
9 771407 962024

12
ISSN 1407-9623

Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts
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Latvijā

Nākamais laikraksta 
“Ezerzeme” numurs 

iznāks 29. martā

 25. martā aicinām Jūs
 uz Lieldienu gadatirgu 

Dagdā!
Notiks tirdzniecība ar lauk- 

saimniecības, pašražotām 
precēm un pārtikas precēm (ti-
kai pēc iepriekšēja pieraksta).

Gadatirgū SIA “Tek” pie- 
dāvās vilnas apmaiņu un iegādi. 

Tālr. 29415291

Stāsts par kādu negadī-
jumu 

2.lpp

Dzīvot, cienot sevi un 
citus

5. lpp

Šodien numurā

  No saules spēku ņemt,
Tās gaismu glabāt sirdī!

Sveicam mūsu mīļo
 Ainu Jakoveli 

skaistajā dzīves jubilejā.
Lai viss, ko vēlies, piepildās,
                Lai viss, ko dari - izdodas,
                       lai viss, ko gribi - sasniedzams.

Mamma, meitas un dēla ģimenes

Krāslavas kultūras nama amatierteātris 
1.aprīlī plkst. 18.00 aicina uz Aivara Bankas 

lugas “Meitiņa” izrādi! 

Režisors - Voldemārs Varslavāns. 
Lomās -  Inga Pudnika, Janīna Samsanoviča, Juris Škļarono-

ks, Aleksandrs Kadenecs, Dace Samsonoviča, Eduards Danovskis, 
Artūrs Pavļukevičs, Aļona Lavnika, Inna Sevostjanova, Sarmīte Su-
batoviča, Ļubova Makareviča, Inta Lipšāne, Alfrēds Savickis. 

Pēc piecu gadu prombūtnes mājās tiek gaidīts dēls Andris,...
bet... ierodas meitiņa Andra.Vai šie jaunumi ieviesīs kādas pārmai-
ņas pagasta ierastajā ikdienas dzīvē? Mēs mēģināsim noskaidrot, 
kas ir vieglāk - būt par sievieti vai vīrieti...

 Invalīdu biedrība “Sta-
riņš” sveic Lieldienās 

Krāslavas novada domi, 
visus sponsorus un inva-

līdu biedrības biedrus!
Lai Lielie svētki ienes Jūs mā-

jās stipru veselību, prieku, sa-
skaņu, labklājību, piepilda jūsu 
sirdis ar labestību un žēlsirdību. 
Lai Jums līdzās vienmēr ir Dieva 
svētība! Lai Dievs jums dod ve-
selību, pacietību ikdienas rūpēs, 
nezaudējiet ticību un cerību, ka 
viss būs labi, lai jūsu sirdis pil-
dās ar mīlestību, miers dvēselē, 
saticība ģimenē. Lai virs galvas 
skaidras debesis, lai neveiks-
mes un skumjas paiet jums 
garām, lai veiksme jūs nekad 
nepamet!

Kristus Augšāmcēlies!

I Iemīļotās 
grāmatas, sen-
gaidītie svētki

Par Eiropas lasīšanas 
svētku rotu mūsu pilsē-
tā kļuva vokālā ansambļa 
“Krāslaviņa” jaunākās gru-
pas, kas konkursā “Balsis 
2016” Līvānos izcīnīja pir-
mo vietu, uzstāšanās. Starp 
citu, arī vecākā grupa sīvā 
konkurencē godam nopel-
nīja otrās pakāpes diplo-
mu. Apsveicam dalībniekus 
un ansambļa vadītāju Olgu 
Grecku!

ATTĒLOS: “Krāslavi-
ņa”, jaunākā grupa; visak-
tīvākais lasītājs Sergejs 
Žunda. 

Aleksejs GONČAROVS

No vizbelītēm, 
pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem
 šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas
 ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, 
gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust!

Ūdrīšu pagasta pārvalde iedzīvotā-
jiem novēl saulainus, labām domām 
un priecīgiem mirkļiem piepildītus 

šos svētkus!

30. martā plkst. 14.00 Krāslavas Kultūras namā notiks 
Krāslavas novada pensionāru biedrības atskaites sapul-
ce. Ziņojumu par biedrības aktivitātēm papildinās foto- 
grāfijas uz ekrāna. Jautājumus, priekšlikumus rezolūcijai lūdzam 
līdz 27. martam ielikt pasta kastītēs, kas atrodas pie novada domes 
un Mūzikas skolas ēkām.  Sapulces laikā iestāžu amatpersonas 
sniegs atbildes tikai uz iepriekš iesniegtajiem jautājumiem. 

Vai konfl ikts 
ir atrisināts?

Kādu dienu laikraksta redak-
cijā saņēmām šādu vēstuli: “Lab-
dien, redakcija! Gribētu dalīties 
savā nepatīkamajā pieredzē par 
Dagdas novada veterinārārstu 
Leonīdu Baranovu. Dzīvoju Mā-
koņkalna pagastā. Manā nelie-
lajā saimniecībā saslima zirgs. 
Mūsu pagastā praktizējoša vete-
rinārārsta nav. Meklēju palīdzību 
kaimiņu pagastos. L.Baranovs 
piekrita palīdzēt un atbrauca ap-
skatīt dzīvnieku. Pirmajā reizē, 
neizmeklējot dzīvnieku un ne-
sniedzot paskaidrojumus, tika 
ievadīti medikamenti un sniegti 
norādījumi turpmākai ārstēšanai 
– antibiotiku injekcijas. Kopumā 
ārsts bija atbraucis trīs reizes. 
Dzīvnieka veselības stāvoklis 
neuzlabojās, bet otrādi – paslikti-
nājās. Pēc visu norādījumu izpil-
dīšanas, ārstam tika vairākkārtīgi 
zvanīts un jautāts par turpmāko 
ārstēšanu. 

Turpinājums 3. lpp.

• Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvi-
čs uzskata, ka bažas par bēgļu 
ceļu caur Latviju ir nopietnas, ir 
jāgatavojas, ka bēgļu plūsma 
var pieaugt. Viņš uzsvēra, ka 
ir jāstiprina robeža un iekšlie-
tu dienestu spējas ne tikai tikt 
galā ar robežpārkāpējiem, bet 
arī izvērtēt katras personas at-
bilstību bēgļa statusam. Tāpat 
ir jānoslēdz līgumi, lai valstis 

pieņemtu atpakaļ cilvēkus, kas 
nekvalifi cējas bēgļa statusam, 
piemēram, ES ar Baltkrieviju. 

• Vairākas valsts iestādes spies-
tas rūpīgi pārskatīt savus tē-
riņus un tā sauktos bāzes 
budžetus. Bet Saeima šogad 
komandējumiem plāno tērēt par 
aptuveni simt tūkstošiem eiro 
vairāk nekā tika izlietots pagāju-
šajā gadā, ziņo “De facto”. 

• Pēdējā laikā būtiski audzis 
muitnieku atklāto narkotiku dau-
dzums Latvijas Pastā saņemta-
jos sūtījumos - pērn tie bija 592 
gadījumi jeb 12 % no valstī ko-
pumā izņemtajiem vairāk nekā 
1000 kilogramiem narkotiku, un 
tas ir teju 9 reizes vairāk nekā 
2014. gadā fi ksētie 67 sūtījumi.
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Pasaulē

Veselība uz kartītēm
Saeimas deputāti cer atrast 

savu risinājumu veselības aprū-
pes krīzes likvidēšanai. Kā jau 
rakstīja “Ezerzeme”, tagad Lat-
vijas medicīnai bezmaz vai jā-
izraksta slimības lapa: reģionos 
ir totāls terapeitu trūkums, liel-
pilsētu slimnīcās – rindas valsts 
apmaksātu pakalpojumu saņem-
šanai. Veselības aprūpes finan-
sēšana plānveidā tika samazi-
nāta kopš 2007. gada. Pašlaik, 
pēc dažādiem vērtējumiem, lai 
normāli funkcionētu, valsts me-
dicīnisko pakalpojumu nozarei 
ik gadu ir nepieciešams papildu 
finansējums 100 līdz 300 miljonu 
eiro apmērā.

Nav izslēgts, ka papildus 
līdzekļus meklēs nevis valsts 
budžetā, bet nodokļu maksātā-
ju kabatās. Veselības ministrs 
Guntis Belēvičs kārtējo reizi at-
gādināja, ka Latvijā jāievieš obli-
gātās veselības apdrošināšanas 
sistēma. Viņa vadītajā ministri-

jā ir pārliecināti, ka šis projekts 
var sākt darboties jau nākamajā 
gadā.

Parlamentā uz šo ierosinā-
jumu reaģēja, izveidojot darba 
grupu, lai izstrādātu obligātās 
veselības apdrošināšanas mo-
deli. Šī grupa rīkos sēdes Sa-
eimas Sociālo un darba lietu 
komisijas kontrolē, pirmā sēde 
notiks pēc 18. marta. Kā izde-
vās noskaidrot “Ezerzemei”, de-
putātiem jau radušās idejas, ko 
apspriest –, piemēram, Sabied-
rības veselības apakškomisijas 
priekšsēdētājs Romualds Ra-
žuks piedāvā izmantot Lietuvas 
pieredzi. Kaimiņvalstī obligātā 
iemaksa par medicīnisko apkopi 
ir 9 % no ienākumiem (taču ne 
mazākiem par minimālo darba 
algu), turklāt darba ņēmējs mak-
sā 3%, pārējos 6% sedz darba 
devējs. Par tiem, kam ienāku-
mu nav, maksā valsts. Tātad, 
lietuviešiem obligātās veselības 

apdrošināšanas nodokļa slodze 
pārsvarā tiek sadalīta starp val-
sti un darba devējiem. Saskaņā 
ar Lietuvas Nacionālā veselības 
apdrošināšanas fonda statistiku, 
apdrošināto uz budžeta rēķina 
ir līdz 58%. Obligātās apdroši-
nāšanas iemaksas tiek uzkrātas 
īpašā fondā un sadalītas caur 
vienotu slimokasu sistēmu – 1 
centrālo un 10 teritoriālajām sli-
mokasēm.

Eksperti šaubās, vai Latvijas 
budžets izturēs šādu slodzi. Tiek 
lēsts, ka projekts kopumā izmak-
sās nepilnus 200 miljonus eiro. 
Kā aprēķinājusi Latvijas Darba 
devēju konfederācija, ierindas 
iedzīvotājam tas nozīmē, ka ob-
ligātās apdrošināšanas iemak-
sas aptuvenais apmērs varētu 
būt 18 eiro mēnesī. Turklāt ve-
selības ministrs Guntis Belēvičs 
nosaka citu summu – 25 eiro no 
strādnieka un tādu pašu summu 
no darbadevēja. Lai obligātā ap-

Stāsts par kādu negadījumu 
Bēdīga lieta - strādāt bez 

mīlestības pret izvēlēto profesi-
ju. Un, veltījis žurnālistikai visu 
savu dzīvi, es jau sen izstrādāju 
personīgo noteikumu: vislielākā 
uzmanība jāvelta ikviena lasītāja 
problēmām. Tā bija gan pazudušā 
nemirstībā neveiksmīgās “komu-
nisma celtniecības” laikmetā, gan 
tagad, kad “Ezerzeme” pārvēršas 
par pēdējo instanci. Un nav ko 
slēpt: ierēdņu skaits nesamazi-
nās, viņi labprāt dod solījumus, 
bet priekšvēlēšanu laiks atbilstoši 
Latvijas tradīcijām vienmēr pār-
vēršas par novēlējumu periodu. 
Saeimas “pērle” - “Kā var neso-
līt?!” - jau sen kļuva par vietējo 
politiķu rīcības klasiku... 

Vieni mūsu neatkarīgās avī-
zes biroja viesi izmisuma un bez-
cerības dēļ vēlas izkratīt sirdi ko-
respondentam un lūdz padomu, 
citi mēģina “saklauvēt” amatper-

sonas, kas aizmirsušas, ka viņi 
paši ir tautas sastāvdaļa, un viņu 
galvenais pienākums ir kalpot tau-
tai. Taču nav sliktuma bez labuma, 
un nākamās pašvaldību vēlēša-
nas liek mūsu varas pārstāvjiem 
atcerēties par mazo cilvēku, kura 
dzīve sastāv ne tikai no priekiem... 

Pagājušā gada nogalē pie 
manis vērsās satraucies Krāsla-
vas iedzīvotājs Valerjans Bricis, 
kura īpašuma teritorijā notika 
ugunsgrēks. Taču emocijas un 
mēģinājumi pēc iespējas ātrāk 
atrast vainīgos nav piemērotākais 
brīdis, lai noskaidrotu visus noti-
kušā apstākļus, un es pierunāju 
redakcijas apmeklētāju būt pa-
cietīgam un kādu laiku pagaidīt, 
pirms atklāt visu patiesību. Pagāja 
pietiekami daudz laika, un otrās 
vizītes ietvaros krāslavietis pa-
stāstīja, ka pēc vēršanās prokura-
tūrā, viņš uzskata, ka ir nepiecie-
šams izklāstīt problēmas būtību 
arī preses pārstāvim. 

Nodzīvojis visu mūžu Krās- 
lavā, es pirmo reizi uzzināju, ka 
mūsu pilsētā ir iela ar nosaukumu 

“Rudens”, kur atrodas tikai dažas 
mājas. Aptuveni pirms septiņiem 
gadiem mūsu redakcijas apmek-
lētājs tur nopirka māju nr. 9 ar 
1900 kvadrātmetrus lielu zemes 
gabalu. Tiesa, māja bija diezgan 
veca, bet vieta ļoti pievilcīga: cil-
vēks dzīvo gan pilsētā, gan pie 
dabas krūts, arī līdz Zirga ezeram, 
kā saka, ar roku var aizsniegt. Vie-
na problēma: no Vasarnieku ielas 
līdz dzīves vietai piebrauktuve bija 
ļoti slikta: lietus laikā - neizbriena-
mi dubļi, un vēl ļoti traucēja grāvis, 
šķīdonī tas bija par pamatu tam, 
ka līdz mājām vispār nevarēja 
piekļūt. No sākuma Valerjans pats 
mēģināja remontēt tā saucamo 
ielu, atveda asfalta gabalus, ierī-
koja betona cauruli pāri strautam. 
Vēlāk arī pilsētas institūciju pār-
stāvji “pieslēdzās”, betona cau-
ruli nomainīja pret plastikāta, kas 
diemžēl sašaurināja brauktuvi. 

Taču pilsētas nomales iedzīvotā-
ju satrauca ne tikai piebrauktuve, 
bet arī problēmas ar ūdensapgādi 
un ielas apgaismojumu. Pagājušā 
gada vasarā Valerjans Bricis vēr-
sās pie Krāslavas novada domes 
priekšsēdētāja Gunāra Upenieka, 
un pašvaldības vadītājs apsolīja, 
ka atbrauks un personīgi izvērtēs 
dzīves apstākļus, taču, acīmre-
dzot, ir piemirsis par to. 

Nelaime notika pirms Jaunā 
gada, kad saimnieks bija izbrau-
kumā, bet viņa dēls tikai pēc kāda 
laika ieraudzīja uguns liesmas 
pagalmā - ugunsdzēsējus izsau-
ca kaimiņi no Vasarnieku ielas. 
Ir jāatzīst, ka glābēji ieradās bez 
vilcināšanās, bet tad ļaunu joku 
izspēlēja tas pats grāvis ar jauno 
cauruli. Pie meža, piekļaujoties 
ceļmalas labajai pusei, ugunsdzē-
sēju mašīna noslīdēja grāvī un ka-
mēr tā buksēja tika zaudēts daudz 
laika. Pirts daļēji saglabājusi savu 
ārējo izskatu, bet pārvērtusies par 
apogļotu vraku. Sadega veļas 
mazgājamā mašīna, radiocentrs 
un pārējais īpašums. 

Uzklausījis lasītāja 
viedokli, es, protams, uz-
skatīju, ka ir nepieciešams 
apmeklēt notikuma vietu. 
Noteikti pienācīgi jānovēr-
tē domes izpilddirektora 
Jāņa Geibas attieksme, jo 
viņš uzreiz piekrita pievie-
noties korespondentam 
un aizbraukt uz Rudens 
ielu. Uzmanīgi apskatījuši 
šo ielu, mēs varējām izda-
rīt secinājumus. Pirmkārt, 
Valerjans Bricis pats bija 
vērsies domē ar lūgumu 
nomainīt betona cauruli 
pret standarta cauruli. Bija 
arī motīvs - lai neatlieka-
mās medicīniskās palī-
dzības dienesta mašīna 
varētu piebraukt pie mājas, kurā 
dzīvo skolnieki. Par plato ceļu, pa 
kuru varētu izbraukt ugunsdzē-
sēju mašīna, toreiz neviens īpaši 
neaizdomājās, bet, kā mēs kon-
statējām uz vietas, ja brikšņi pie 
grāvja saimnieka zemes teritorijā 
būtu izzāģēti, tad speciālā dienes-
ta mašīna bez problēmām varētu 
iebraukt pagalmā - brauktuves 
platums ir pietiekams. Par ar to 
pats saimnieks varēja parūpēties, 
bet... 

Par savu vieglprātību viņš 
samaksāja ar nodegušo īpašumu. 
Kas attiecas uz Rudens ielu, tad 
uz ceļa arī tagad ir redzamas re-
monta pēdas, braucamās daļas 
stāvoklis nemaz nav tik kritisks, kā 
man aprakstīja redakcijas viesis. 
“Neizbrienamie dubļi” - šo pārme-
tumu varētu adresēt pašam īpaš-
niekam, jo viņa pagalmu ir grūti 
nosaukt par priekšzīmīgu kārtības 
ziņā. Tipisks gadījums, kad cilvē-
kiem patīk pieprasīt kārtību no va-
ras pārstāvjiem, taču viņi reizēm 
aizmirst par personīgā īpašuma 
uzturēšanas noteikumiem. Ja esi 
pilsētnieks - neaizmirsti par estē-
tiku! Krāslava nav nekāda provin-
ce, bet gan priekšzīmīga pilsēta. 
Un nav svarīgi, kur tu dzīvo - cen-

trā vai nomalē. 
Izvirzot pretenzi-

jas pašvaldībai, mūsu 
lasītājs ne reizi vien 
uzdeva jautājumu: 
par ko mēs maksā-
jam nodokļus?! Bet ar 
nodokļiem par nekus-
tamo īpašumu notiek 
arī brīnumlietas. Agrāk 
Valerjans Bricis mak-
sāja 54 eiro gadā, bet 
pēdējā rēķina summa 
sastādīja jau 315 eiro! 
Sašutis viņš uzrakstīja 
sūdzību Saeimas de-
putātam Romualdam 
Ražukam, ar kuru 
krāslavietim paveicās 
iepazīties kādā no pa-

sākumiem mūsu pilsētā. Palīdzē-
ja: rēķina summa brīnumainā kār-
tā samazinājās līdz 187,23 eiro. 
Taču atbilstoši vietējiem apstāk-
ļiem arī šī summa nav maza, kas 
arī dod Valerjanam Bricim tiesības 
uzdot novada domei vairākus jau-
tājumus. 

Kāpēc mērs apsolīja, bet ne-
atbrauca apskatīt cilvēku dzīves 
apstākļus Rudens ielā 9? Vai nav 
pienācis laiks izsniegt standarta 
plāksnītes ar māju numerāciju? 
Vai ir izredzes pretendēt uz ielas 
apgaismojumu, ūdensvadu un 
kanalizāciju? Pilsētas nomales 
iedzīvotājs apgalvo, ka līdz šim 
laikam ūdeni pirtij viņam ir jānes 
no Zirga ezera, kas atrodas pus-
kilometra attālumā no viņa dzīves 
vietas. Vai ir vērts runāt par to, cik 
svarīgi ir veltīt uzmanību ikvienam 
cilvēkam, ja mūsu acu priekšā, 
palikušas bez cilvēkiem, turpina 
izmirt viensētas, ciemati, pilsē-
tas... 

ATTĒLOS: dīvaina norāde; 
pirts pēc ugunsgrēka; šaurā 
vieta, no kurienes noslīdēja 
ugunsdzēsēju mašīna.

 
Aleksejs GONČAROVS

Pilsēta un pilsētnieki 

drošināšana “nesistu pa kabatu”, 
valstij jāpalielina minimālā darba 
alga tieši par šādu summu.

Jaunā projekta būtiskākie 
jautājumi pagaidām paliek neat-
bildēti: pirmkārt, kādu pakalpo-
jumu klāstu varēs saņemt pēc 
medicīniskās polises, otrkārt, 
kas notiks ar tiem, kas negribēs 
vai nespēs maksāt obligāto ie-
maksu? Viņus sodīs, atstās bez 
medicīniskās palīdzības, vai arī 
iespējams kāds trešais variants? 
Par to, cik grūti būs ieviest jauno 
“veselības nodokli”, var spriest 
kaut vai pēc tā, cik negribīgi Lat-
vijas iedzīvotāji iegādājas auto 
apdrošināšanas polises un veic 
iemaksas privātos pensiju fon-
dos –, uzskata Darba devēju 
konfederācijā. Var atcerēties, ka 
pirms dažiem gadiem Latvijā jau 
bija mēģinājums ieviest obligāto 
apdrošināšanu, taču centralizē-
tā slimokase drīz bankrotēja, jo 
ļaudis pirka polises vienīgi pirms 
operācijām un citām vērienīgām 
medicīniskām manipulācijām. 

Kā rāda statistika, obligāto 

veselības apdrošināšanu atbal-
sta nedaudz vairāk kā puse Lat-
vijas iedzīvotāju ekonomiski ak-
tīvajā vecumā, t.i., 52%. Diezgan 
daudz aptaujāto bija pret to – ap 
22%. Var pieļaut, ka zināma ne-
gatīva loma tik atšķirīgo viedokļu 
izveidošanā bija nepārtraukta-
jiem skandāliem veselības ap-
rūpes nozarē. Rezultātā tauta 
vienkārši netic, ka Veselības mi-
nistrija spēs īstenot šo patiešām 
vajadzīgo un svarīgo projektu. 
Piemēram, tikpat vērienīgais un 
visiem nepieciešamais e-veselī-
bas projekts (vienota datubāze 
ar slimības vēsturēm, vakcinā-
ciju, analīžu un sniegto pakal-
pojumu datiem) tika izstrādāts 
vairāk nekā 5 gadus, tam iztērēti 
14 miljoni eiro, taču tas joprojām 
nav palaists. Savukārt apdroši-
nāšanas kompāniju pārstāvji uz-
skata, ka jaunajam projektam ir 
perspektīva, tikai ar nosacījumu, 
ka tas tiks veidots pamatīgi un 
bez steigas, aptuveni 2-3 gadu 
garumā.

Darja ŽDANOVA

Parlamentā atkal atdzīvinājuši obligātās veselības apdrošināšanas projektu

Krievijas tiesa atzīst           
Savčenko “vainu”

Krievijas tiesa pirmdien atzi-
nusi, ka nolaupītā Ukrainas kara 
aviācijas pilote Nadija Savčenko 
esot “vainīga” viņai izvirzītajās 
apsūdzībās par krievu žurnālistu 
slepkavību. Vienlaikus tiesa atzina 
viņas «vainu» nelikumīgā Krievi-
jas robežas šķērsošanā. Krievijas 
apbruņotie promaskaviskie kau-
jinieki sagūstīja Savčenko 2014. 
gada 17. jūnijā brīdī, kad viņa ne-
tālu no Luhanskas palīdzējusi no 
kaujas lauka aiznest ievainotos 
karavīrus, skaidro viņas advokāti. 
Drīz pēc tam kaujinieki aizveduši 
Savčenko no Ukrainas uz Krievi-
ju, kur nodevuši varasiestādēm. 
Gan Ukraina, gan rietumvalstis 
aicinājušas Maskavu Savčenko 
atbrīvot, taču Krievijas prezidents 
Vladimirs Putins paziņojis, ka viņš 
nevarot iejaukties tiesas darbā.

Avarē apmaiņas prog-
rammas “Erasmus” 

autobuss

Autobusa avārijā Spānijas 
ziemeļaustrumos gājuši bojā vis-
maz 13 studenti un 43 ievainoti. 
Autobusā atradās 61 cilvēks. 
Transportlīdzeklis ietriecās citā 
transporta līdzeklī pretējā joslā 
un apgāzās uz šosejas netālu 
no Taragonas. Autobusa šoferis 
ir izdzīvojis. Viņš guvis vieglus 
ievainojumus un pārbaudēs jau 
noskaidrots, ka nav lietojis alko-
holu vai narkotikas. Amatperso-
nas pieļauj, ka avārijas cēlonis ir 
šofera pieļauta kļūda. Avārijā cie-
tuši cilvēki no 19 valstīm, liecina 
Katalonijas glābšanas dienestu 
sniegtā informācija.

 Krievijā nogāzās “Fly-
dubai” lidmašīna

Naktī uz sestdienu Krievijā 
nogāzās “Flydubai” lidmašīna, 
kura lidoja no Dubajas uz Rosto-
vu pie Donas. Lidmašīnā atradās 
62 cilvēki - 55 pasažieri un septi-
ņi apkalpes locekļi, kuri visi gāja 
bojā. “FlyDubai” lidmašīna Bo-
eing 737-800, kas lidoja no Du-
baijas, nosēšanās laikā 3.50 nak-
tī pēc vietējā laika netrāpīja uz 
skrejceļa. Pagaidām nav skaidrs, 
kas izraisījis avāriju, bet kā viens 
no faktoriem tiek minēta slikta re-
dzamība un asas vēja brāzmas.



2016. gada 22. marts 3

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Sākumā L.Baranovs telefoniski solī-

ja atbraukt un apskatīt dzīvnieku, tad vi-
ņam salūza automašīna, vēlāk nevarēju 
viņu vairs sazvanīt. Esmu pensionārs. L.
Baranova sniegtie pakalpojumi un zāles 
izmaksāja man diezgan ievērojamu nau-
das summu, bet palīdzības vietā saņēmu 
vienaldzīgu attieksmi, neiedziļināšanos 
problēmā un dzīvnieka veselības stāvok-
ļa pasliktināšanos...”

Sazvanīju sūdzības autoru Jakovu 
Bruskovski, lai vairāk noskaidrotu par 
notikušā apstākļiem. Pensionārs apstip-
rināja visu vēstulē rakstīto, bija ļoti uz-
traucies par sava zirga veselības stāvok-
li un izredzēm izārstēt dzīvnieku. Viņš ir 
pārliecināts – ja pirmajā apmeklējuma 
reizē veterinārārsts būtu apskatījis dzīv-
nieku, būtu atklājis iekaisuma vietu, kuru 
bija nepieciešams apstrādāt, tad ārs-
tēšanas rezultāti būtu labāki. Sūdzības 
rakstīšanas iemesls bija brīdināt citus 
cilvēkus par šī ārsta paviršo attieksmi. 
Šobrīd zirdziņu apņēmies ārstēt cits spe-
ciālists un Jakovs Bruskovskis ļoti cer uz 
pozitīvu rezultātu.  Agrākos laikos viņš 
audzējis zirgus un prot ar tiem apieties.  
Zirgs Varis, kam ir 10 gadi, bijis uzticams 
palīgs pensionāra piemājas saimniecībā. 

Pirms sūdzības publicēšanas sa-
zinājos arī ar veterinārārstu Leonīdu 
Baranovu. Viņš apstiprināja, ka ārstējis 
Jakova Bruskovska zirgu, bet tad viņam 
salūzusi automašīna. Vaicāju vai pēc au-
tomašīnas remonta viņš sazinājies ar zir-
ga saimnieku? Atbilde bija negatīva. Arī 
pēc informācijas par sūdzību un konflikta 
iespējamu atrisināšanu pirms publikāci-
jas laikrakstā, veterinārārsts atteicās sa-
zināties ar savu bijušo klientu. 

Neesmu prokurors, lai kādu apsū-
dzētu, neesmu arī tiesnesis, lai kādu 

tiesātu. Tomēr, šeit ir vietā atgādināt par 
Latvijas Veterinārārstu ētikas kodeksu, 
kurā noteikts: “Veterinārārsta specialitā-
te uzliek dažādus juridiskus vai morālus 
pienākumus attiecībā uz dzīvniekiem, 
klientu…

Ētikas kodekss ir standarts, kas no-
saka veterinārārsta ētikas un profesio-
nālās uzvedības principus. Standartam 
ir jānodrošina, ka veterinārārsti sniedz 
augstas kvalitātes pakalpojumus dzīv-
nieku veselības, dzīvnieku labturības 
un sabiedrības veselības labā, klienti 
var paļauties uz sniegtajiem pakalpoju-
miem…

Veterinārārsti rīkojas pieklājīgi, god-
prātīgi un godīgi attiecībās ar klientiem 
un citām personām, ieskaitot profesionā-
los kolēģus, viņi nedrīkst iesaistīties ne-
kādā darbībā vai uzvesties tā, ka varētu 
radīt neslavu profesijai vai apdraudēt 
sabiedrības uzticību veterinārārstu pro-
fesijai… 

Pēc pirmās palīdzības sniegšanas 
veterinārārsts drīkst uzņemties sniegt 
tikai tos veterinārmedicīniskos pakalpo-
jumus, kuros viņam ir attiecīgas zināša-
nas un spējas. Ja veterinārārstam šādu 
zināšanu un spēju nav, viņam ir jānodod 
konkrētais gadījums veterinārārstam ar 
atbilstošām zināšanām un prasmēm…

Veterinārārsta pienākums ir nekavē-
joties, pilnībā un pieklājīgi reaģēt uz sū-
dzībām un kritiku. Ja starp klientiem un 
veterinārārstiem rodas jebkāds strīds par 
profesionalitāti vai profesionālās uzvedī-
bas noteikumu pārkāpumu, viņiem šāds 
strīds ir jārisina uz vietas vai iesaistot 
Latvijas Veterinārārstu biedrību.” 

Latvijas Veterinārārstu biedrības 
adrese: Skolas iela 3, Rīga, Latvija, LV-
1010, e-pasts: lvb@lvb.lv

Iveta LEIKUMA

Vai konflikts ir atrisināts?

Latgales reģiona skolotāju metodiskais forums “Globālā izglītība manā stundā” 
16. martā Daugavpils Centra vidus-

skolā notika pedagogu forums, kas bija 
veltīts globālās problemātikas jautājumu 
integrācijai izglītībā. Par foruma dalībnie-
kiem kļuva skolotāji no Daugavpils un Rē-
zeknes pilsētas, kā arī no Daugavpils un 
Krāslavas novada. Pasākumā iesaistījās 
ne tikai vispārizglītojošās skolas, bet arī 
profesionālās skolas un tehnikumi. Dau-
dziem dalībniekiem forums kļuva par ak-
tivitāti, kas noslēdza kursus “Lokālais un 
globālais vēstures un sociālo zinību un 
zinātņu priekšmetos”.  

Centra vidusskolas aktu zālē sapul-
cējās ap pusotra simta pedagogu, vēstu-
res un sociālo zinību pasniedzēji, kā arī 
kulturoloģijas un ekonomikas, matemāti-
kas un ģeogrāfijas, ķīmijas un fizikas, sā-
kumskolas skolotāji un klases audzinātāji. 
No viņiem ar ziņojumiem forumā uzstājās 
65 dalībnieki!   

Plenārsēdi atklāja Daugavpils pilsē-
tas Izglītības pārvaldes pārstāvji. Foruma 
organizatori novēlēja panākumus visiem, 
kas sapulcējās zālē, lai dalītos pieredzē, 
kas saistīta ar globālo izglītību, kā arī 
tiem, kas ieradās forumā, lai Iegūtu šādu 

pieredzi.
Foruma plenārsēdē uzstājās Linda 

Vingre, izglītības pārvaldes psiholoģe, 
Valija Salna, Daugavpils 10. vidusskolas 
direktore, un Maija Baklāne, Vienības 
pamatskolas direktores vietniece mācību 
darbā. Linda Vingre pastāstīja pasākuma 
dalībniekiem par to, kā mūsu sarežģīta-
jā un stresainajā laikā saglabāt pozitīvu 
attieksmi pret darbu. Mūsdienu skolā pe-
dagogs nevar atļauties nebūt par haris-
mātisku personību. Lai būtu interesanti 

skolēniem, lai darbs būtu par iedvesmas 
avotu, ir visiem spēkiem jācenšas neno-
laisties līdz pelēkai ikdienai, ir nepiecie-
šams atrast laiku sev pašam, iemīļotajam 
un neatkārtojamajam. Tikai tas skolotājs, 
kurš mīl pats sevi un savu profesiju, var 
būt interesants skolēniem. Kurš gan strī-
dēsies ar psihologu, kas apliecināja sa-
vas tēzes ar autoritatīvāko pasaules psi-
hologu citātiem? 

Daugavpils 10. vidusskolas un Vienī-
bas skolas pārstāvji iepazīstināja audito-
riju ar savu skolu ārpusstundu darbu glo-
bālās izglītības jomā. Abas skolas strādā 
radoši un ļoti aktīvi, foruma dalībnieki sa-
ņēma veselu klāstu visneparastāko ideju, 
kuras citu izglītības iestāžu pārstāvji var 
izmantot projektu darbībā un jaunu audzi-
nāšanas darba tradīciju izkopšanā. 

Pusotra stunda plenārsēdē pagāja 
nemanot. Tālāk saskaņā ar plānu norisi-
nājās darbs grupās. Pedagogi darbojās 
atbilstoši interesēm, vēsturnieki sadalījās 
vairākās grupās, bet es šoreiz strādāju 
kopā ar kulturoloģijas pasniedzējiem. Visi 
pedagogi, kuri uzstājās forumā ar priekš-
lasījumu, sagatavoja vienas savas mācī-

bu stundas pre-
zentāciju, kas 
bija saistīta ar 
globālās izglī-
tības jēdzienu. 
Līdztekus stun-
das prezentāci-
jai bija jāizstrā-
dā metodiskie 
materiāli, kas ir 
paredzēti kon-

krētai nodarbībai, kā arī jāatbild uz kolēģu 
jautājumiem. 

Kulturologu grupā savas mācību 
stundas prezentēja seši foruma dalībnie-
ki. Oksana Staņeviča no Daugavpils 17. 
vidusskolas dalījās pieredzē par antīka-
jām vērtībām un to ietekmi uz Eiropas 
kultūras procesiem, vēstures skolotājs 
no 13. vidusskolas Aleksandrs Ignatjevs 
atrada teicamu paņēmienu, kas palīdz 
izprast globalizācijas procesa būtību, ņe-
mot par pamatu Romas impērijas mone-

tāro sistēmu, Jevgēņija Bendorjusa (Cen-
tra vidusskola) pastāstīja par neparastu 
projektu, kura laikā skolas audzēkņi kopā 
ar skolniekiem no Lietuvas pētīja Raiņa 
un Salomejas Neris mantojumu, projekta 
pamatā bija divu autoru darbi, kas tapuši 
vācu valodā vai bija pārtulkoti šajā valo-
dā. 

Par projekta iniciatoriem kļuva divu 
skolu svešvalodu skolotāji. Darba pro-
cesā skolēni atrada divu vārda meistaru 
daiļradē kopīgus tematus, kā arī atšķi-
rības uzskatos, pārliecinājās par to, cik 
svarīga ir svešvalodu prasme, un tās at-
tīstīšanas nepieciešamība. Inna Pipčen-
ko, kulturoloģijas skolotāja no Sventes 
(Daugavpils novads), piedāvāja kolēģiem 
vairākas oriģinālas idejas, kas ir paredzē-
tas darbam par tematu “Vienota Eiropas 
kultūras telpa”, un prezentētie skolēnu ra-
došie darbi, spilgti un neparasti, kļuva par 
labāko pierādījumu tam, ka jaunieši ir ļoti 
ieinteresēti un motivēti. Sandra Vaitkeviča 
no Bebrenes (Ilūkstes novads) pastāstīja 
par stundu, kas bija veltīta tēmai “Divu-
pes civilizācija”, šajā stundā skolēniem 
bija iespēja justies par pasaulē senākās 
valsts iedzīvotājiem, viņi veidoja māla 
plāksnītes un ar irbuļiem uzvilka uz tiem 
visdažādākās zīmes, šifrējot informāciju. 
Jūsu padevīgais kalps prezentēja stundu 
par tēmu “Austrumu un Rietumu kultūru 
attiecību attīstības scenāriji. Globālā mig-
rācija: problēma un tās risināšanas ceļi”, 
prezentācija tika papildināta ar darba 
lapām skolēniem. Darbs izraisīja daudz 
jautājumu, kas liecina par šī temata ak-
tualitāti mūsu valsts iedzīvotāju vidū. Ko-
lēģi uzdeva ne tikai jautājumus, bet arī 
komentēja piedāvāto prezentāciju, izteica 
savu viedokli par bēgļu problēmu Latvijā. 

Krāslavas kolēģi arī strādāja savās 
grupās: Ludmila Kairāne (Varavīksnes 
vidusskola) piedāvāja vēsturnieku gru-
pas dalībniekiem mācību diskusiju par 
tēmu “Vai Hitleram ir sirdsapziņa?”, Irēna 
Kriviņa (Krāslavas pamatskola) prezen-
tēja savas izstrādnes par tematu “Otrais 
pasaules karš”, bet Viktors Kalnišs (RVT 
Krāslavas nodaļa) iepazīstināja kolēģus 

ar stundu, kurā tika izskatīts temats “Mūs-
dienu pasaule un globalizācija – mana 
profesija, jaunāko tehnoloģiju sasniegumi 
un problēmas”.  

Noslēdzoties darbam grupās un dis-
kusijām, visi dalībnieki atkal sapulcējās 
skolas aktu zālē. Pedagogi izvērtēja Dau-
gavpils skolu audzēkņu radošos darbus - 
kalendārus, kuri stāstīja par to, kā skolās 
tiek atzīmētas ANO un UNESCO kalen-
dārā iekļautās svinamās dienas. Saskaņā 
ar balsošanas rezultātiem tika noteikts 
labākais darbs. Konkurss norisinājās 
anonīmi, tāpēc labākā kalendāra autora 
vārds nebija zināms, bet varonis obligāti 
saņems viņam paredzēto apbalvojumu. 

Pedagogi, kas prezentēja savas 
stundas un dalījās pieredzē ar kolēģiem, 
saņēma ne tikai kursu beigšanas aplie-
cību un oficiālu apliecinājumu par dalību 
forumā, bet arī organizatoru sagatavotos 
diskus ar visu 65 Latgales skolu pedago-
gu prezentācijām. Un tagad labākās me-
todiskās izstrādnes būs pieejamas kolē-
ģiem daudzās reģiona skolās.

XXI gadsimtā cilvēce sāka apzināties 
visu planētas iedzīvotāju savstarpējo mij-
iedarbību. Arvien biežāk aktualizējas tās 
problēmas, kuras var atrisināt tikai kopī-
giem spēkiem. Pēdējā laikā mūs arvien 
biežāk satrauc un biedē tie notikumi, kuri 
norisinās tālu aiz mūsu valsts robežas. 
Mūsu bērni, kuri pašlaik mācās skolās, 
pavisam drīz tās pabeigs. Un tieši viņiem 
tuvākajā nākotnē būs jārisina visas glo-
bālās problēmas. Tāpēc viņiem ir jābūt 
gataviem šo problēmu risināšanai, jāzi-
na par to, ar ko iesākt... Ar ko sākt cīņu 
ar tām problēmām, kuras radīja vecākās 
paaudzes. Un skolotājiem jāvelta lielāka 
uzmanība tam, lai viņu audzēkņi varētu 
risināt globālās problēmas, nevis veidot 
arvien jaunas. 

Cerams, ka šādi forumi kļūs par tradī-
ciju. Globalizācijas apstākļos skolotājiem 
arī jākonsolidē savi mērķi un uzdevumi. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta: foruma norises vieta 
– Daugavpils Centra vidusskola 

Gribu dejot, gribu spēlēt...
Šī gada 11. martā Krāslavas pamat-
skolas deju kolektīvam “Bitītes” bija 
lieliska iespēja piedalīties Izglītības 
un kultūras iestāžu 5.- 9. klašu tautas 
deju kolektīvu pasākumā “Lecam pa 
jaunam, lecam pa vecam”. 

Tas notika Limbažu novada Viļķenē. 
Bērniem tika organizētas dažādas aktivitātes: 
tautas bumba, stafete, šautriņu mešana un 
radošā darbnīca. Radošajā darbnīcā meite-
nes rotāja pulksteni, kuru pēc tam saņēmām 
dāvanā. Meitenēm patika tajā darboties.

Pati galvenā loma šajā pasākumā bija 
ierādīta dejai. Koncertā piedalījās 9 kolektīvi 
no Krāslavas, Ogres, Valmieras, Siguldas, 
Preiļiem, Jelgavas, Limbažiem, Viļķenes. 
Koncertā mēs dejojām trīs dejas. Mums 
bija iespēja vērot arī viena no Latvijas la-
bākajiem deju kolektīviem “Vēja zirdziņš” 
uzstāšanos, kas priecēja ar ļoti precīzu un 
emocionālu deju izpildījumu, kas, protams, 
arī mūsu dejotājiem deva stimulu atraisīties 
dejā un nodejot maksimāli labi. Protams, 

priecēja visu kolektīvu izpildījums, katram 
sniegumam bija sava “odziņa”, kas piesaista 
un iepriecina skatītājus.

Pasākuma noslēgumā saņēmām patei-
cības rakstu un speciālo balvu kā dalībnieki, 
kas mērojuši vistālāko ceļu.

Viesmīlīgie saimnieki organizēja dalīb-
niekiem diskotēku, par kuru zēni bija lielā 
sajūsmā.

Pēc šī tālā brauciena gan bērni, gan 
pieaugušie jutās pacilāti un gandarīti par 
jauki pavadīto laiku un gūtajiem iespaidiem. 
Paldies skolotājai Ligitai Pelnikai par palīdzī-
bu un atbalstu pasākumā.

Paldies skolēniem un vecākiem par at-
balstu.

Lielu paldies sakām Krāslavas pamat-
skolas direktorei Vijai Koncevičai.

Paldies Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam un 
administratīvās nodaļas vadītājam Viktoram 
Aišpuram.

Inta BEIKULE, Krāslavas pamatskolas 
deju kolektīva „Bitītes” vadītāja 
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II Iemīļotās 
grāmatas, sen-
gaidītie svētki 
Tie, kas nelasa grāmatas, 
pārstāj domāt, lūk, kāpēc 
ir tik svarīgi veicināt mī-
lestību pret lasīšanu jau no 
agras bērnības. Tieši šim 
mērķim bija veltīti Eiropas 
lasīšanas svētki, kas nori-
sinājās Krāslavā pagājuša-
jā nedēļā. 

Atklājot tradicionālo pasā-
kumu, Krāslavas novada 
centrālās bibliotēkas direkto-
re Valentīna Magidas uzsvē-
ra bērnu literatūras lomu 
jaunākās paaudzes audzi-
nāšanas procesā un paziņo-
ja, ka Dagdas un Krāslavas 
novada bibliotēkas apmeklē 
2602 skolas un pirmsskolas 
vecuma lasītāji. Bet grāma-
tu glabātavas ir pieejamas 
18 skolām un 5 pirmsskolas 
izglītības iestādēm un 2667 
to audzēkņiem! 

Svētku pasākums sākās 
ar Rēzeknes jauniešu teātra 
“Joriks” interesanto uzvedu-
mu, finālā tā skatuves darbī-
ba pārvietojās uz zāli. Visiem 
bērniem par prieku, un ne tikai, 
jo daudzi zēni un meitenes 
atnāca uz svētkiem kopā ar 
vecākiem. Scenārija turpinā-
jumā - bērnu-jauniešu-vecāku 
žūrijas ekspertu iemīļotāko un 
populārāko grāmatu saraksts 
uz ekrāna. 

Grāmatu svētku muzikā-
lo noformējumu nodrošināja 
vokālā ansambļa “Krāslaviņa” 
jaunākās grupas un Krāslavas 
pamatskolas dueta priekšne-
sums. Bija padomāts arī par 
“rozīnīti”, kad četrgadīgā Nel-
lija Aleksandroviča deklamē-
ja Raiņa dzejoli “Lakstīgala”. 
Lasīšanas svētku organizatori 
pasniedza pateicības 24 bib-
liotēkām, tai skaitā 7 skolu bib-
liotēkām. 

Kulminācija - labāko grā-
matmīļu apbalvošana. Par 
titula “Superlasītājs 2015” 
ieguvēju kļuva Sergejs Žun-
da, kas izlasīja 111 grāmatu! 
Un pārējās trīs godalgotas 
vietas ieguva: Lija Ignatjeva 
(89 grāmatas), Maija Bogdāne 
(88) un Nika Nipāne (77). Par 
vislasošāko ģimeni tika atzīta 
Olgas un Jevģēnija Podjavu 
saime, kurā aug astoņi bib-
liotēkas apmeklētāji - Marija, 
Pāvels, Dominika, Faustina, 
Mareks, Terēze, Bernadetta, 
Juliana. Pieņēma apsveiku-
mus arī vecāku žūrijas lasītāja 
Maija Mjadjuta. Sirsnīgie vār-
di, ziedi, dāvanas kļuva par šo 
sengaidīto un iemīļoto svētku 
papildus rotu. 

ATTĒLOS: 
Pēc priekšnesuma - fotosesija. 
Svētku ritmā. 
Nellija – visjaunākā 
daiļlasītāja. 
Teātra izrāde – pasākuma rota.  
Apbalvošanas ceremonija. 
Grāmata - labākā dāvana. 
Duets no Krāslavas 
pamatskolas – Evelīna Sitnika 
un Alīna Valtere. 

Aleksejs GONČAROVS 

No lasītāju vēstulēmTe ir mana dzimtene 
Bieži atceros savu bērnību. 

Esmu dzimis Indricas draudzes 
Podgurjes sādžā. Mani vecāki - 
tēvs Franeks Bidzāns un māte 
Sofija Butņicka (meitas uzvārds). 
Vecākiem bija trīs bērni - es biju ve-
cākais, vēl Viktors un divas māsas, 
Elvīra un Alīna. Tēvs nomira agri, 
1973. gadā, mamma palika vie-
na. Tolaik darba algas bija mazas, 
produktu nepietika. Bet, kā saka, 
pasaule nav bez labiem cilvēkiem, 
un mums daudzi palīdzēja, īpaši 
Daniza Butņicka ģimene un tante 
Zuņa. Mamma par viņiem daudz 
stāstīja un bieži atcerējās. 

Ar laiku viņai sāka pasliktinā-
ties redze un arī veselība kopu-
mā. 1975. gadā mēs aizbraucām 
no Podgurjes. Dzimtenē varēju 
atgriezties tikai 2004. gadā. Indri-
cā bija kapusvētki. Esmu ļoti pa-
teicīgs tantei Helēnai Milašai un 
Janai Sinkevičai, kuras ļoti laipni 
mūs sagaidīja. Diemžēl viņas jau 
ir aizsaulē (lai vieglas viņām smil-
tis!). Vēl esmu ļoti pateicīgs par 
pieņemšanu Zenonam Butņickim 
un viņa dzīvesbiedrei. 

1975. gadā mammu kopā ar 
mums aizsūtīja uz Liepājas ne-
redzīgo biedrību, mums piešķīra 
2-istabu dzīvokli un deva iespēju 
strādāt, mātei bija nodrošināta 
pilnīga medicīniskā aprūpe (pal-
dies medicīnas darbiniekiem!). 

Mēs turpinājām apmek-
lēt skolu. Pēc tās beigšanas es 
aizbraucu mācīties uz Rīgu, kur 
pabeidzu celtniecības skolu. Gal-
vaspilsētā man ļoti palīdzēja tē-
vocis Zigmunds Butņickis – vien-
mēr un visur. 

1980. gadā biju iesaukts ar-
mijā. Dienēju Melnās jūras flotē. 
Pēc demobilizācijas aizbraucu 
strādāt Vissavienības celtniecī-
bā, piedalījos gāzes vada būv-
darbos, bet pēc tam nodrošināju 
gāzes transportēšanu no Tjume-
ņas uz Eiropu. Tur es izveidoju 
savu ģimeni. Tolaik atbraukt uz 
Latviju bija viegli, un es pastāvīgi 
apciemoju mammu. 

2004. gadā mammu aizsūtīja 
uz Rīgu, uz pansionātu neredzī-
gajiem, es viņu bieži apciemoju. 

Esmu ļoti pateicīgs Jānim But-
ņickim un tantei Marijai par viņu gā-
dību un palīdzību. Bet 2013. gada 
augustā mamma aizgāja viņsaulē. 
Lai vieglas viņai smiltis!

Gribu sveikt gaišajos Kristus 
Augšāmcelšanās svētkos visus 
radiniekus un tuviniekus, kā arī 
avīzes “Ezerzeme” darbiniekus. 
Vēlu veselību, laimi, veiksmi! 
Man jūsu avīze šķiet interesanta, 
to es lasīju Rīgā, kad apciemoju 
Jāni Butņicki. 
Ar cieņu – Viktors BIDZĀNS no 

Tjumeņas

Veiksmīgie starti
Pirms nopietnā turnīra, Eiropas čempionāta brīvajā cīņā, grie-
ķu-romiešu cīņā un brīvajā cīņā sievietēm, Rīgā no 8. līdz 13. 
martam norisinājās 23. Krišjāņa Kundziņa kausa izcīņas starp-
tautiskās sacensības brīvajā cīņā un grieķu-romiešu cīņā ka-
detiem un jauniešiem. 

Turnīrā piedalījās cīkstoņi no 
5 valstīm, arī mūsu jaunieši. Čet-
ri dalībnieki no pieciem izcīnīja 
medaļas savās svara kategorijās. 
Konstantīns Dombrovskis kļu-
va par šī turnīra čempionu, otro 
vietu ieguva Artūrs Dombrovskis, 
bet trešajā vietā pēc neatlaidīgas 
cīņas ierindojās Artūrs Gončaro-
noks un Edgars Sadovskis.

Sakarā ar Eiropas čempio-
nātu tika mainīts Latvijas čem-
pionātu (pieaugušajiem un junio-
riem) norises laiks. Sacensības 
notika janvāra vidū un beigās. 
Mūsu cīkstoņi izcīnīja 5 medaļas. 
Pieaugušo konkurencē - Olga 

Plutjakova, Alīna Dimbovska un 
Deinis Gorenko ieguva bronzas 
godalgas, savukārt junioru čem-
pionātā jau otro gadu pēc kārtas 
par valsts čempioni kļuva Olga 
Plutjakova, bet Jeļizaveta Greitā-
ne ierindojās trešajā vietā.

Par teicamiem rezultātiem 
sacensībās mūsu cīkstoņi tika 
apbalvoti ar braucienu uz Eiro-
pas čempionātu, kur mūsu jau-
nieši varēja savām acīm vērot 
pasaules labāko cīkstoņu snie-
gumu.

Jurijs Čilikins un Jevgēņijs 
Tarvids, cīkstoņu treneri

A. Dombrovskis, K. Dombrovskis, А. Gončaronoks, E. Sadovskis.

Sports

Žurnāli martā-aprīlī

ILUSTRĒTĀ PASAULES VĒSTURE
•	 Čērčila slepenā armija
•	 Bīstami plūdi Latvijā
•	 Elle pie Verdenas
•	 Āfrikas varmāka
•	 Priviliģēti sultāna karotāji
•	 Atēnu traģēdija Sicīlijā
•	 Viduslaiku izklaides
•	 Saules karaļa maģistrāle
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Dzīvot,  cienot sevi un citus
Klausoties un skatoties krievu 

dziesmu ansambļa “Ivuška” uzstā-
šanos, nevar nepamanīt neliela 
auguma, bet ļoti izteiksmīgu dzie-
dātāju – Jeļenu Savinih. Nupat, 8. 
martā, kundze nosvinēja savu 91. 
dzimšanas dienu. Jubilāres meita 
Natālija Kļimjato par savu māmiņu 
saka: “Viņa man ir tā, kurai līdzinā-
ties – nekad nečīkst, ir dzīvesprie-
cīga, viesmīlīga. Viņas enerģija un 
dzīves mīlestība iedvesmo. Lie-
lisks piemērs visiem, arī maniem 
dēliem, viņas mazdēliem, kurus 
viņa ir palīdzējusi audzināt - Jev-
ģēnijam un Andrejam un mazmaz-
dēliem – Ņikitam, Makaram un 
Gļebam. Esmu viņai ļoti pateicīga.”

Kā tādā vecumā saglabāt 
dzīvesprieku un enerģiju? Varbūt 
dzīve viņu ir lutinājusi? Ļoti vēlējos 
to noskaidrot un lūdzu atļauju ap-
ciemojumam. 

Mani uzņēma laipni un sirsnī-
gi: “Atvainojiet, varbūt ir vēsi, bet 
man patīk svaigs gaiss”, Jeļenas 
kundze aicina mani viesistabā. Vā-

zēs vēl ziedi no dzimšanas dienas 
svinībām, tepat jau sagatavots foto 
albums un viņa stāsta par savu 
dzīvi:

“Piedzimu Ļeņingradā 1925. 
gada 8. martā. Māte bija strādnie-
ce rūpnīcā, tēvs – militārpersona. 
Dzīvojām komunālajā dzīvoklī, ģi-
menē bijām trīs bērni – es, pāris 
gadus vecāka māsa un jaunāks 
brālītis. Māmiņa un tētis lielākoties 
bija aizņemti darbā, mūsu pieska-
tīšana gūlās uz vecākās māsas 
pleciem. Dzīvojām vienkārši, vasa-
rās ciemojāmies pie vecmāmiņas, 
kura dzīvoja netālu no Ļeņingra-
das, lauku mājā. Pēc pamatskolas 
beigšanas vēlējos mācīties tālāk. 
Izvēlējos Ļeņingradas sakaru elek-
trotehnikumu. Nevaru teikt, ka tas 
bija mans dzīves sapnis, vienkārši 
- gribēju mācīties, iesniedzu do-
kumentus un mani uzņēma. Bija 
1941. gada vasara. Ciemojāmies 
pie vecāsmātes, nekas neliecināja 
par tuvojošos nelaimi. Karš sākās 
negaidīti ar aviācijas uzlidojumiem, 
bumbu sprādzieniem. Steidzāmies 
uz pilsētu, nezinājām, vai varēsim 
nokļūt mājās. Vecmāmiņa devās 
ar mums. Savas mājas viņa vairs 
neredzēja, nomira Ļeņingradas 
blokādes laikā. Pēc kara mēs bi-
jām aizbraukuši uz vecāsmātes 
mājām, bet tās vairs nebija iespē-
jams atjaunot – vācieši tur bija ierī-
kojuši zirgu stalli, izlauzuši sienas. 
Kāda tolaik bija rocība, nekāda. 
Nebija līdzekļu, ko ieguldīt mājas 
remontā un tā mēs vecāsmātes 
mājas zaudējām. Jā, pārdzīvotais 
Ļeņingradas blokādes laikā nav tik 
vienkārši izstāstāms. Tēvs karoja, 
vecāko masu arī iesauca armijā, 
māte strādāja līdz spēku izsīku-
mam, viņai sākās muskuļu distro-
fija. Ja tēvam nebūtu palaimējies 
nokļūt līdz mums un iekārtot māti 
hospitālī, viņa būtu nomirusi. Ne-
žēlīgs bads – piešķirtie 125 grami 
maizes dienā. Ēdām visu, ko vien 
varējām atrast. Vārījām zupu no 
rauga. Kaut kur bijām atraduši 
kaulu līmi, vārījām no tās tādu kā 
ķīseli. Es vēl tagad brīnos, kā,ēdot 
visādus “draņķus”, nesaslimām. 
Toreiz par to nedomājām. Mājās 
logu stikli bija izbiruši no bombar-
dēšanas, logu ailes aizsistas ar dē-
ļiem. Tumšs un auksts. Krāsniņu 

“buržuiku” kurinājām ar visu, ko va-
rēja sadedzināt. Uzlidojumi parasti 
tika veikti naktī, tāpēc naktīs mājās 
nepalikām, gājām slēpties pašu 
izraktās slēptuvēs. Cilvēki gāja pa 
ielu, krita un mira. Ja nomira kāds 
no tuviniekiem, nebija iespējas 
viņu apglabāt, ietina kādā drānā 
un noguldīja uz ielas. Vienreiz die-
nā līķus savāca. Ar to nodarbojās 
sieviešu bataljons, sievietes, kuras 
bija iesauktas armijā. Ne kanalizā-
cijas, ne atkritumu apsaimnieko-
šana netika veikta. Nebija tādas 
iespējas. Tas bija baiss laiks... 

1942. gada augustā eva-
kuējāmies uz Omskas apgabalu. 
Iestājos tur Lauksaimniecības 
tehnikumā un pabeidzu to kā ag-
ronoms. Vienīgais iemesls, kāpēc 
gāju tur mācīties, bija bezmaksas 
ēdināšana... 

Pēc kara atgriezāmies Ļeņin-
gradā. Izrādījās, bija saglabājušies 
mani iesniegtie dokumenti Sakaru 
elektrotehnikumā. Mani uzņēma 
otrajā kursā un 1948. gadā teh-

nikumu veiksmīgi 
pabeidzu. Mani 
norīkoja strādāt uz 
Igaunijas Starptau-
tisko sakaru staciju 
Tallinā. Dzīve turpi-
nājās. Tajā laikā ar 
draudzenēm gājām 
uz dejām Oficieru 
namā. Biju laba de-
jotāja un kavalieru 
man netrūka. Kāds 
puisis mani pat bil-
dināja, tomēr es 

atteicos, jo mans sapnis bija ap-
precēties ar flotes virsnieku. Ļoti 
patika viņu formas tērpi un stāja. 
Mans sapnis piepildījās – satiku 
Vladimiru, flotes virsnieku, staltu 
un iznesīgu. 1952. gadā appre-
cējāmies. Viņu norīkoja darbā uz 
Igauniju, netālu no Tallinas. Tur 
1954.gadā piedzima mūsu meita 
Natālija. Vladimirs bija ļoti kārtīgs 
un prasīja to arī no manis un mei-
tas. Mājai vienmēr bija jabūt spodri 
tīrai un sakoptai. Viņš nekad neiz-
gāja no mājas negludinātās biksēs 

un nenospodrinātos apavos. Bija 
stingrs vīrs un tēvs, bet arī lutināja 
mūs ar dāvanām. 

Militārpersonu darbs saistīts 
ar pārcelšanos uz citu kara daļu, 
dzīvesvietas maiņu. Arī mēs pār-
cēlāmies uz dzīvi Orenburgā. Tur 
meita Natālija mācījās līdz desmi-
tai klasei, bet pabeidza skolu jau 
Rīgā, uz kurieni vīrs tika kārtējo 
reizi norīkots. Latvijā pirms tam 
bijām sanatorijā Jūrmalā, mums te 
patika, tāpēc uz Rīgu pārcēlāmies 
ar prieku. Dzīvojām, strādājām, 
meita mācījās augstskolā, līdz sa-
tika savu mīlestību un apprecējās. 
Meitas vīra vecāki dzīvoja Krāsla-
vā. Sākumā no Rīgas uz Krāslavu 

pārcēlās meitas ģimene, pēc tam, 
lai būtu tuvāk viņiem, sekojām arī 
mēs. Samainījām savu dzīvesvietu 
Rīgā pret dzīvokli Krāslavā. Tas, 
ka meita tuvāk, bija labi, tomēr visi 
draugi palika Rīgā, tas mani skum-
dināja. 1990. gadā nomira vīrs, 
bijām nodzīvojuši kopā 38 gadus. 
Kļuva pavisam vientuļi. Pēc sēru 
gada meitas kolēģe Olga Paleps, 
Krievu kultūras biedrības vadītāja, 
uzaicināja mani dziedāt ansamblī. 
Tā nu es no 1991. gada esmu vo-
kālā ansambļa “Ivuška” dalībniece. 
Pusotru gadu dejoju arī senioru 
deju ansamblī “Mežrozīte”, bet tad 
tas kļuva par grūtu. Kad pāris ga-
dus atpakaļ salauzu kāju, domāju, 
ka arī dziedāt vairs neiešu, bet kļu-
va labāk un kā nu tā sēdēsi mājās. 
Ansambļa vadītāja Antoņina Tuče 
un pārējās dalībnieces ir ļoti pre-
timnākošas, saka, ka varu nākt tik, 
cik spēju. Tā nu katru trešdienu po-
šos uz mēģinājumu. Man ļoti patīk 
“Ivuškas” kolektīvs. Esam draudzī-
gas un nekad neķildojamies, cie-
nam viena otru.”

Jeļenas Savinih stāstījums rit 
raiti un izteiksmīgi. Varu tikai prie-
cāties par spēju precīzi atcerēties 
visus gadskaitļus un notikumus. 
Jāpiebilst, ka viņa līdz šim laikam 
seko savam izskatam, tērpiem. 
Mazliet kosmētikas, elegants matu 

griezums. Patiesi - 
dāmas nenoveco, 
tās kļūst tikai cienī-
jamākas. “Neesmu 
pieradusi staigāt 
mājās halātā, tas 
domāts tikai rīta cē-
lieniem” viņa teic. 
“Frizieri apmeklēju 
regulāri – man ne-
piestāv sirmi mati.” 

Dāma intere-
sējas arī par politi-
ku, ir informēta par 
svarīgākajiem noti-

kumiem, viņai ir savs 
viedoklis. 

Jau ilgus gadus Jeļenu saista 
skaista draudzība ar kādu cilvēku. 
Vladimirs pat pārcēlies no Olaines 
uz dzīvi Krāslavā, lai biežāk varētu 
satikt sievieti, kura viņam ir dārga. 
Jeļenas meita Natālija novērtē 
Vladimira rūpes par māti: “Es prie-
cājos par viņu attiecībām. Tās ir 
savstarpējas cieņas un mīlestības 
pilnas.”

“Kas ir Jūsu dzīves enerģijas 
un jaunības eleksīrs?” vaicāju. 

“Vajag cienīt sevi un citus!” 
saka apburošā dāma. 

 Iveta LEIKUMA

22. martā Ir iemesls!
Hana Ulugbeka dzimšanas diena

Kuru valdnieku var uzskatīt par 
vislabāko? Šis jautājums satrauca 
cilvēku prātus vēl mūsu civilizācijas 
pirmsākumos. Priekšstati par vispie-
mērotāko valsts pārvaldes sistēmu 
laika gaitā nepārtraukti mainījās. 
Kādreiz par vissvarīgāko faktoru tika 
atzīts fiziskais spēks. Pēc tam spēku 
papildināja dzīves pieredze un zinā-
šanas, vēlāk parādījās prasme vadīt 
un sadalīt pienākumus, bet tagad... 
Tagad ir arvien sarežģītāk noteikt no-
zīmīgākos kritērijus. Jēdziens “efek-
tīvs menedžments” tiek uztverts 
dažādi. Kādam tāpat kā agrāk visak-
tuālākais ir fiziskais spēks, citiem 
šķiet, ka veiksmīgas pārvaldes pama-
tā ir kristāldzidrs godīgums, prasme 
noteikt galvenās sabiedrības vajadzī-
bas un atrast talantīgus palīgus. At-
bildēt viennozīmīgi uz iepriekš uzdo-
to jautājumu nav iespējams. Vēsturē 
ir zināmi valdnieki, kuri visas savas 
dzīves laikā tā arī nav iemācījušies 
rakstīt un skaitīt, ir zināmi arī tādi, 
kas pārspēja visus pavalstniekus ar 
savu izglītības līmeni un talantu, bet 
par diženu valsts vadītāju tā arī ne-
kļuva...

Ulugbeks, kas nozīmē “diženais 
valdnieks”, ir dzimis Persijā, kur veik-
smīgi karoja viņa vectēvs, lielais un 
baisais Tumurs jeb Tamerlans. Pēc 
mazbērna piedzimšanas viņa bargais 
vectēvs pavēlēja atņemt bērnu no 
vecākiem un atdot viņu audzināšanā 
hana vecākajai sievai, valdonīgai un 
prasīgai sievietei. Vecāku mīlestība 
varēja sabojāt prinča raksturu, un 
viņš būtu pārāk maigs un neaizsar-
gāts. Atļauties kaut ko līdzīgu hans 
nevarēja, viņam bija jārūpējas ne 
tikai par savas lielvalsts tagadni, bet 
arī par tās nākotni.

Tamerlana mazbērna īstais 
vārds bija Muhameds Taragajs. Kopš 
mazotnes zēns vienmēr un visur 
pavadīja savu nemierīgo vectēvu, 
kas tolaik bija iekarojis jau pusi no 
pasaules. Ar nākamā mantinieka 
izglītību nodarbojās dzejnieks un fi-
lozofs Arifs Azari. Skolotājs drīz vien 
ievēroja, ka viņa audzēknis izcēlās 
ar teicamu atmiņu un neparasti lielu 
tieksmi pēc zināšanām. Nodarbības 
notika katru dienu vairāku stundu 
garumā, pārējiem prinčiem ar to 
pietika, bet Muhamedam Taragajam 
nekad nepietika laika, lai iegūtu at-
bildes uz daudzajiem jautājumiem. 
Skolotājs turpināja nodarboties ar 
princi papildus, bieži vien līdz ar to 
mazāka uzmanība tika pievērsta tuv- 
cīņai vai loka šaušanai.

Kādā no karagājieniem uz Per-
siju Ulugbeks ieraudzīja senlaiku 
observatorijas drupas. Paņēmis līdzi 
savu skolotāju, princis ilgi klaiņoja 
pa pussagrautu ēku, uzdodot jautā-
jumus un saņemot uz tiem izsmeļo-
šas atbildes. Tieši pēc šīs ekskursijas 
Muhameds Taragajs aizrāvās ar as-
tronomiju, zvaigžņu un debesu pētī-
šanu, jo tas ir nozīmīgākais no tā, ko 
radījis Allāhs... Zēnam bija 8 gadi...

Austrumu prinči tajos nemie-
rīgajos laikos izauga ļoti ātri. Kad 
Ulugbekam bija 10 gadi, viņu ap-
precināja un iecēla par Taškentas 
valdnieku. Pēc gada, kad nomira 
Muhameda Taragaja vectēvs, sākās 
cīņa par mantojumu: pretendentu 
kā vienmēr bija ļoti daudz, diženais 
hans atstāja daudz bērnu un maz-
bērnu... 

Liktenis izrādījās žēlīgs pret 
Ulugbeka tēvu, un, kad princim un 
Taškentas valdniekam bija 17 gadu, 
tēvs iecēla viņu par Samarkandas 
un visas zemes no Amudarjas līdz 
Sirdarjai valdnieku. Tas notika 1411. 
gadā. 38 gadus Ulugbeks valdīja 
savā valstī un pētīja zvaigznes. Šīs 
divas lietas, no kurām tikai otro var 
nosaukt par viņa iemīļoto, prasīja 
daudz laika un pūļu, visa šī dzīves 
posma garumā neviens un nekad 
neredzēja “diženo hanu” atpūša-
mies. Pat miegam viņš atlicināja ne 
vairāk kā 6 stundas diennaktī, un arī 
tas nebija naktī. Jo tad hans vēroja 
zvaigznes...

Uzsākot valdīšanu tik lielā te-
ritorijā, jaunais valdnieks nodarbo-
jās ar tām lietām, ar kurām viņam 
nemaz nevajadzēja nodarboties 
atbilstoši viduslaiku cilvēku priekš-
statiem. Hans nevis ieviesa valstī 
kārtību (likvidēt sazvērestības, sodīt 
ar nāvi vairākus simtus nemiernie-
ku), bet gan uzbūvēja vairākas mo-
šejas, medreses un observatorijas. 
Vadoties pēc Pravieša teiktā par to, 
ka tieksme pēc zināšanām ir ikvie-
na musulmaņa un musulmanietes 

pienākums, Ulugbeks pakāpeniski 
pārvērta savu lielvalsti par visas 
musulmaņu pasaules zinātnes un 
kultūras centru. Pateicoties savai 
izglītībai un zināšanām, Tamerlana 
mazbērns aktīvi sadarbojās ar arhi-
tektiem un celtniekiem, un kopā ar 
viņiem izstrādāja dažādu būvju pro-
jektus. Šāds demokrātiskums tajos 
laikos bija pārsteidzošs, bet, tieši pa-
teicoties tam, lielākā daļa Ulugbeka 
laikā uzbūvēto celtņu saglabājās līdz 
mūsu dienām. Pirms tam valdnieki 
pieprasīja no arhitektiem un celtnie-
kiem neiedomājamu monumentali-
tāti, tādēļ daudzas celtnes sabruka 
ātrāk, nekā beidzās būvdarbi.

Sapulcējis savā galmā labākos 
zinātniekus no visām pasaules ma-
lām, hans kopā ar viņiem novēroja, 
aprēķināja, pētīja. Viņa darbs ar no-
saukumu “Jaunās Guraganovas as-
tronomijas tabulas”, tika pārtulkots 
latīņu valodā un kļuva par palīglī-
dzekli visas pasaules astronomiem 
ilgu gadsimtu garumā. Darbā ir ap-
rakstītas vairāk nekā tūkstoš zvaig-
žņu. Samarkandas valdnieks bija 
tas, kas personīgi, pēc ilgiem no-
vērojumiem un sarežģītiem aprēķi-
niem, izskaitļoja precīzu saules gada 
garumu: 365 dienas, 6 stundas, 10 
minūtes un 8 sekundes. Mūsdienu 
zinātnieki pierādīja, ka Ulugbeks sa-
vos aprēķinos kļūdījies tikai par 58 
sekundēm!

Kamēr valstī uzplauka dažā-
das zinātnes un attīstījās kultūra, 
armijā brieda neapmierinātība ar 
valdnieku. Karavīri ilgojās pēc ka-
ragājieniem, trofejām. Ulugbekam 
nepatika karot, un viņš to darīja ti-
kai tad, kad radās nepieciešamība. 
Taču miermīlīgums tajos bargajos 
laikos netika godināts. Turklāt jau 
izauga hana dēls, Tamerlana maz-
mazbērns, Abd Al-Latifs, ambiciozs 
cilvēks, kas bija uzticīgs sava laika 
ideāliem, taču viņa izglītības līme-
nis nemaz nebija augsts. Apvērsums 
norisinājās bez asins izliešanas, dēls 
pārspēja tēvu kara mākslā, sagraujot 
viņa karapulku, un aizsūtīja viņu, tā 
teikt, “pensijā”. Pēc dēla rekomen-
dācijas Ulugbeks devās uz Meku...

Atbrīvojoties no tēva, jaunais 
valdnieks savāca tiesnešus un pie-
prasīja, lai viņi atrastu iemeslu, par 
ko varētu apsūdzēt tēvu un pie-
spriest viņam nāves sodu. Tiesneši 
izklausīja kādu Abbasu, kas vainoja 
Ulugbeku sava radinieka nāvē. Sprie-
dums tika pieņemts, to parakstīja 
visi tiesas dalībnieki, izņemot vienu, 
kas bija īpaši pedantisks. Šim vienī-
gajam godīgajam tiesnesim nocirta 
galvu tūlīt pēc sēdes...

Ulugbeka karavānu panāca divi 
ziņneši. Viņi paziņoja gāztajam vald-
niekam par viņa dēla pavēli - karavā-
nai ir jāapstājas, lai to varētu pilnībā 
nokomplektēt ar visu nepieciešamo, 
lai visa pasaule redzētu, cik dižens 
cilvēks veic hadžu. Taču jau pirmajā 
naktī mājā, kur nakšņoja Ulugbeks, 
ielauzās slepkavas...

Mūsdienās diženā Samarkan-
das valdnieka vārdā ir nosauktas 
metro stacijas, prospekti, universitā-
tes un observatorijas. Pat uz Mēness 
ir krāteris, kas nosaukts viņa vārdā. 
Līdz šim laikam Ulugbeka mantoju-
mu turpina pētīt vēsturnieki un as-
tronomi. Tamerlana mazbērna vārds 
stāv vienā rindā ar tādiem slaveniem 
zinātniekiem kā Galilejs un Koper-
niks.

Trīs lietas no hanam piederošā 
īpašuma saglabājās līdz mūsdienām, 
un tagad ar tām lepojas trīs labāko 
muzeju kolekcijas. Lāde personisko 
mantu glabāšanai atrodas Stambulas 
Vēstures muzejā, nefrīta kauss tiek 
demonstrēts Britu muzeja apmek-
lētājiem, bet rubīns no hana kroņa 
rotā arābu šeiha As-Sabaha dārglie-
tu privāto krājumu. Diženā valdnieka 
pīšļi atrodas dzimtas mauzolejā, bla-
kus Tamerlana kapam.

Andrejs JAKUBOVSKIS

Ar meitu Natāliju 1954. gadā.

Ar vīru Vladimiru kāzu dienā.



6 2016. gada 22. marts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi 
latviskais)
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija  11.15 Daudz laimes! 
12.05 Latvijas šlāgeraptauja 
2016
13.20 Aculiecinieks
13.35 Zebra. Drošība un ātrums
13.55 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te! 
15.05 Jaunie ārsti
18.00, 23.15 Ziņas
19.30 Sirmais. Kulta ēdieni
20.30 Panorāma
21.15 LV jaunatklāšanas raidī-
jums TE!
22.15 Fortitūda
23.30 Personība. 100 g kultūras
0.30 Segvārds Vientulis
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Tieša runa
9.40 Momentuzņēmums
10.00 Jaunie ārsti
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50 Kalnu patruļa 4
12.40, 22.50 Izzināt Japānu 2
13.15, 23.25 Nezināmie brīnu-

mi. Japāna
13.50 Radio SWH 20 gadu 
jubilejas koncerts
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Pazemes pāreja
20.05 Mēness noslēpumi
21.05 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
21.50 Personība. 100 g kultūras
0.00 Sporta studija
0.45 Zebra
1.00 Ekstrēmie kadri

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.55 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.40, 2.05 Dzīves krustcelēs
10.40, 13.45 Televeikala skat-
logs  10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Ceļš uz Sanhosē
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Vampīra dienasgrāmatas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.15 Juvelieru klans
21.10 Maini vai zaudē
22.00 Glābiet mūsu ģimeni
0.00 Vai lidot ir bīstami?
4.30 Karamba!
5.00 Boba burgeri
5.15 Bernards
5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”

TV3
6.40 Stenlijs
7.10, 13.00 Madagaskaras 
pingvīni 2

CETURTDIENA, 24. marts 7.40, 13.30 Beibleidi 2
8.00, 18.00 Divarpus vīri 5
9.00, 16.55 Komisārs Reksis
10.00 Smieklīgākie videokuriozi
11.00 Par Puiku  12.00, 5.40 
Rozenheimas detektīvi 4
14.00 Kungfu panda 2
14.30, 2.35 Viņas melo labāk 2
15.40, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Vajātājs
22.00 Mf. Vilknadzis
0.35 Kinomānija
1.10 Sporta apskats Overtime TV
2.10, 5.00 Tētuka meitiņas

TV3+
7.00 Multfilmas
7.25, 17.50, 3.20 Māja - 2
8.25 Madagaskaras pingvīni
9.25 Bada spēles  10.30, 14.35 
Ekstrasensi - detektīvi
11.30, 15.35 Comedy Women
12.35, 16.50 Tētuka meitiņas
13.35, 20.00 SašaTaņa
18.55, 2.00 Brīvdienas Meksikā
21.00 Interni
22.05 Mf. Spraigais līkums
0.20 Mf. Laba māte

TV5
5.00, 0.55 Mūzika
7.55 6 kadri
8.20 Gorjunovs
10.15, 13.25 Top Shop
10.30 Maskava. Trīs stacijas
13.40 Šefs
16.35 Ļaļas atgriešanās
19.40 Sasisto lukturu ielas
21.40 Ārpus likuma
22.05 Cēzars

NTV
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Šodien
5.10 Rīts
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Maskava. Trīs stacijas
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
12.55, 23.50 Tikšanās vieta
13.55 Spogulis varoņiem
15.20 Sasisto lukturu ielas
17.00 Runājam un rādām
18.45 Patruļa 
20.50 Biškopis
22.25 Dienas kopsavilkums
22.50 Kurlais
0.50 Viss iekļauts
2.45 Vasarnīcu lietas
3.50 Zinātniskā vide. 

RTR Planēta Baltija
4.00 Krievijas rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Vēstis - М
10.55 Pareizs līdzeklis
14.00 Guļčata
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Ļeņingrada 46
21.55 Divkauja
23.40 Liecinieki 
1.25 Steidzami uz numuru!
2.20 Smieklu istaba

PBK
6.00, 0.25 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10, 
0.55 Ziņas
6.40, 12.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50, 4.25 Moderns sprie-
dums

16.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks 19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05 Kāpnes uz 
debesīm
23.45 Vakara Urgants
1.10 Mf. Laimīgās “līdakas” 
komandieris
2.45, 5.15 Smieklīgi videoklipi
3.00 Mf. Žukovskis

RenTV Baltic
5.40, 1.05 Skatīties visiem!
6.00 Pazīsti savējos!
6.25 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.29 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35, 17.30 Pareizs līdzeklis
9.55, 18.35 Ģimenes drāmas
11.00 Čapmanes noslēpumi
12.05, 16.25 Jums pat sapņos 
nav rādījies 
13.10, 0.10 Dokumentāls 
projekts
20.50 Ekstrasensu cīņas. 
23.10 Aktuāls temats

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.25 
Ziņas
5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.20 Tablete
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.10 Laiks rādīs
16.00 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas

17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Sarkanā karaliene
22.20 Pēc skolas

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.15 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.35 Zona Х
8.10, 21.05 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Parfjumēriste
11.10, 15.30 Ģimenes melodrā-
mas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Starp mums meitenēm...
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.55 Interešu sfēra
19.00, 23.45 Spartaka otrā 
atdzimšana
20.00 Panorāma
20.45 Telefilma
23.30 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.05, 20.05 TV barometrs
8.05, 16.25 Mats matā
8.30, 21.10 Ērglis un cipars
9.30, 15.15 Aizliegtā skola
10.40, 18.55 Ekstrasense Fati-
ma Hadujeva 
11.50, 20.10 Ekstrasensi detek-
tīvi  12.55, 16.55 Voroņini
13.30, 18.00 Nepiedzimsti 
skaista
14.30, 22.15 PIN kods
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
23.10 Bafija pret vampīriem

PIEKTDIENA, 25. marts

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 23. marts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 5.30 Province
6.35 Varenā brīvdiena ar Vol-
lesu un Gromitu
7.05 Okeāna pasaule
8.35 Sirds likums
9.35, 15.35 Mīlas jūra
10.35 Ceturtā studija
11.00 Izsauciet vecmāti
12.05 V.I.P.
12.55 Saknes debesīs
13.30 Mf. Brālītis un māsiņa
14.40 Jaunie ārsti
16.30 Nekad nepadodies, dēls!
18.00 Ziņas
18.25 Tālā zeme - Sibīrija

19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Latvijas Kods. Lūgšana 
mājai  22.00 Krusta ceļš
0.10 Liela diena
1.10 Fortitūda
2.05 Izsauciet vecmāti
3.00 Midsomeras slepkavības
4.45 Sporta studija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Latvijas novadu cīņas

8.25 Sporta studijas diskusija
9.25, 3.30 Anekdošu šovs 1
10.00 Jaunie ārsti
10.55, 17.05 Muhtars atgriežas
11.50 1.1
12.40 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
13.25 Personība. 100 g kultūras
14.25, 19.50 Aculiecinieks
14.45 Pie stūres
15.15 Mf. Jēzus mani mīl!
18.00 Ziņas
18.20 Zem savannas smiltīm
19.15 1000 jūdzes Kambodžā
20.10 Staļins
21.20 Pārbaudes spēle futbolā
23.35 Tās tik ir operas! Salome
0.35 Eiropa koncertos
1.30 Ramins
2.35 Mēness noslēpumi
4.00 Troksnis

5.00 Pie stūres

LNT
6.00 Ēd un tievē
6.25, 20.35 Degpunktā
6.50 Mf. Ceļš uz Sanhosē
8.35, 2.00 Dzīvīte
9.00, 3.50 LNT Brokastis
10.00 Televeikala skatlogs
10.15 Mf. Mīlestības pārsteigtie
12.10 Radu būšana
17.50, 20.00 LNT Ziņas 
18.00 Mf. Es nebūšu tava 
mīļotā
21.10 Iemīļotās mūzikas raidī-
jums „Dzintara dziesmas
22.10 Margaritas Vilcānes jubi-
lejas koncerts „Margarita
0.30 Mf. Čārlijs Sentklauds
2.20 Mf. Dora Helta. Nešķira-
mie

4.35, 5.00 Boba burgeri
5.20 Luī
5.40 Karamba!

TV3
6.40 Stenlijs
7.10 Madagaskaras pingvīni 2
7.40 Beibleidi 2
8.00 Divarpus vīri 6
8.55 Smieklīgākie videokuriozi
9.25, 2.05 Mf. Pirātu piedzīvoju-
mi dārzeņu valstībā
11.10 Mf. Nekurnekadzeme
14.55 Mf. Mans Āfrikas piedzī-
vojums
16.25 Bitīt’ matos
17.05 Mf. Mārlijs un es. kucēna 
gadi
19.00, 3.05 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Bez Tabu. Dzīves smal-

kumi 4
21.00 Mf. Mēs nopirkām 
zvērudārzu
23.35 Mf. Notinghila
3.30, 5.00 Tētuka meitiņas
5.40 Komisārs Reksis

TV3+
6.45 Māja-2
7.40 Madagaskaras pingvīni
8.35 Mf. Nezinītis no mūsu 
pagalma
11.25 Mf. Mazie nelieši glābj 
situāciju 
13.15 Mf. Zaglēni
15.00 Mf. Spraigs pagrieziens 
17.15 Mf. Dvīņi
19.20 Mf. Ledus laikmets 
20.00 Mf. Mēness sargs 
21.55 Mf. Sekss lielpilsētā 
0.50 Mf. Tumsā

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi 
latviskais)
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.50 Top-Shop 
piedāvā  10.50, 18.53, 5.00 
Ceturtā studija
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
12.05 Aizliegtais paņēmiens
13.20, 5.30 Vides fakti
13.55 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te! 
15.05 Jaunie ārsti
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Deviņdesmitie
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Loto
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un ātrums
22.45 Aculiecinieks
23.14 Sporta ziņas
23.16 Laika ziņas  23.20 Midso-
meras slepkavības 1.15 1.1

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto  8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais
9.10, 0.50 100 g kultūras. 
Personība
10.00 Jaunie ārsti
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50, 19.55 Kalnu patruļa 
12.45 Automoto raidījums nr 2
13.15 Brīvdienu ceļvedis
13.45 Nedēļas apskats

14.15 Aktualitātes
14.45 Skats rītdienā
15.15 Aculiecinieks
15.35, 1.35 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Punkti uz i
20.50 Izzināt Japānu 2
21.25 Nezināmie brīnumi. 
Japāna  22.00 Ramins
23.05 Andrim Ērglim – 30

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.25 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.40, 2.10 Dzīves krustcelēs
10.40, 13.45 Televeikala skat-
logs 10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Brauciens pretī 
laimei. Barselona
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Vampīra dienasgrāmatas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.25 Juvelieru klans
21.10 Vecie īgnie policisti
22.15 Mf. Rokijs Balboa
0.45 Nikita  
2.10 Dzīves krustcelēs
4.35, 5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”

TV3
6.40 Stenlijs  7.10, 13.00 Mada-
gaskaras pingvīni 2
7.40, 13.30 Beibleidi 2
8.00, 18.00 Divarpus vīri 5
9.00, 16.55 Komisārs Reksis
10.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0 5

11.00 Par Puiku
12.00, 5.40 Rozenheimas 
detektīvi 4
14.00 Kungfu panda 2
14.30, 2.35 Viņas melo labāk 2
15.40, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.3, 4.25 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.35 Greislenda
23.35 Ģēnijs uzvalkā 2
0.35 Par Puiku
1.00 Par Puiku
1.25 CSI. Lasvegasa
2.15, 5.00 Tētuka meitiņas

TV3+
7.05 Multfilmas
7.25, 17.50, 2.55 Māja 2
8.25 Мadagaskaras pingvīni
9.25 Bada spēles
10.25, 14.35 Ekstrasensi - 
detektīvi
11.25, 15.35 Comedy Women
12.30, 16.50 Tētuka meitiņas
13.35, 20.00 SašaTaņa
18.55, 1.30 Brīvdienas Meksikā
21.00 Tētis sprukās
23.15 Mf. Devītā sesija 

TV5
5.00, 0.05 Mūzika
7.55 6 kadri
8.20 Gorjunovs
10.15, 13.25 Top Shop
10.30 Maskava. Trīs stacijas
13.40 Šefs
16.35 Ļaļas atgriešanās
19.40 Sasisto lukturu ielas
21.40 Ārpus likuma
22.05 Cēzars

NTV
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien

5.10 Rīts
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Maskava. Trīs stacijas
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
12.55, 23.50 Tikšanās vieta
13.55 Spogulis varoņiem
15.20 Sasisto lukturu ielas
17.00 Runājam un rādām
18.45 Patruļa 
20.30 Biškopis
22.25 Dienas kopsavilkums
22.50 Kurlais
0.50 Viss iekļauts
2.45 Dzīvokļu jautājums
3.45 Mf. Mauzolejs

RTR Planēta Baltija
4.00 Krievijas rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Vēstis - М
10.55 Mf. Ticu, neticu 
14.00 Guļčata
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Ļeņingrada 46
21.55 Speciālkorespondents
23.40 Gastronomiskā nostaļģija
1.35 Steidzami uz numuru!

PBK
6.00, 0.45 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10, 
1.20 Ziņas
6.40, 12.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50, 4.50 Moderns sprie-
dums
16.00 Vīriešu/ sieviešu

17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.25 Aiz kadra
21.50, 23.05 Kāpnes uz 
debesīm
0.10 Vakara Urgants
1.35 Mf. Pieci vakari
3.20 Mf. Pēdējā diena
5.45 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.40, 0.45 Skatīties visiem!
6.05 Vadīt krievu stilā
6.25 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35, 17.30 Pareizs līdzeklis
9.55, 18.35 Ģimenes drāmas 
11.00 Čapmanes noslēpumi
12.05, 16.25 Jums pat sapņos 
nav rādījies
13.15 Izmailova parks
15.20, 20.50, 23.50 Dokumen-
tāls projekts
23.00 Pazīsti mūsējos

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.00 
Ziņas
5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.20 Tablete
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.10 Laiks rādīs
16.00 Precamies!

17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Sarkanā karaliene
22.00 Pēc skolas

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.05 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.25 Zona Х
8.10, 21.05 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Parfjumēriste
11.10, 15.30 Ģimenes melodrā-
mas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Starp mums meitenēm...
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.45 Interešu sfēra
19.00, 23.35 Spartaka otrā 
atdzimšana
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.20 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 16.20 Mats matā
8.35, 21.10 Ērglis un cipars
9.30, 15.15 Aizliegtā skola
10.40, 18.55 Ekstrasense Fati-
ma Hadujeva 
11.50, 20.10 Ekstrasensi 
detektīvi
12.55, 16.50 Voroņini
13.30, 18.00 Nepiedzimsti 
skaista  14.30, 22.15 PIN kods
21.05 Sportloto 5 no 36, KENO
23.15 Bafija pret vampīriem
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TV5
5.00, 1.15 Mūzika
8.00, 13.05 Top Shop
8.15 Mf. D’Artanjans un trīs 
musketieri 
13.20 Mf. Deža vū
15.20 Mf. Vienkāršs brīnums 
18.05 Mf. Veiksme nomā
19.55 Greizais spogulis
21.55 Mf. Eņģeļa joki
23.40 Satikšanās vietu mainīt 
nedrīkst

NTV
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien  5.10 Rīts
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Maskava. Trīs satcijas
11.00, 23.30 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
12.55 Tikšanās vieta
13.55 Spogulis varonim

15.20 Sasisto lukturu ielas 
17.00 Runājam un rādām 
18.35 Patruļa 
20.25 Biškopis
22.20 Vairākums
1.10 Viss iekļauts
3.05 Volkova stunda

RTR Planēta Baltija
4.00 Krievijas rīts
8.55 Par pašu galveno 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Vēstis - М
10.55 Ticu, neticu
14.00 Mf. Mīlestība un romāns
17.15, 2.30 Tiešais ēters
20.00 Izmailovas parks
21.55 Mf. Kristāla kurpītes 
lauskas 
23.50 Mf. Anna uz kakla
1.30 Onasisu klana lāsts 
3.35 Smieklu istaba

PBK
6.00 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 17.10 Ziņas
6.40, 11.30 Multfilmas
7.00 Labrīt!  9.50 Dzīvo vesels!
11.50, 4.40 Moderns sprie-
dums
13.00 Parfjumēriste
16.00 Vīriešu/ sieviešu
17.55 Izmailovas parks
20.00 Laiks
20.40 Brīnumu lauks
21.40 Balss. Bērni.
23.40 Vakara Urgants
0.35 Humora raidījums
1.20 EuroNews  1.50 1 in city
3.10, 5.30 Smieklīgi videoklipi
3.20 Mf. Franču valodas 
stundas 

RenTV Baltic
5.40 Skatīties visiem!

6.30 Karavīri  7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40 Vikings
12.55 Ekstrasensu cīņas
15.20 Tikai neatlaid mani
20.50 Čapmanes noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
23.00 Otra dzīve

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.55 Ziņas
5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.20 Tablete
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Laiks rādīs
15.20 Mf. Laimīgā, Žeņka! 
17.20 Gaidi mani 

17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Balss. Bērni. 
22.00 Kas? Kur? Kad? Baltkrievija 
23.15 Leģendas. Live

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.55 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х
7.50 Metropolīta vārds 
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Parfjumēriste
11.10, 15.30 Ģimenes melodrā-
mas  12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Starp mums meitenēm…
16.35 Nezināmā Baltkrievija
17.10 Izmeklēšanas noslēpumi

19.00, 23.25 Spartaka otrā 
atdzimšana 
20.00 Panorāma
20.45 Telefilma
21.15 Mf. Es tevi nekad neaiz-
mirsīšu   23.15 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05 Mats matā
8.55, 15.15 Aizliegtā skola
10.05 Ekstrasense Fatima 
Hadujeva 
11.15 Ekstrasensi - detektīvi 
12.15 Voroņini 
13.25 Nepiedzimsti skaista
14.30, 22.25 PIN kods
16.25 Mf. Kella noslēpums 
17.55 Mf. Tumšā pasaule
20.10 Ekstrasensu cīņas 
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.25 Reportieris
0.05 Mītu grāvēji

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05 LV jaunatklāšanas raidī-
jums TE!
7.05 Bitīte Maija
7.30 Jakari
8.00 Martins Labrītiņš
8.30 Mia un es
9.00 Kas te? Es te! 
9.30 Negantais Henrijs
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Mf. Zosu gane
11.40, 21.20 Saplēstā krūze
12.45 Latvijas Kods. Lūgšana 
mājai  13.30 Sirmais. Kulta ēdieni
14.35 Deviņdesmitie
15.35 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Skarbā kontrastu zeme 
Patagonija  18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
18.35 Es - savai zemītei
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja
20.30 Panorāma
21.08 Latloto. Eurojackpot
22.25 Latvijas Radio kora 75 
gadu jubilejas koncerts
0.35 Latvijas teātru vēsture
2.05 J. S. Bahs. Jāņa pasija
4.35 Klēts
5.05 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.05, 5.30 Savējie
6.40 Province
7.10 V.I.P.
8.00 Brīvdienu ceļvedis
8.30 Automoto raidījums nr 2
9.00 Nedēļas apskats
9.30 Aktualitātes
10.00 LV jaunatklāšanas raidī-

jums TE!  11.00 Aculiecinieks
11.15 Sporta studija
12.05 Šefpavārs līdzņemšanai
13.25 Zem savannas smiltīm
14.25 Mf. Brālītis un māsiņa
15.30 Aizliegtais paņēmiens
16.30 Staļins
17.35 Pazemes pāreja
18.35 Eiropa koncertos
19.25 Nemiera gars 4
20.15 Dieva putniņi
22.00 Inspektors Džordžs 
Džentlijs 2
23.45 Mf. Jēzus mani mīl!
1.35 Manas tautas dziesmas
4.00 Labākās latviešu mūzikas 
izlase  5.30 Province

LNT
6.20 Nemelo man!
7.05 Dzimuši policisti
8.00, 4.30 Neveiksminiece
8.30 Attīstības kods
9.00 LNT Brokastis
10.00 Laimīgs un vesels
10.30 Maini vai zaudē
11.15 Fišeres kundzes izmeklē-
šanas noslēpumi
12.30 Radu būšana
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Atgriezties mājās
20.35 Degpunktā Sestdienā
21.10 Nosvērtie
22.55 Mf. Zilacainais Mikijs
0.50 Mf. Mīlestības pārsteigtie
2.15 Mf. Izgudrotāja
4.50 Bernards  5.00 Boba bur-
geri  5.20 Luī  5.50 Karamba!
6.15 Fišeres kundzes izmeklēša-
nas noslēpumi

TV3
6.40 Monsuno 2

SESTDIENA, 26. marts 7.05 Makss Stīls
7.30 Džungļu krustojums 2
8.00 Transformeri. tālākā cīņa 2
9.00 Aģents Dadlijs 2
9.20 Kinomānija
10.00 Bez Tabu. Dzīves smalku-
mi 4  10.35 Auto ziņas
11.10 Mf. Mēs nopirkām 
zvērudārzu
13.40 Kāzu gūstā
14.50 Es mīlu tevi, Latvija! 2
17.00 Dzeguzītes lielkoncerts. Ap-
sveikuma koncerts Raimondam 
Paulam  19.00, 4.30 TV3 Ziņas
19.35 Bitīt’ matos
20.10 Mf. Hop
22.10 Mf. Pērsijs Džeksons un 
olimpieši. zibens nolaupītājs
0.30 Mf. Mārlijs un es. kucēna 
gadi  2.15 Mf. Mans Āfrikas 
piedzīvojums
4.10, 6.35 Smieklīgākie video-
kuriozi  5.00 Tētuka meitiņas
5.40 Par Puiku

TV3+
7.35 Kino detaļās
8.35 Brēters  9.40 Dejas
11.50 Ozijs un Teds
13.35 Mf. Ledus laikmets
14.05 Dvīņi
16.15 Mēness sargātāji
18.05 Cirque du Soleil. Pasakai-
na pasaule. 
19.55 Interni  21.00 Meitene ar 
pūķa tetovējumu
00.10 Aukles atriebība

TV5
8.00, 9.15 Pagūt 24 stundās
9.00, 14.05 Televeikala skatlogs
10.15, 23.35 Lietišķs piegājiens
10.50 Glābiet mūsu ģimeni
14.20 Mīlestība nav nieks
18.00 Greizais spogulis

20.00 Mf. Sudraba maijpuķītes
21.45 Mf. Viņa nav pati pilnība
00.05 Glābiet mūsu ģimeni
01.35, 5.00 TV5 mūzika naktij

NTV
7.00, 9.00, 12.00, 15.00 Šodien
7.20 Vēlreiz, sveicināti!
7.50 Gatavojam kopā ar Alekse-
ju Ziminu 
8.25 Kulināru divkauja ar Dmit-
riju Nazarovu 
9.25 Galvenais ceļš
10.00 Dzīvais un mirušai 
sēdiens
10.55 Dzīvokļu jautājums
12.20 Es tievēju
13.20 Braucam un ēdam!
14.00 Muhtara atgriešanās
15.20 Sasisto lukturu ielas
17.00 Izmeklēšanu veic...
18.00 Centrālā televīzija
19.00 Jaunās krievu sensācijas
20.00 Tu neticēsi!
21.00 Kriminālizmeklēšanas 
nodaļa 
1.20 Viss iekļauts
4.05 Volkova stunda

RTR Planēta Baltija
6.40, 10.10, 13.20 Vēstis - M
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
7.10 Precinieks
8.10 Satiksmes noteikumi
9.05 Personīgi. Elīna Bistricka 
10.35 Sicīliešu aizstāvība
12.30, 13.30 Kristāla kurpītes 
lauskas 
14.55 Es nespēšu tevi aizmirst
20.00, 4.15 Lelles māja
23.55 Sieva ir aizgājusi
1.40 Ceļš uz vīrieša sirdi
2.30 Smieklu istaba

PBK

6.00, 1.45, 4.30 Euronews
6.30, 10.00, 12.00, 15.55, 5.00 
Ziņas  6.40 Kontrolpirkums
7.05 Moderns spriedums
8.15, 10.25 Multfilmas
8.25 Bērnu klubs
8.40 Gudrinieki u n gudrinieces
9.45 Mācītāja vārds
10.30, 6.45 Maša un lācis
10.50 Šurumburums
11.15 Garša
12.25, 4.20 Humora raidījums
12.50 Parfjumēriste
16.15 Kurš vēlas kļūt miljonārs?
17.15, 2.15 Masteršefs
20.00 Laiks
20.20 Nosvērti un laimīgi
0.25 Šovakar
5.10 Spēlē ermoņikas!
5.50 Ideāls remonts

RenTV Baltic
6.00 Skatīties visiem!
6.55 Next
8.50 Visnoderīgākā programma
9.50 Zinātnes apmānīti
10.55 Seno slāvu zināšanas
12.00 TOP shop
12.15, 0.45 Vadīt krievu stilā
13.25 V un S
14.30 NASA noslēpumi
15.35 Visšokējošākās hipotēzes
19.55 Čapmanes noslēpumi 
23.00 Mihaila Zadornova 
koncerts

ONT
6.00 Sestdienas rīts
7.00, 7.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Multfilmas
8.25 Veselība  9.25 Garša
10.00 Ideāls remonts
11.00 Gudrinieki un gudrinieces
11.45 Ķīnas atklāšana
12.15 Sarkanās Karalienes 

stāsts. 
13.15 Parfjumēriste
15.15, 20.00 Sporta ziņas
15.20 Sazvērestības teorija
16.15 Kurš vēlas kļūt miljonārs?
17.15 Mf. Labākie piedāvājumi
20.05 Šovakar
21.35 Piemaskavas vakari
22.30 Mf. Likvidators

Baltkrievija 1
6.00 Būtība  6.25 Mf. Es tevi 
nekad neaizmirsīšu
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Tuvplānā  8.40 Vasarnīca
9.20 50 receptes
10.20 Gigantu cīņa
11.10 Veselība 
12.05, 14.45 Mf. Nadežda
14.15 Ukraina
16.30 Mf. Augstā virtuve
20.00 Panorāma
20.45 Lieldienu dievkalpojums
22.40 Mf. Steidzieties mīlēt
0.20 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.05 Baltkrievu virtuve
6.35, 20.05 TV barometrs
6.40 Laimīgi kopā
8.35 Pārāk daudz astu
9.15 Garšas ābece
9.50 Kurš mājā saimnieks?
11.45 Ekstrasensu cīņa
13.55 Mats matā
14.55 Mītu grāvēji
16.05 Apmāni mani
17.10 Mf. Afēristi Diks un 
Džeins izklaidējas 
18.50 Pārsteidz mani
20.10 Mf. Bīstamie vilciena nr. 
123 pasažieri 
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO.
22.15 Gribu nokļūt TV!
22.20 Ērglis un cipars 
23.20 Kā es satiku jūsu mammu

LTV1
7.05 Bitīte Maija
7.30 Jakari
8.00 Martins Labrītiņš
8.30 Mia un es
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zaķu lielā diena
9.40 Meža sargi
10.00 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
10.15 Ceļojums apkārt pasaulei
10.50 Britu dārza slepenā 
vēsture
12.00 Lieldienu dievkalpojums
13.40 Saknes debesīs
14.10 Bīskapu apsveikumi 
Lieldienās
14.30 Daudz laimes!
15.25 Ķepa uz sirds
15.55 Aculiecinieks
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras  17.00 Selfridžs
18.00 Dienas ziņas
18.20 Mf. Karaļa runa
20.30 Panorāma
20.50 De facto
21.25 Mf. Karš un miers
23.10 LV jaunatklāšanas raidī-
jums TE!
0.10 Skarbā kontrastu zeme 
Patagonija
1.10 Latvijas Radio 2 - 20 gadu 
jubilejas koncerts
4.10 LTV - 60
4.35 Okeāna pasaule

LTV7
7.05 Dardarija
7.40 Zebra
8.00 Skats rītdienā
8.30 Izglītība un karjera
9.00 Aktualitātes
9.30 Nedēļas apskats

10.00 Vides fakti
10.30 Ielas garumā
11.00 Šefpavārs līdzņemšanai
12.20 Mf. Zosu gane
13.30 Nekad nepadodies, dēls!
15.00 Trakais kruīzs
17.00 Ceļš uz UEFA Eiro 2016 
apskats
17.30 Tās tik ir operas! Salome
18.25 Mans kauss plūst pāri 
malām
18.55 Pagalmu Rīga
19.10 Mf. Pirmkods
21.00 Teātris.zip
21.30 Saules bērni
0.15 Eiropa koncertos
1.10 Spārnotie pavedinātāji 
paradīzes putni
2.05 Mans kauss plūst pāri 
malām  2.30 Pagalmu Rīga
2.40 LTV - 60
3.00 Anekdošu šovs 3
4.00 Labākās latviešu mūzikas 
izlase
5.30 Province

LNT
7.10 Dzimuši policisti
8.00 Šefpavāru cīņas. Saldais 
ēdiens
9.00, 3.20 LNT Brokastis
10.00 Vecie īgnie policisti
11.05 Mf. Izgudrotāja
13.00 Radu būšana
17.15 Misija Rio
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Policists no pagātnes
20.10 LNT ziņu TOP
21.00 Mf. Lielās cerības
23.25 Mf. Cita Zeme
1.10 Policists no pagātnes
2.40 Dzimuši policisti
4.05 Karamba!
4.50 Bernards

SVĒTDIENA, 27. marts
TV3

7.00 Monsuno 2
7.25 Makss Stīls
7.55 Džungļu krustojums 2
8.30 Aģents Dadlijs 2
8.50 Māmiņu klubs
9.25 Gatavo 3
10.00 Superbingo
11.05 Impērija
12.10 Mf. Vilknadzis
14.55 Tēta nedienas Latvijā
16.35 Mf. Hop
18.30 Mf. Ledus laikmets. 
Lieldienas
19.00 Nekā Personīga
20.00 Es mīlu tevi, Latvija! 2
22.10 Mf. Avatars
1.30 Mf. Nekurnekadzeme
4.15 Tētuka meitiņas

TV3+
7.05 Multfilmas
7.25 Kino detaļās
8.25 Uzmanību, bērni!
9.25 Kulināru dianastija
11.10 Cirque du Soleil. Pasakai-
nā pasaule. 
13.00 Balto nakšu saimniece
15.10 Misters Magu 
17.00 Kā iemīlēties
18.55 Dejas  21.00 Dzelzs cilvēks
23.25 Sekss leilpilsētā
6.40 Māja-2

TV5
7.30 Džiosas Meijeres Prieka 
pilna dzīve
8.00 Pagūt 24 stundās
9.00, 14.05 Televeikala skatlogs
9.15 6 kadri
10.30 Mf. Sudraba maijpuķītes
12.15 Mf. Viņa nav pati pilnība
14.20 Mīlestība nav nieks

18.00 Uz naža asmens
19.00 Izklausies redzēts
22.00 Mf. Laiks laimei
0.00 Glābiet mūsu ģimeni
1.30 TV5 mūzika naktij

NTV
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Šodien
8.20 Skate
8.55 Centrālā televīzija
10.25 Pirmais raidījums
11.05 Tehnikas brīnums
11.55 Vasarnīcas lietas
13.25 Ēdam mājās
14.00 Mūsu uzraugs
15.00 Muhtara atgriešanās
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Izmeklēšanu veic...
19.00 Nedēļas akcenti
19.48 Pozdnjakovs
20.00 Svešais
23.55 Aukstais ēdiens
1.50 Nāvi uzveikušie
2.25 Viss iekļauts
4.20 Atomu cilvēki
6.00 Koncerts

RTR Planēta Baltija
7.20 Pats sev režisors
8.10 Smieklu istaba
8.40 Rīta pasts
9.20 Vēstis - M
10.00, 13.00, 19.00 Vēstis
10.15 Smieties atļauts
12.10, 13.15 Nejaušs prieks
16.30 Dejas ar Zvaigznēm
21.00 Svētdienas vakars
23.30 Uz karstām pēdām
1.20 Soli pretim

PBK
7.00 Multfilmas
7.20 Veselība

8.25 600 sekundes par skaistu-
mu un veselību
8.40 Piezīmes
9.00, 11.30 Ziņas
9.25 Planēta A
9.30 Maša un Lācis
10.05 Kamēr visi mājās
11.00 Tas ir garšīgi!
11.50 Fazenda
12.25 Melnbalts
13.35 Sarkanās karalienes 
stāsts
14.40 Balss. Bērni. 
16.40 Bez apdrošināšanas
20.00 Laiks
21.50 Kas? Kur? Kad?
23.05 Piemaskavas vakari
23.55 Euronews
0.25 Nosvērti un laimīgi
3.25 Moderns spriedums
4.15 Smieklīgi video

RenTV Baltic
7.00 Karavīri
10.00 Mihaila Zadornova 
koncerts
14.25 Kurlais
1.25 Čingishana. 

ONT
6.00 Svētdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00 Ziņas
8.05 Svētdienas sprediķis
8.20 Multfilmas
8.35 Piezīmes
8.55 Kamēr visi mājās
9.45 Fazenda
10.20 Balss. Bērni. 
12.20 Šurumburums
12.55 Svētdienas viesi
13.55 Melnbalts
15.15 Sporta ziņas
15.20 Mf. Piedošana 
16.55 Mf. Stingrā režīma 
brīvdienas 

19.00 Kontūras  20.05 JAK 
22.05 Mf. Saranča

Baltkrievija 1
6.15 Metropolīta uzruna
6.25 Mf. Steidzieties mīlēt
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Arsenāls
8.40, 23.35 Divi tēvi un divi dēli
9.15 50 receptes
10.10 Remonta stāsti
10.45 Mūsējie  
11.10 Ziņas
11.35 Ātrumkārba
12.10 Mf. Divpadsmit naktis 
14.15 Tava pilsēta
14.30 Eurovision
14.50 Apkārt pasaulei
15.30 Izmeklēšanu veic…
16.00 Mf. Mīlestība ar pārbau-
des laiku 
19.40 Laika ziņas
20.00 Galvenai ēters
21.10 Redaktoru klubs
21.50 Mf. Mīlas oāze 

Baltkrievija 2
6.05 Ir nu gan!
6.30, 19.00 TV barometrs 
6.35 Kurš mājās saimnieks?
8.35 Ērglis un cipars
9.40 Universāls šefs
10.20 Jūsu loto, piecītis 
10.50 Modes projekts
11.25 Laimīgi kopā
13.20 Mf. Afēristi Diks un 
Džeins izklaidējas 
15.05 Mf. Tumšā pasaule
17.00 Mf. Bīstamie vilciena nr. 
123 pasažieri
19.35 Verdošs ūdens
20.10 Apmāni mani
21.05 Sportloto 5 no 36, KENO
21.10 Gribu nokļūt TV!
21.15 Kaulide
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Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

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

Tulkotāja
Grāmatvedība

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838

27068443, pati te@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 65322454, 26190124, 
26319888.

LAIKA ZIŅAS

23.03.             24.03.             25.03.         26.03.          27.03.

- 9 ... + 1  - 6 ... + 2 - 9 ... + 4 0 ... + 6 - 1 ... + 7

Z    2 m/s ZR     3 m/s DR         4 m/s R               7 m/s D                 4 m/s

Reklāma un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

• Granīta un cementa - smelk-
nes pieminekļi, kapapmales, 
plāksnes, nožogojumi.

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzraksti  uz pieminekļiem ar 
padziļinātu gravējumu un 
smilšstrūklu.

• Pasūtī juma pēcapmaksa.
• Uzstādīšana un transporta 

pakalpojumi.
Krāslava, Jaunā iela 13, 

tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, t.28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Piektdien, 25. 
martā, Z/S pārdos 
dējējvistas (10 - 12 
mēn., Thailand,  iz-

turīgas, dējīgas), gaiļus un dējīgu 
šķirņu jaunas vistiņas dažādās 
krāsās (4.5 - 6 mēn.). Pēc pasū-
tījuma -  diennakti veci cāļi. Tālr. 
29142247, šoferis: 29158908.

Lieldienu atlaides!
Aglona - 7.45, Šķeltova - 8.00, 

Grāveri - 8.15, Auleja - 8.35, 
Kombuļi - 8.55, Izvalta - 9.10, 
Borovka - 9.25, Kaplava - 9.55, 
Varnaviči - 10.20, Krāslava - 
10.40, Skaista - 11.10, St. Skaista 
- 11.25, Kalnieši - 11.40, Piedruja 
- 11.55, Lupandi - 12.05, Indra - 
12.20, Skuki - 12.35, Robežnieki 
- 12.45, Asūne - 12.55, Dagda - 
13.15, Ezernieki - 13.35, Andzeļi 
- 13.50, Andrupene - 14.05, 
Mariampole - 14.15, Jaunokra - 
14.25, Priežmale - 14.35.

22.03. un 25.03. tirgosim 
brūnās DĒJĒJVISTAS 

(4.50 €/ gab.).
Krāslavā no 11:00 - 12:00;
Dagdā no 13:00 - 14:00.

Tālr. 29121154.

SIA Trece 
piedāvā uzvelkamos 

franču griestus.
Liela krāsu un faktūru izvēle. 

Cena no 23 eur m2. 
Iespējams līzings.

Tālr. 25400178.
 www.trece.lv.

PLASTIKĀTA LOGI un 
DURVIS

(6-kameru vācu profils)
Metāla durvis (125 eiro).

Atlaides līdz 20 %
Tālr. 27878088 (Krāslava),

28675525 (Dagda)

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

mežu ar zemi, ieķīlātu mežu 
un bez dokumentiem.
Meža izstrādāšanas pakal-

pojumi.  Meža izvedēja, for-
vardera pakalpojumi. 

Pārdodam malku (3 m).
Tālr. 26677812, 20377801. 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paagstinātas cenas.

Skaidra naudā vai ar pārskai-
tījumu. 

T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921.

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo pus, 

aitas,  zir gus. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 

T. 26142514, 20238990.

iepērk liellopus, jaun- 
lopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlī-
tēja. Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

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

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

Tālr. 26563019

 KAMĪNU veikals
(vairāk kā 50 modeļi)

Kamīni, kamīnkrāsnis, 
buržuikas.

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

Tālr. 27878088, 28675525

Meklējam partnerus, 
kuri spētu organizēt 

VĪNGLIEMEŽU IEPIRKŠANU
Tālr. +371 20631130, 

+370 65745009.

Mājražotājs piedāvā iegā-
dāties kūpinātas zivis. 

Iespējama piegāde. 
Tālr. 28371719.

Dziednieks, Dr.h.c.Biomedicinae  OSKARS PEIPIŅŠ
Piedāvā  semināru Krāslavā:

“Bezkontakta  bioenerģētiskā masāža”
(Džūnas Davitašvili metodes pamati)

Apmācība: teorija + prakse. Semināra beigās tiek izsniegts Diploms.
2. aprīlī 11.00-18.00 un  3. aprīlī 10.00-17.00

Informācija pa tālr. 67275910,  29489221,  29196664.  
www.akvilona.lv    akvilona@inbox.lv

1 - istabas dzīvokli (Ezera 16, 
38 m2, 2. st., pie veikala “TOP”). 
Tālr. 26669770;
1 - istabas dzīvokli Krāslavā. 
Tālr. 25277502;
“VOLVO S 70” - 1998., D, TA līdz 
oktobrim. Tālr. 28798825;
traktoru T- 40. Tālr. 28693451; 
SIA “STIVULS” piedāvā jaunas 
vasaras riepas. Cena: R14 no 
34 €, R15 no 38 €, R16 no 40 
€, R17 no 45 €. Tālr. 29147390, 
26197019;
jaunas un lietotas mēbeles (lēti). 
Terasas dēļus.Tālr. 29517757;
lietotas mēbeles, ledusskapi “At-
lant”, jaunu siltumnīcu 6x3 un 
4x3. Tālr. 20046592, 20046593;
overloku “Zinger” arr instruk-
ciju. Tālr. 22024639, 29837365; 
mucas (20, 25, 30, 60, 120, 
200, 1000 litri). Tālr. 27492445 
(Daugavpilī), 28111838 (Rēzekne);
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
divas govis. Cena pēc vienoša-
nās. Tālr. 26529796, 29766910;
jaunaitas. Tālr. 28693451;
jērus gaļai. Tālr.28744164;
pārtikas, sēklas, lopbarības 
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;
miežus, auzas, kviešus, mil-
tus, kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
29134527;
sienu ruļļos. Tālr. 26512601;
malku. Tālr. 29189194;
skaldītu malku. Tālr. 26677812;
sausu malku. Tālr. 25462098;
malku klučos, lapu koku. Bez-
maksas piegāde. T. 27534876.

Meklējam vīrieti vai sievieti dar-
bam aitu fermā ar dzīvošanu. 
Talsu novads, Strazde. Tālr. 
29100686.
Vīrietis meklē darbu celtniecībā 
(māju, dzīvokļu remonts), zāģē-
ju, skaldu malku. Tālr. 28753676.
Jauna sieviete meklē darbu Krā-
slavā - logu mazgāšana, māju 
uzkopšanu, pieskatīšu vecus cil-
vēkus u.c. Tālr. 26031828.
IZĪRĒJU iekoptu lauksaimnie-
cības zemi Robežnieku pa-
gastā (19.6 un 13.2 ha). Tālr. 
29114384. 
Paku pārvadājumi: 30.03. - Lat-
vija - Anglija - Londona; 04.04. - 
Anglija - Londona - Latvija. Tālr. 
24875023, +447920859762.
Santehnikas un jumtu remonts. 
Tālr. 29781748.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). Līdz 25 
tonnām. No 25 līdz 35m3. Auto 

pacēlāja pakalpojumi – 18m. 
Koku apgriešana. T. 29455509.
Vīrietis (45 gadi) kopīgai atpūtai 
vēlas iepazīties ar sievieti (32 
- 42 g.) no Krāslavas vai nova-
da teritorijas. Sūtiet sms uz tālr. 
20081251 (no 19.00 līdz 21.00). 

visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, 
l/s zemi. Tūlītēja samaksa. 
Tālr. 29105447, 20318082, 
27413393;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688; 
mežus īpašumā, briestaudzes, 
jaunaudzes, izcirtumus. Meži 
līdz 10 000 €/ha, izcirtumi - ap-
tuveni 500 €/ha. Tālr. 29245044;
malkas cirsmas. Tālr. 28690966.

 Laikraksta “Ezerzeme” 
 redakcija pieņem sludināju-

mus katru darba dienu 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālr. 65681464.

KRĀSLAVA  t. 29426781; Ostas ielā 7, LV-5600,
e-mail: kraslava@atraiskredits.lv

“Viņš ir augšāmcēlies” (Mk   6,6)
Mīļie novadnieki!

Gandrīz pirms 2000 gadu šos vārdus dzirdēja sievie-
tes, kas pirmās bija atnākušas pie Kristus kapa. Arī šodien 
Māte Baznīca mūs māca to pašu: Kristus augšāmcēlies! 

Kristus dzīvo! To vēsta mums arī svinīgie Lieldienu zvani.
Mēs varam būt tālu no Baznīcas, bet visur mūs aizsniegs 

patiesība, ka Jēzu nevar noturēt kapa akmens, ka Viņš ir nāves 
uzvarētājs.

Apustuļi bija atstājuši Kungu ciešanu laikā; apustulis 
Jānis gāja tuvu Jēzum, citi slēpās pūlī, bet viņi bija liecinieki 
Jēzus nāvei.

Tāpēc, sludinot Kristus ticību, apustuļi droši apliecināja 
redzēto: “Dzīvības devēju nonāvējāt, bet Dievs Viņu uzmodi-
nāja no miroņiem, un tam mēs esam liecinieki” (Apd 3,15).

Apustuļu liecība, ejot cauri gadu simtiem, ir ierakstījusi 
vēsturē katra laika lappusi, un neviens gads nav palicis bez 
Lieldienām. Tradīcija svinēt Lieldienas ar katru gadu kļuva 
arvien plašāka un skaistāka, un pārņēma visu pasauli. Mēs va-
ram teikt, ka no Kristus atnākšanas virs zemes nav bijis tāda 
laika, kad Viņš būtu aizmirsts.

Kristus mācekļu liecība atnāca arī līdz mums, un mēs pār-
ņēmām ticību Kungam kā degošu lāpu, lai to nodotu nākošām 
paaudzēm. Mēs nevaram dzīvot bez Dieva, aizmirst kristīgās 
tradīcijas, un tāpēc franču katoļu rakstnieks Žoržs Bernanoss 
pateica: “Neļaujiet Kristum aiziet no Eiropas, jo, aizejot, Viņš 
paņems līdzi visu – dzīves jēgu un dzīves prieku”.

Jā, dzīvojot Kristus ticībā, laimīgi bija mūsu vectēvi un 
tēvi, laimīgi tad būsim arī mēs, jo Jēzus saka: “Es esmu ar jums 
līdz pasaules galam” (Mt 28,20).

Grūtību un problēmu mūsu dzīvē ir daudz, bet augšām-
cēlušais Jēzus sauc uz katru no mums šodien: “Paļaujies uz 
mani, es uzvarēju pasauli!”

Lieldienu noslēpums ir mīlestības noslēpums, kuras avots 
nav no šīs pasaules.

Dārgie Kristū!
Centīsimies ne tikai zināt, bet dzīvot tā, lai mūsu dzīve un 

darbi ir liecība tam, ka mūsos dzīvo un darbojas augšāmcēlušais 
Kristus.

Novēlu Jums visiem, lai miers un saticība jūsu ģimenēs un 
mājās, lai dzīvesprieks jūsu domās un sirdīs!

Nesīsim šo priecīgo vēsti tiem, kas cieš, kas slimo, 
kas  atrodas tālu no savas dzimtas.

Nebaidīsimies ticēt, cerēt un mīlēt,  un priecīgi saukt: 
“Kristus ir augšāmcēlies!”

Krāslavas  Sv.Ludvika  Romas katoļu draudzes 
prāvests  Eduards Voroņeckis

Laika periodā no 
11.03.2016. līdz 18.03.2016. 
Krāslavas iecirknī tika reģis-
trēts 41 notikums. Būtiskākie:
• 13.martā ti ka saņemts iesniegums 

par to, ka no traktora DT 75, kas bija 
atstāts uz lauka Kalniešu pagasta 
Kazimirovā, nolieta dīzeļdegviela.

• 16.martā Krāslavas iecirknī ti ka 
uzsākts kriminālprocess par to, ka 
Krāslavā, Ezera ielā 16, no kāpņutel-
pas ti ka nozagts velosipēds. Noti ek 
meklēšanas pasākumi.

• Naktī  uz 18.martu Krāslavā ti ka 
uzlauzta centrālā apti eka un 
nozagts kases aparāts ar nau-
du 5.69 eiro apmērā, kurš vēlāk 
ti ka atrasts. Kriminālmeklēšanas 
pasākumu rezultātā ti ka iegūtas 
ziņas par iespējamo zagli. Tika 
uzsākts kriminālprocess, noti ek 

izmeklēšana.
• Tajā paša naktī  Kalniešu ciemā, pa-

gaidām nenoskaidrotas personas, 
izsitot loga sti klu veikalā, nozaga al-
koholu. Noti ek pasākumi, vērsti  uz 
nozieguma atklāšanu. 

• Policija noskaidro atrastā zaļas krā-
sas velosipēda “DIAMANT” piederī-
bu. Zvanīt 65603414 vai 65603403.

Krimināls, notikumi
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