elektriskie pagarinātāji, knaibles, svari, sulas spiede un 
glāzes. 16. aprīlī arī Indras pagasta Dargeļevā tika konsta-
tēta mājas uzlaušana un mantu pazušana. Notiek krimi-
nālmeklēšanas pasākumi, vērsti uz noziegumu atklāšanu.

•	 15. aprīlī Krāslavas iecirknī tika uzsākts kriminālprocess 
par to, ka no meža traktora John Deere, kurš tika atstāts 
cirsmas vietā Ūdrīšu pagastā, tika nozagti 4 apgaismes 
lukturi, 2 hidrauliskie sūkņi un hidrocilindrs. Notiek vainīgo 
noskaidrošana.

•	 15. aprīlī, veicot sankcionētu kratīšanu Izvaltas pagasta 
lielajos Ločos, 1950. g. dzimušās B. mājā, tika izņemti 8,5 
litri kandžas un 250 litri brāgas.

•	 Sadarbībā ar kolēģiem, operatīvi veicot meklēšanas un iz-
meklēšanas pasākumu kompleksu, tika noskaidrota orga-
nizēta, agrāk tiesātu personu grupa, kas paveica vairākas 
zādzības no garāžām un saimniecības ēkām, tajā skaitā 
Krāslavas un Dagdas novados: trīs 2013. gada zādzības 
Astašovas ciemā, trīs 2014. gada zādzības Ezerkalnā un 
Skaistā, 4 zādzības Krāslavā, Izvaltā, Dagdā un Andrupe-
nē. Kopā pa Latgali grupa izdarījusi vairāk kā 60 zādzības, 
izmeklēšana turpinās.

Attēlā:
Nodarbības laikā A. Lahtionova Krāslavas grupā
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CETURTDIENA, 23. aprīlis

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35, 16.15 Patvērums mīles-
tībai
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, 23.45 100 g kultūras
18.00, 23.30 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Ekspedīcija Sumatrā
20.00 Laikmeta varoņi toreiz 
un tagad
20.30 Panorāma
21.15 Lielais jautājums
0.30 Sastrēgumstunda
1.40 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
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 Kalle nāk
11.15 Sastrēgumstunda
12.25 Es - savai zemītei
12.55 Latvija var! 
13.15 Vides fakti
13.45, 1.05 LTV - 60

15.45, 5.00 Projekts Nākotne
16.15 SOKO Vismāra
18.35 Bez apvainošanos
19.05 Iebrauc kino
19.35 Mūsu Čārlijs 
20.30 Dzīvi apliecinošs skats 
uz nāvi
21.30 100 g kultūras
23.15 Kā darbojas Visums
0.05 Sporta studija
0.50 Zebra

LNT
6.20, 2.50 Šodien novados
6.30, 3.00 900 sekundes
8.45, 23.55 Dzīvīte
9.05, 20.40 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mf. Mīlestība un citi 
negadījumi
12.00 NCIS. Losandželosa 
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, 0.15 Fatmagula
21.10 Maini vai zaudē!
21.55 Mistiskās slimības 
23.00 Čikāgas sardzē
4.40 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 5.40 Tētuka meitiņas
6.40 Aģents Dadlijs 
7.10 Spēka reindžeri
7.40 Redakai
8.00, 17.55 Dzīves krustcelēs
9.00, 2.10 Komisārs Reksis 
10.00 Mahinatori 
11.00 Kāsla metode 

12.00, 1.45 Visi mīl Reimondu
13.00 Pūķi
13.35 Dēkaiņi 
14.05 Bakugani
14.25 Viņas melo labāk
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.05 Rozenheimas 
detektīvi
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Pēdējā sadursme
0.10 Kinomānija 
0.45 Overtime TV
5.00 Elementāri, Vatson!

TV3+
7.05, 17.50, 2.00 Māja 2
8.05, 14.30 Ekstrasensi - de-
tektīvi
9.05 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.10 Mf. Bada spēles
11.15, 15.35 Comedy Club
12.20, 16.40 Voroņini
13.25, 20.00 Pēdējais no Ma-
gikjaniem
18.50, 0.30 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni
22.10 Mf. Seksa brauciens

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 Braucam un ēdam!
17.00 Atriebība
18.00, 2.00 Runājam un rādām
19.40 Ļeņingrada
21.40 Spēle
23.40 Dienas anatomija
0.00 Desants ir desants
3.00 Dēmoni
5.00 Karš pret savējiem

PBK
5.55, 0.10 Euronews
6.25, 9.00, 15.00, 17.00, 0.40 
Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.40 Vīriešu/Sieviešu
13.40, 15.25 Laiks parādīs
15.55, 3.20 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 22.00 Latvijas 
Laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 22.05 Reiz Rostovā
23.25 Vakars ar I.Urgantu
0.55 Pirms tumsas iestāšanās
1.40 Mf. Sarkanās buras
5.15 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Afromaskavietis
6.50, 12.50 Multfilmas
7.04 Laika prognoze
7.05 Zaldāti
8.05, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.20 Dokumentālais projekts
12.30 Skatīties visiem!
13.15 Iesūdzi mani!
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25, 0.00 Ģimenes drāmas
16.30, 23.00 Nemelo man!
20.50 Kara noslēpums 
0.50 Maskava. Diena un nakts

РТР
6.00 Krievijas rīts
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, 5.10 Pēdējais janičārs
16.00 Svešā dzīve
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Skļifocovskijs
22.50 Vakars
0.35 “Maskavas” kanāla leģen-
das 1.20 Dēls

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
11.55 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 Mf. Zelta laikmets
23.15 Eņģelis un dēmons
0.15 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.40 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona X
9.15, 22.10 Pēdas
10.55, 20.00 Militārā izlūkošana
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
15.30, 1.10 Divdesmit dienas 
bez kara
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.15 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālā reportāža
0.55 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.45 Personīgie motīvi
10.05 Baltkrievu virtuve
10.40 Mf. Titāniks
14.00 Karsts ūdens 14.20 Ikri
14.55, 18.50 Interni
16.00 Pārlādēšana
17.50 Virtuozi
21.00 Cilvēka ķermenis
21.35 Sportloto 6 no 49, KENO
22.00 Futbols

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris 
9.35, 16.05 Patvērums mīles-
tībai
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
2.40 8. Pasaules koru olimpiāde
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 Mūsu Čārlijs 
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
19.15 Euro Hockey Challenge
21.50 Momentuzņēmums

22.05 Mf. Spēlmanis
0.05 Eiropa koncertos
0.55 Mf. Sapņu māja
2.30 Labākās latviešu mūzikas 
izlase
4.00 Spots
5.00 Pietura - Kuldīga

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. Ne par kādu naudu
11.55 Ekstrasensi – detektīvi 
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
5.45 Ķerto līga 

TV3
6.10, 5.40 Tētuka meitiņas 
6.40 Aģents Dadlijs 
7.10, 13.00 Pūķi
7.40 Redakai
8.00 Dzīves krustcelēs 
9.00, 1.55 Komisārs Reksis 
10.00 Nozieguma skelets 
11.00, 1.05 Kāsla metode
12.00, 1.55 Visi mīl Reimondu 
13.30 Dēkaiņi 
14.00 Bakugani
14.20 Viņas melo labāk 
15.35 Betija Vaita un vecie ērmi 
16.55, 3.10 Rozenheimas 
detektīvi
17.55 Dullās sacensības 

19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
20.40 Mf. 27 kleitas
23.00 Mf. Ģimenes ligzda
5.00 Elementāri, Vatson!

TV3+
7.05, 17.50, 3.50 Māja 2
8.05, 14.30 Ekstrasensi - de-
tektīvi
9.05 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.10 Mf. Bada spēles
11.15, 15.35 Comedy Club
12.20, 16.40 Voroņini
13.30 Pēdējais no Magikjaniem
18.50, 2.25 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Koralaina
22.00 Mf. Oficiante
0.20 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 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Pulksteņmeistars
0.45 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 Atriebība
18.00, 2.35 Runājam un rādām
19.40 Spēle
23.35 Genocīds. Sākums
0.40 Vilku sala
3.35 Īpašās nozīmes aģents

PBK
5.55, 1.40 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, 15.20 Laiks parādīs
15.55, 4.45 Moderns sprie-
dums
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
0.55 Vakars ar I.Urgantu
2.10 1inCity
3.10 Mf. Kaķis maisā
5.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Afromaskavietis
6.50, 12.55 Multfilmas
7.09 Laika prognoze
7.10 Zaldāti
8.05, 12.30, 23.55 Skatīties 
visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.20 Dokumentālais projekts
13.20 Drošs līdzeklis
14.25 Titāniks. Mūžīgās dzīves 
noslēpums

17.30 Titāniks. Reportāža no 
aizsaules
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
22.55 Slepenās teritorijas
0.45 Maskava. Diena un nakts

РТР
6.00 Krievijas rīts
10.00 Ivans Čerņahovskijs. 
Pulkveža mīkla
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
12.00 Par pašu galveno
12.55, 3.20 Īpašs gadījums
15.05, 5.10 Pēdējais janičārs
16.00 Svešā dzīve
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
21.00 Humora šovs
23.00 Sākt visu no jauna
1.05 Mf. Nodzīvosim līdz 
pirmdienai
5.50 Žurka

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.05 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
14.05 Mācīties dzīvot
14.35 Laiks parādīs
16.15 Mf. Sievietes
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mākslas filma
22.45 Vakars ar I.Urgantu
23.35 Mf. Karstgalvji

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
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
10.55, 19.55 Militārā izlūkoša-
na. Pirmais sitiens
11.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
12.10 Ģimenes melodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Maša likumā!
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.30, 0.55 Divdesmit dienas 
bez kara
16.30 Ģimenes melodrāmas
17.30 Nezināmā Baltkrievija
17.55, 21.45 Mūsējie
18.10 Lielā reportāža
21.00 Panorāma
22.00 Mf. Krievu
0.35 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 20.50 TV barometrs
9.05 Baltkrievu virtuve
9.40, 16.50 Personīgie motīvi
10.40 Kapeika kapeikā
11.15 Bafija pret vampīriem
13.35 Mf. Es gribu to redzēt!
14.10 Interni
16.15 Ir nu gan!
17.55 Virtuozi
18.55, 20.55 Futbolzāle
20.10 Gribu nokļūt televīzijā!
21.30 Sportloto 5 no 36, KENO
22.15 Reportieris
23.05 Mf. Jūru saimnieks. Uz 
Zemes malu

PIEKTDIENA, 24. aprīlis

RenTV Baltic
Līdz 10.00 – Profilakse
10.15 Kara noslēpums 
12.30, 0.45 Skatīties visiem!
12.55 Multfilmas
13.20 Iesūdzi mani!
14.25, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25, 23.55 Ģimenes drāmas
16.30, 22.55 Nemelo man!
19.45 Saviesīgas vakariņas
20.50 Varenie noslēpumi

РТР
Līdz 10.00 – Profilakse

10.00 Krievijas rīts
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, 5.10 Pēdējais janičārs
16.00 Svešā dzīve
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Skļifocovskijs
22.50 Speciālais korespondents
0.35 Vjetnamas kara garā 
atbalss
1.35 Mf. Dēls

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.40 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
15.10, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!

20.00 Laiks
21.05 Farca
23.10 Eņģelis un dēmons
0.05 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.45 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Zona X
9.15 Mf. Asins saites
11.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
13.05 Diena lielajā pilsētā

14.00 Maša likumā!
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.30, 1.15 Divdesmit dienas 
bez kara
16.35 Ģimenes melodrāmas
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.20 Interešu sfēra
20.00 Militārā izlūkošana
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
22.10 Pēdas
1.00 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.25 TV barometrs

9.05, 16.40 Personīgie motīvi
10.05 Fitnews
10.35 Kauli
12.25 Saprast un neitralizēt
13.00 Augstāk par jumtu
13.50 Mans īpašais blūzs
15.45 Reportieris
17.45 Virtuozi
18.45 Interni
20.10 Futbolzāle
21.30 Sportloto 5 no 36, KENO
21.40 Futbols
0.15 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
0.40 Būt cilvēkam
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www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

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

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

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

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete Viļuma

Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838
27068443, pati te@inbox.lv

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

Reklāma un sludinājumiLAIKA ZIŅAS

22.04. 23.04. 24.04.

- 2 ... + 11 + 3 ...+ 15 + 3 ...+ 13

ZR   5 m/s  R   9 m/s ZR  4 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 „RENEM ” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
26393921.

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.

SIA “Rumba centrs” 

aicina darbā pārdevēju - 
noliktavas pārzini.

CV - merogs@inbox.lv
Tālr. 28237504

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

profili. Atlaides līdz 35 %. 
METĀLA DURVIS.

MIESNIEKU IELA 13, KRĀSLAVA, 
Tālr. 27878088

PVC logi un durvis.
- Mēbeles, virtuves pēc pasū-
tījuma.
- Pontonu laipu izgatavošana.

Daugavpils iela 8,  Dagda.
www.ligaisi.lv 

Tālr. 28348751, 29135092

2015. gada 22. aprīlī plkst. 17.30 Pils ielā 5 Krāslavas pamat-
skolas administrācija, 1. klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji 
aicina 2008. gadā dzimušo bērnu vecākus uz tikšanos. Jūs varē-
siet iepazīties ar skolas darba organizāciju un noformēt doku-
mentus.

Tālrunis uzziņām 65681474.

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

Piektdien, 24. 
aprīlī pārdošanā 
būs jaunas da-
žādu krāsu visti-

ņas (4 - 5 mēn.), dējīgas dē-
jējvistas (12 mēn., Hailand) 
un gaiļus. Pēc pa sū tī ju ma 
diennakts un nedēļu veci 
cāļi, broileri, pīlēni (1 mēn.), 
zoslēni. Tālr. 29142247, šo-
fe ris 29158908. 

Aglona - 7.40, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Auleja - 
8.45, Kombuļi - 9.10, Izvalta 
- 9.30, Borovka - 9.45, Krās la-
va (Os tas ie la) - 10.00, Skais-
ta – 10.50, st. Skais ta – 11.10, 
Kalnieši – 11.25, Pie dru ja – 
11.40, Lupandi – 11.55, Vai-
cuļeva - 12.05, In dra – 12.15, 
Sku ki – 12.35, Ro bež nie ki 
– 12.50, Asū ne – 13.15, Dag-
da – 13.35, Ezer nie ki – 14.00, 
Andzeļi – 14.15, Andrupene 
– 14.40, Mariampole – 14.50, 
Jaunokra – 15.00, Priežmale 
– 15.15.

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). T. 
26677812

Krāslavas Mūzikas skola uz-
ņem audzēkņus 2015./2016. 
māc.g. profesionālās ievirzes 
mūzikas izglītības sekojošās 
izglītības programmās:
• taustiņinstrumentu spēlē 

– Klavierspēle, Akordeona 
spēle

• stīgu instrumentu spēlē – Vi-
joļspēle

• pūšaminstrumentu spēlē – 
Klarnetes spēle, Saksofona 
spēle, Flautas spēle

Pieteikumu reģistrēšana un 
dokumentu pieņemšana no-
tiek līdz 27. aprīlim no plkst. 
13.00 līdz 18.00 

Uzņemšanas eksāmeni š.g. 
24., 27. aprīlī plkst. 18.00

Uzziņas pa tālr. 65622408

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, ai-

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

Pēdējo reizi šajā 
sezonā!

SI A “TEK” no Pre iļiem pie-
dā vā 24. aprīlī Krāslavas 
tirgū no plkst. 8.00 līdz 13.00 
vil nas un pus vil nas dzi ju, aus-
tos iz strā dā ju mus, kā arī vil nas 
ap mai ņu pret dzi ju un aus tiem 
iz strā dā ju miem. Pērkam maz-
gātu vilnu. Tālr. 29505937.

aicina darbā uz nenoteiktu laiku:
LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTU(-I)
Krāslavas nodaļā ( Darbam Dagdas novadā)

Par mums:
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) dar-

bojas kopš 1991. gada. Mūsu viena no galvenajām darbības jomām 
ir lauku uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem sniegt nozares 
ražošanas procesu, grāmatvedības un biznesa plānošanas kon-
sultācijas un pakalpojumus, kā arī veikt pētījumus, izglītošanu un 
informēšanu. Mūsu klienti darbojas lauksaimniecības, mežsaimnie-
cības, zivsaimniecības un citās lauku uzņēmējdarbības jomās. Tie 
ir arī dažādu lauku iedzīvotāju sociālo grupu pārstāvji. Lai veiksmīgi 
un kvalitatīvi darbotos savā jomā, LLKC ir izveidotas 26 struktūrvie-
nības visā Latvijā, kurās kopā strādā vairāk nekā 400 darbinieku, 
līdz ar to, esam viena no vadošajām lauku attīstības konsultāciju 
pakalpojumu sniedzēju organizācijām Latvijā. 

Par Tevi: 
Tev patīk strādāt komandā. Tev ir labas komunikācijas prasmes. 

Proti domāt analītiski, bet darboties radoši. Ja Tev ir svarīgs stabils 
darbs un atalgojums, tad kļūsti par daļu no LLKC komandas kādā 
no Latvijas lieliskajām pilsētām!

Tavi darba pienākumi būs:
• Sniegt informatīvos un konsultatīvos pakalpojumus lauku uzņē-

mējiem un lauku iedzīvotājiem par lauku attīstību un lauku uzņē-
mējdarbību, tai skaitā, par valsts, ES un citiem atbalsta veidiem;

• Sniegt konsultatīvo atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanā un at-
tīstībā;

• Izvērtēt teritorijas resursus;
• Izplatīt aktuālo ar lauku attīstību saistīto informāciju un organizēt 

informatīvās dienas. 

Nepieciešamās darba prasmes un zināšanas:
• Augstākā vai profesionālā vidējā izglītība;
• Iepriekšējā darba pieredze vai izpratne par lauksaimniecības un 

lauku attīstības politiku ES un Latvijā;
• Labas latviešu valodas prasmes, vēlamas arī krievu un angļu va-

lodas zināšanas;
• Labas datorprasmes;
• Iniciatīva, spēja uzņemties atbildību un rast patstāvīgus risināju-

mus;
• Labas komunikācijas spējas;
• Augsta atbildības sajūta;
• Mērķtiecība;
• Spēja risināt problēmas un pieņemt lēmumus.
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• Personīgais autotransports;
• Deklarētā dzīves vieta Dagdas novada teritorijā. 

Mēs Tev piedāvājam:
• Konkurētspējīgu un motivējošu atalgojumu;
• Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• Iespēju realizēt un paplašināt savas profesionālās prasmes un 

iemaņas;
• Iespēju strādāt ar draudzīgiem, atvērtiem un izpalīdzīgiem kolē-

ģiem.
CV un pieteikumu lūdzam iesniegt elektroniski vai sūtot pa 

pastu uz zemāk norādītajām adresēm līdz 2015. gada 30. ap-
rīlim.

Adrese: SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
Krāslavas nodaļa, Skolas ielā 9, Krāslavā LV-5601

 e–pasts: ivars.geiba@llkc.lv
Tālruņi uzziņām: 26538824
Ja vēlies vairāk uzzināt par mums: www.llkc.lv

 Laikraksta 
“Ezerzeme”  redakcija 

pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.

IEPĒRK

PĀRDOD

PĒRK

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

garāžu karjerā. Ļoti labu, sausu 
pagrabu. Tālr. 27115802;
“OPEL Ascona” - 1.6, 1986., ar kom-
binētu vadības sistēmu. Cena pēc 
vienošanās. TA līdz 15.09.2015. 
Tālr. 65622833, 20083208;
traktoru T-25, 1983., darba kār-
tībā, bez TA, ar dokumentiem. 
Ar sakabes inventāru. Tālr. 
+004796829111, 26795474;
paštaisītu kokapstrādes darba 
galdu (griezējs, ēvele); baltus si-
likāta ķieģeļus (700 gab. - 0.015 
€/ gab.), 5 kameru saldētavu 
“Beko”. Tālr. 26554223; 
zirga dzelzs piekabi ar gumijas 
riteņiem un gultņiem. 150 €. Da-
gdas pag. Tālr. 65652317;
riepu diskus “Alessio Principe” 
(R 15, 5x110). Komplekta cena 
- 100 €. Tālr. 26018833;
2 metāla mucas (3000 l); sienu. 
Tālr. 26266511;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548; 
govi. Tālr. 29844784;
kazlēnus (1,5 mēn.). T. 29363224;
sivēnus. Piegāde. T. 28113217;
pārtikas, sēklas un lopbarī-
bas  kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;
sēklas kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
26869398; 
sienu. Tālr. 26274048;
dēļus, brusas, malku. Tālr. 
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. T. 
29131196, woodholding@inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
investori Latgalē - zemi ar mežu, 
lauksaimniecības zemi sākot 
ar 5 ha (var bez ZG), kā arī 
lietaskoku. Tālr. 29888098;
mežus ar zemi, cirsmas, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688; 
SIA “Zelve” pērk cirsmas, zemes 
īpašumus ar mežu. Sniedz meža 
izstrādes pakalpojumus. Korekta 
attieksme. Samaksa līguma 
slēgšanas brīdī. PĀRDOD  ozolu 
stādus. Tālr. 26498249;
automobili VAZ. Vēlams 2101, 
bet var arī citus. Obligāti ar 
dokumentiem. Tālr. 22350451.

DAŽĀDI
Sieviete meklē apkopējas darbu 
vai lauksaimniecībā. T. 20498796.
Palīdzēšu sagatavoties 9. un 12. 
klases matemātikas eksāme-
niem. Tālr. 26260013.
Meklēju autovadītāju “B” katego-
rijas teorijas pasniedzēju. Tālr. 
25334197, 28488876. 
Izgatavoju šūpoles, dārza gal-
dus, krēslus un citas koka mēbe-
les pēc pasūtījuma. T. 22481373.
Dārzu kultivēšana ar frēzi. Tālr. 
29824483.
Rokam, tīram dīķus, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Piegā-
dājam smiltis, granti, skaidas, 
melnzemi. Tālr. 28601483.

Velosipēdu, AM (mopēdu) 
un B kategoriju apmācība.

B kategorijas teorija 35 EUR.
Sākotnējā braukšanas ap-

mācība Krāslavā.
Pieteikties līdz 30.aprīlim 

pa tālr. 26182527; 29776445
Sīkāk: www.autoskolanr1.lv
Nāc uz mūsu pilsētas 

autoskolu!

20. aprīlī Krāslavā, Izvaltas ielā 8 
tika nozaudēts mobilais telefons 
“Samsung”. Atradēju lūdzam atdot 
SIM karti. Siena iela 19, Krāslava
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