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I Lobs bej puika myusu Jezups…

“Jezupa dienas sadancis” Krāslavā.
ATTĒLOS: dejas, ziedi, apsveikumi vārda dienas gaviļniekam Jāzepam Ornicānam.

30. martā plkst. 14.00 Krāslavas Kultūras namā notiks Krāsla-
vas novada pensionāru biedrības atskaites sapulce. Ziņojumu 

par biedrības aktivitātēm papildinās fotogrāfijas uz ekrāna. 
Sapulces laikā iestāžu amatpersonas sniegs atbildes 

tikai uz iepriekš iesniegtajiem jautājumiem. 

Ar vēlējumu draudzīgu un gaišu
cienījamo Valentīnu BUTĀNI kaimiņi sveic dzīves

 80 gadu jubilejā, vēlot:
Lai dzīve Jums arvien ir skaista
Kā austošs pavasara rīts.
Lai veselība, prieks un laime

Iet Jums vienmēr visur līdz.

•	 Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis 23. martā parakstījis 
paziņojumu par to, ka 2016. 
gada 30. martā atsāk pildīt 
Valsts prezidenta pienākumus 
pilnā apmērā. 

•	 Ārlietu ministrijas (ĀM) preses 
dienests ziņo, ka starp Briseles 
teroraktā ievainotajiem, kuri ti-
kuši hospitalizēti, nav neviena 
Latvijas valstspiederīgā. 

•	 Zagļi “Volvo” markas automa-
šīnu īpašniekiem pēdējā gada 
laikā sagādā arvien jaunus 
“pārsteigumus”. Tiek zagti ne 
tikai “Volvo” spoguļi un lukturi, 
bet arī pilnpiedziņas vadības 
bloki. Tos galvenokārt zog no 
“Volvo XC 60” un “XC90” mo-
deļiem.

•	 No Latvijas Raidorganizāciju 
asociācijas (LRA) izslēgta AS 
“Super FM”, SIA “Krievu radio” 
un SIA “Latviešu radio”. Šo me-
diju uzņēmumu izslēgšanu no 
biedru sastāva iepriekš ierosi-
nāja LRA valde, pamatojoties 
uz LRA statūtu 4.12.3.punktu 
par darbību, kas nav savieno-
jama ar biedrības mērķiem. 

•	 Lielai daļai nekustamo īpa-
šumu ievērojami pieaugs ne-
kustamā īpašuma nodoklis. 
Nodoklis varot pieaugt līdz pat 
septiņām reizēm. Saeimas de-
putāts Vilnis Ķirsis skaidro, ka 

jau pirms kāda laika milzīgu 
nodokļa pacēlumu piedzīvoja 
Rīgas iedzīvotāji un šādi rīko-
ties nedrīkstētu. Kā iespēju Ķir-
sis min mehānisma ieviešanu, 
lai lēciens nebūtu tik straujš.  

•	 22. martā, Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes Kurzemes 
iecirkņa darbinieki aizdomās 
par nepilngadīgas meitenes 
pamudināšanu iesaistīties sek-
suālās darbībās Pārdaugavā 
aizturēja 1972. gadā dzimušu 
vīrieti. Meitenes tēvs iesnie-
gumu uzrakstīja pēc tam, kad 
meitenes mobilajā telefonā pa-
manīja pirms vairākiem gadiem 
saņemtas seksuāla rakstura 
īsziņas no kāda nepazīstama 
vīrieša. Šo īsziņu saņemšanas 
laikā – 2013. gadā, meitenei 
bija vien 12 gadi.

•	 Naktī no 22. uz 23. martu ro-
bežsargi Daugavā pie Indricas 
upes aizturēja plostu ar 110 
000 kontrabandas cigarešu. 
Daugavpils pārvaldes Piedru-
jas robežapsardzības nodaļas 
amatpersonas, pildot dienesta 
pienākumus, Daugavā pama-
nīja plostu, kas, peldot pa upi, 
šķērsoja valsts robežu. Izman-
tojot motorlaivu, Slobodas cie-
ma tuvumā robežsargi plostu 
apturēja.

•	 Starptautiskajā lidostā Rīga 27. 

martā stājās spēkā vasaras li-
dojumu saraksts. Plānots, ka 
lidostā darbu sāks trīs jaunas 
aviokompānijas, savukārt na-
cionālā aviosabiedrība airBaltic 
atklās jaunus galamērķus, kā 
arī atjaunos vairākus lidojumu 
virzienus, kas ziemas sezonā 
netika izpildīti.

•	 AS “KVV Liepājas metalurgs”, 
iekonservējot rūpnīcu, plāno 
atlaist ap 300 darbinieku, bet 
aptuveni 100 darbiniekus pa-
turēs tā sauktajā dežūrrežīmā. 
Šādu lēmumu “KVV Group” va-
dība pieņēmusi, ņemot vērā to, 
ka saglabājas ilgtermiņa nega-
tīvie faktori, kas rada šķēršļus 
uzņēmuma darbībai - pasaules 
metalurģijas tirgu pārņēmusī 
krīze, parādsaistības nodroši-
nātajiem kreditoriem un valsts 
neieinteresētība sniegt atbalstu 
nozarei. Pēdējo mēnešu laikā 
uzņēmuma akcionāri, neraugo-
ties uz grūtībām, centās atjau-
not ražošanu, rast konstruktīvu 
dialogu ar valdību.

•	 Latvijā  šogad februāra beigās 
reģistrētā bezdarba līmenis bija 
9,2% no ekonomiski aktīvo iedzī-
votāju skaita, kas ir par 0,1 pro-
centpunktu vairāk nekā iepriek-

šējā mēneša beigās. 
•	 Rēzeknes tie-
sa krimināllietā, kur par 
81 570 latu piesavinā-
šanos no Rēzeknes 
Mākslas un dizaina 
vidusskolas apsūdzēta 
mācību iestādes grā-
matvede un metodi-
ķe, piespriedusi reālu 
brīvības atņemšanu. 
R. Andrejevai tiesa 
piespriedusi brīvības 
atņemšanu uz četriem 
gadiem, atņemot tiesī-
bas trīs gadus ieņemt 
grāmatveža amatu un 
bez mantas konfiskā-
cijas. Toties L. Poišai 
tiesa piespriedusi brī-
vības atņemšanu uz 
diviem gadiem, kā arī 
noteikusi divus gadus 
ilgu pārbaudes laiku.

Līdz 31. martam biedrībām, nodibinājumiem, 
arodbiedrībām, reliģiskajām un politiskajām 

organizācijām jāiesniedz gada pārskats
Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka līdz 2016.gada 31.martam ieskai-

tot visām Latvijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, reli-
ģiskajām un politiskajām organizācijām VID ir jāiesniedz pārskats par 2015.gadu. 
Aicinām to darīt elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām līdz 31. martam jā-
iesniedz gada pārskata noraksts, savukārt tām biedrībām, nodibinājumiem, 
arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no 
saimnieciskajiem darījumiem 2014. un 2015.gadā nepārsniedza 40000 eiro, līdz 
31.martam VID ir jāsniedz gada pārskata daļas – ieņēmumu un izdevumu pār-
skats, ziedojumu un dāvinājumu pārskats un detalizēta informācija par izlieto-
tajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (reliģiskajām organizācijām, ja ir vai bija 
piešķirts sabiedriskā labuma statuss).

Tām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, līdz šī gada 
31.martam papildus gada pārskatam jāiesniedz arī veidlapa “Iepriekšējā gada 
darbības pārskats un turpmākās darbības plāns” pieejama VID mājaslapas sada-
ļā “Sabiedriskā labuma statuss”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām nodokļu maksātājus zvanīt uz VID 
informatīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā 
vai uzdot jautājumus rakstiski VID mājaslapas sadaļā “Kontakti”.
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Pasaulē

Kā aiz akmens mūra
Divmetrīgā žoga izbūvei uz Latvijas un 

Krievijas robežas tika atvēlēti 4 gadi un 17 
miljoni eiro. Šogad plānots apgūt 3 miljo-
nus. Pirmais nožogotais robežas posms nu 
ir nodots ekspluatācijā. Tas ir stiepļu žogs 
ar dzeloņdrātīm virsū. Pavisam tiks nožo-
gotie 92 kilometri – nepilna trešdaļa no visa 
robežas garuma (276 km). Nožogoti posmi 
mīsies ar posmiem, kuros tiks uzstādītas 
signalizācijas un videonovērošanas sistē-
mas, pēdu kontroles josla tiks paplašināta 
līdz 12 metriem.

Kādēļ mazajai Latvijai ir nepieciešams 
tik liels pierobežas žogs? Pēc iekšlietu mi-
nistra Riharda Kozlovska vārdiem, tā ir 
piesardzība pret nelegāliem imigrantiem. 
Presē ministrs atsaucies uz neiepriecino-
šo statistiku: salīdzinot ar 2014. gadu, pērn 
aizturēto par nelegālu robežas šķērsošanu 
kļuva gandrīz četras reizes vairāk (attiecīgi 
144 un 476 cilvēki). Turklāt Latvija sargā 
ne tikai savas robežas, bet arī visas ES te-
ritoriju, jo nelegāļi parasti turpina ceļojumu 
tranzītā uz citām valstīm. 

Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers 
ir pārliecināts, ka aizsargsienas izbūve 
uz austrumu robežas jūtami satrieks tā 
dēvēto ēnu ekonomiku. Viņš paziņoja, ka 
nelegāļu tranzīts pāri Latvijas robežai ir 
kļuvis par ienesīgu biznesu, uz ko norā-
da arī fakts, ka palielinās aizturēto skaits. 
Var paredzēt – tāpat kļuvis vairāk to, kam 
izdevies iefiltrēties cauri Latvijai tālāk uz 
Eiropu. Kā tika noskaidrots, nelegāļu tran-
zīts pie mums netiek uzskatīts par smagu 
noziegumu – par to paredzēti pietiekami 
maigi sodi. Pašlaik par cilvēku nelikumīgu 
pārvietošanu pāri valsts robežai var dabūt 
maksimāli 2 gadu cietumsoda vai tikt cau-
ri ar piespiedu darbiem vai naudas sodu. 

Tikai organizētas grupas dalībnieku (kura 
piedalīšanos šādā grupā parasti ir grūti 
pierādīt) var sodīt ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz 7 gadiem. 

Kā tika noskaidrots, patlaban pēc 
Iekšlietu ministrijas ierosinājuma parla-
menta Juridiskā komisija gatavo likum-
projektu par bargākiem sodiem nelegāļu 
pārvadātājiem. Turpmāk par nelikumīgu 
tranzītu draudēs līdz 15 gadu cietumsoda 
ar mantas konfiskāciju.

Taču, ja šie kompleksie pasākumi iz-
rādīsies efektīvi un nelegāļus ķers daudz-
kārt vairāk, rodas nākamais jautājums 
– vai tiem pietiks vietu specializētās ies-
tādēs? Uz šo jautājumu Māra Kučinska 
valdībai jau ir atbilde. Žogam uz austrumu 
robežas jau piešķirts nacionālas nozīmes 
objekta statuss. Tas ir, šā lielā drāšu tinu-
ma un stabu komplekta uzstādīšanai ne-
tiek piemēroti Latvijas Republikas likumi 
– šādas būves celtniecību nespēj apturēt 
pat tiesas lēmums. Tāds pats statuss ir, 
piemēram, Rīgas lidostai, jaunajam cie-
tumam Liepājā, kas pašlaik tiek būvēts, 
Gaujas dambim, energostruktūras projek-
tam “Kurzemes loks”, bet kopš šā gada 
15. martā arī Okupācijas muzejam Rīgā, 
kā ieplānoto piebūvi nav kritizējis tikai ga-
līgs sliņķis. Šāds statuss tika izdomāts un 
fiksēts likumdošanā 2011. gadā, tā vienī-
gais mērķis ir neitralizēt sabiedrību, neļau-
jot apturēt celtniecību, ja neapmierinātie 
iesniegs tiesā prasību pret to. Visticamāk, 
šo augsto statusu piešķirs arī tik necilai bū-
vei kā bēgļu pagaidu uzturēšanās centrs 
Muceniekos. Iemesls ir tas pats – centrs 
tiks paplašināts un apjozts ar žogu, tiesa 
gan, ne tik augstu kā uz robežas. Vietējie 

iedzīvotāji nejūsmo par šādiem kaimiņiem, 
taču iespējamais ierēdņu lēmums liegs ie-
spēju meklēt taisnību tiesā.

Savukārt celtnieki izanalizējuši piero-
bežas žogu no arhitektūras viedokļa un pa-
likuši neapmierināti – dzeloņdrātis ir tievas 
un izvietotas tikai vienā rindā. Tas nozīmē, 
ka žogu varēs diezgan ātri sabojāt, pie-
mēram, ar parastākajām plakanknaiblēm. 
Mūsu žogu salīdzinājuši arī ar nesen iz-
būvēto Ungārijas un Serbijas robežā. Tur 
izmantotas dzeloņstieples ar divreiz lielāku 
diametru, turklāt tās ir nevis uzvītas, bet sa-
pītas, tā ka šādu žogu nevarēs “pārkost”, kā 
arī tajā ir trīs dzeloņdrāšu joslas – zemes 
virsū, augšā un pa vidu. Šādas, lūk, ir sezo-
nas jaunākās tendences žogu celtniecībā.

Grūti noticēt, ka pavisam nesen – vēs-
tures mērogā – visa Eiropa svinēja Berlī-
nes mūra sagraušanu... Pašlaik, kā ziņo 
masu mediji, dažādās ES valstīs tiek bū-
vēti kādi 10 mūri, lielākoties uz robežām. 
Te nu bija – vienota Eiropa...

Saprotams, ka žoga celšana uz Krie-
vijas – Latvijas robežas ģeopolitiskajā kon-
tekstā izskatās teju vai kā nepārprotams 
signāls par gatavību karadarbībām. “Pro-
tams, Baltijas un Austrumeiropas nāciju 
piesardzība un aizdomīgums par Krievijas 
nolūkiem ir dabiska, rūgtās vēsturiskās 
pieredzes radīta reakcija,” komentēja si-
tuāciju “Ezerzemei” 12. Saeimas depu-
tāts, starptautiskā diskusiju kluba “Balti-
jas forums” prezidents Jānis Urbanovičs, 
“taču valdošie politiķi tīšām hipertrofē šo 
instinktu, jo “bailes ir lipīgas”. Satracinātā 
sabiedrība ir morāli nobriedusi kara neiz-
bēgamībai – ticot, ka diplomātiski pūliņi ir 
bezjēdzīgi un pat nodevīgi.”

Darja ŽDANOVA

Jaunais žogs Latvijas austrumu robežā izraisījis veselu straumi analītisku komentāru – no utilitāriem līdz ģeopolitiskiem

Uz norunāto tikšanos “Ezerzemes” 
redakcijā viņš ierodas norunātajā laikā. 
Tas ir pirmais patīkamais iespaids un 
secinājums, ka laiks tiek uztverts kā vēr-
tība. Lai gan iepriekš neesam bijuši per-
soniski pazīstami, lūdzu atļauju uzrunai 
uz “Tu”, jo jaunais ārsts ir manas meitas 
vecumā, un saruna pie kafijas tases va-
rēja sākties:

Satiekot Tevi kā jauno ārstu, vai-
rumam pacientu droši vien ir vēlme 
uzzināt par Tevi vairāk. Pastāsti, lū-
dzu, par sevi. 

Krāslava ir mana dzimtā pilsēta. Abi 
ar brāli Kasparu piedzimām 1990. gada 
13. jūlijā. Esam jaunākie četru bērnu ģi-
menē. Mūsu ģimene ir ļoti draudzīga. 
Nākam no stiprām latgaļu dzimtām – 
Unzuliem Skaistā, Celitāniem Izvaltā un 
Seikaliem Kombuļos. Galvenā dzimtas 
kopā turētāja ir mana vecāmāte Anasta-
sija Unzule (dzim.Celitāne). Esam drau-
dzīga radu saime. Kopā svinam svētkus, 
ja rodas problēmas, vienmēr palīdzam un 
aizsargājam viens otru. Bērnībā dzīvo-
jām Skaistas ciemā, vēlāk vecāki nopir-
ka māju no Tračumu ģimenes, netālu no 
Skaistas ciemata. Cik man zināms, manā 
dzimtā ārstu pirms manis nebija. Bet 
viens no Tračumu dēliem, Juris Tračums, 
ir ārsts, tātad es esmu otrais ārsts no šīs 
mājas. Bērnībā bēniņos atradu viņa ha-
lātu, bet tas nebija noteicošais profesijas 
izvēlē (Kristaps smaida). Doma kļūt par 

ārstu man bija jau no bērnības. 
Kā pagāja Tavi skolas gadi? Kuri 

no skolotājiem palikuši atmiņā?
Mācības sāku Skaistas pamatskolā. 

Klasē tolaik bijām 26 skolēni. Mana pir-
mā skolotāja, klases audzinātāja un vē-
lāk ķīmijas skolotāja bija Gundega Grišā-
ne, tagad Skaistas pagasta pārvaldes 
vadītāja. Viņa man iedeva pamatzināša-
nas ķīmijā. Esmu viņai par to pateicīgs. 
Varētu teikt, ka tāds, kāds esmu tagad, 
izveidojos, arī pateicoties viņai. Pēc 
Skaistas skolas abi ar brāli mācījāmies 
Daugavpils Valsts ģimnāzijā. Centos pie-
dalīties olimpiādēs – ķīmijā, bioloģijā, tur 
iepazinos ar topošajiem kolēģiem. 

Un tad Tavs ceļš, loģiski, virzījās 
uz medicīnas studijām augstskolā.

Rīgas Stradiņa universitātē bijām 
“savējo” grupiņa, iepriekš pazīstami no 
skolas laikiem un mācību olimpiādēm. 
Stājoties, vēl nezināju, kādu specialitāti 
vēlāk izvēlēšos. Vēlējos studiju gados 
saprast, kas mani aizrauj, vairāk saista. 
Sākumā visi ir pilni ar cerībām, sapņiem, 
ar naivu skatienu nākotnē, jo īsti nezina, 
kas ir medicīna. Varbūt ārstu bērniem ir 
lielāks priekšstats par ārsta profesiju. Tā 
kā manā dzimtā nebija ārstu, biju redzē-
jis medicīnu tikai no pacientu puses un 
arī ne pārāk daudz.  

Vai studēt medicīnu ir grūti?
Stradiņos pirmie gadi ir ļoti grūti. Ne 

visi iztur. Ir tādi, kas neiztur jau pēc pir-

majiem mēnešiem. Nodarbības Stradi-
ņos sākās jau ar 1. septembri. Anatomi-
ja, latīņu valoda... Grupā vēl nepazinām 
viens otru, bijām visi nobijušies no me-
dicīnas un atbildības, ko uzņemamies. 
Kā jau visiem studentiem, bija jāpierod, 
ka viss jādara pašiem. Uz katru nākamo 
nodarbību jau bija uzdots iemācīties vai-
rākas lapas vārdu latīņu valodā, bet tu 
pat nezināji, kā tos lasīt un izrunāt. Likās 
pilnīgas šausmas. Jāmācās ir ļoti daudz, 
viss jāapgūst ātri, slodze ir ļoti liela. Ne-
viens ar tevi neauklēsies. Nepaspēji, ej 
projām... Pirmos mēnešus no grāmatām 
neatrāvos, tikai mācījos, mācījos…. Vi-
sas brīvdienas mācies, nekur neej, neko 
neredzi apkārt, izņemot grāmatas, grā-
matas, grāmatas... Daudzi aizgāja paši, 
daudzi nevarēja nokārtot pirmo sesiju 
un tika atskaitīti. Pirmie divi - trīs gadi, 
teorētiskie, bija visgrūtākie. Tikai teorija, 
anatomikums, līķu preparēšana, fiziolo-
ģija, farmokoloģija utt. 

Vai no augstskolas arī kāds pro-
fesors devis īpašu ieguldījumu Tavā 
dzīvē?

Varu nosaukt cienījamo profeso-
ri Irinu Kazušu. Ar degsmi pasniedza 
bioķīmiju un aizrāva savus studentus. 
Protams, sešos mācību gados bija 
daudz interesantu, zinošu un godājamu 
arstu un  profesoru, kas devuši savu ie-
guldījumu turpmākajos ārstos, kuru vār-
dus var ilgi saukt.

Turpinājums 5. lpp.

Kristaps Seikals: ”Gribu strādāt savā dzimtajā pusē!”

Novadu ziņas
Aglonas novada skolēnu skatu-

ves runas konkurss
Aglonas BJBLPC “Strops” martā notika no-

vada skolēnu skatuves runas un mazo for-
mu uzvedumu konkurss, kurā piedalījās 35 
skatuves runas dalībnieki. Aglonas novadu 
30. martā Jēkabpilī Skolēnu skatuves ru-
nas konkursa 2. kārtā pārstāvēs:  Annija 
Leikuma (Šķeltovas pamatskola), Alberts 
Stremjanovs (Aglonas Katoļu ģimnāzija), 
Kārlis Kristians Vigups, Vladislavs Stivriņš 
un Karīna Butlere (Priežmalas pamatsko-
la), Kerija Keita Kampāne, Sintija Ruskule 
(Aglonas internātvidusskola) un Aglonas 
vidusskolas skolēni Dagnija Poļakeviča, 
Evita Beāte Valaine, Karīna Makrjakova un 
mazo formu uzvedumu konkursa 2. kārtā 
ar literāro uzvedumu piedalīsies Aglonas 
vidusskolas 2. klases kolektīvs.

Projektu iesniegšana LMT            
projektu konkursam

Krāslavas novada Attīstības nodaļa 
15. martā organizēja semināru – konsul-
tāciju par projektu konkursa “LMT Latvijai” 
noteikumiem, kurā piedalījās 17 dalībnieki 
no dažādām novada nevalstiskajām or-
ganizācijām un pašvaldības iestādēm. Ik-
viens novada iedzīvotājs, iedzīvotāju gru-
pa, nevalstiska organizācija vai juridiska 
persona līdz 14 .aprīlim var iesniegt projek-
ta pieteikumu. Projektiem ir iespēja saņemt 
no 500 līdz 2 000 eiro lielu finansējumu 
sava novada un novadnieku dzīves uzla-
bošanai. Ar detalizētiem konkursa notei-
kumiem var iepazīties novada mājaslapā 
www.kraslava.lv, kā arī portālā www.lmt.lv.

Līdzfinansējums memoriālās     
plāksnes izgatavošanai

Kārtējā Dagdas novada domes sēdē 
deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu 600 
EUR apmērā biedrībai “Latgalieši” -- memo-
riālās plāksnes izgatavošanai priesterim, ka-
noniķim, rakstniekam un publicistam Janam 
Vasilevskim un tās uzstādīšanai Asūnes baz-
nīcā.

Jauns atjaunošanas darbu etaps pils kompleksā.   
  Alekseja GONČAROVA foto

Pilsēta un pilsētnieki

No šī gada janvāra Krāslavas slimnīcas uzņemšanas nodaļā darbu sāka ārsts Kristaps Seikals

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai
Ceļu satiksmē drīkst piedalīties tikai 

ar derīgu atļauju
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 

(VTUA) atgādina, ka ar jaunās lauksaimnie-
cības sezonas sākumu traktortehnika un tās 
piekabes drīkst piedalīties ceļu satiksmē, ja 
sagatavota atbilstoši tehniskās apskates TA 
prasībām un izieta ikgadējā valsts TA.

VTUA aicina traktortehnikas īpašniekus (vadī-
tājus) iepazīties ar tuvākā tehniskās uzraudzības 
reģiona nodaļas darbinieku klientu pieņemša-
nas laikiem un TA izbraukuma grafiku. Ar TA 
laikiem un izbraukuma grafikiem var iepazīties, 
apmeklējot VTUA tīmekļa vietni www.vtua.gov.
lv - “Tehniskās apskates” vai VTUA birojos.

VTUA arī atgādina, lai traktortehnikas pieka-
bei tiktu veikta ikgadējā valsts TA, tā jāuzrāda 
sakabē ar traktortehniku!

Porošenko aicina apstiprināt               
valdību

Ukrainas prezidents Petro Porošen-
ko trešdien aicināja parlamentu šonedēļ 
apstiprināt jauno valdību, lai izbeigtu po-
litisko krīzi un ļautu valstij saņemt Starp-
tautiskā Valūtas fonda (SVF) aizdevumu. 
Porošenko 16. februārī bija pieprasījis 
premjerministra Arsenija Jaceņuka demi-
siju, tomēr premjers izturēja parlamenta 
uzticības balsojumu. Jaceņuka vadīto 
valdību pēc tam pameta divas no piecām 
tajā pārstāvētajām partijām. Jaceņuks 
trešdien pauda cerību, ka “politiskā krīze 
tiks atrisināta pēc iespējas ātrāk”. ASV 
dzimusī Ukrainas finanšu ministre Natālija 
Jaresko ir paudusi gatavību ar stingriem 
nosacījumiem uzņemties valdības vadī-
šanu, tomēr viņas atbalstam parlamentā 
varētu pietrūkt balsu. SVF izpilddirektore 
Kristīne Lagarda ir brīdinājusi, ka 17,5 
miljardu ASV dolāru (15,6 miljardu eiro) 
lielā aizdevuma programma Ukrainai šā-
dos apstākļos nevar turpināties. 

Ziloņi nogalina cilvēkus

Savvaļas ziloņi Indijā nogalinājuši 
piecus cilvēkus. Pēdējā laikā Indijā sav-
vaļas ziloņi arvien biežāk nonāk kontaktā 
ar cilvēkiem, jo pilsētas turpina attīstīties 
“uz džungļu rēķina” – tiek nopostīta ziloņu 
ierastā dzīvesvieta. Indijā un Šrilankā ik 
gadu šādos incidentos tiek nogalināti vai-
rāk nekā 400 ziloņi un 250 cilvēki.

Kubā aizturēti 180 disidenti

Pirms ASV prezidenta Baraka Oba-
mas vizītes Kubā aizturēti aptuveni 180 
disidenti. Lielākā daļa disidentu tika ares-
tēti svētdien pēc protestiem Havanā un 
daži no viņiem tika brutāli piekauti. Pirms 
došanās uz Kubu Obama paziņoja, ka, 
tiekoties ar Kubas prezidentu Raulu Kas-
tro, runās par cilvēktiesību jautājumiem. 
Jau vēstīts, ka Obama svētdien ieradās 
Kubā, sākot vēsturisku vizīti abu valstu 
attiecību uzlabošanai. Prezidentu vizītē 
pavada sieva Mišela un abas meitas Saša 
un Malija.
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Makšķernieki ķēra zivis, bet noķēra... 
Mūsu brīnumainajā Zilo ezeru zemē 

ar makšķerēšanu vienmēr nodarbojušies 
cēlsirdīgi vīrieši. Vēl kopš tiem laikiem, kad 
modē bija mamuta kažokādas uz iedegu-
šiem, vingriem gurniem, šī nodarbošanās 
deva iespēju iegūt ne tikai diētisku ēdienu, 
bet arī sniedza vīriešu kārtas pārstāvim un 
dabas valdniekam gandarījumu un prieku 
uz tasītes ar gaišzilo maliņu. Jo tad, kad 
zivs zvīņainais ķermenis sitas un drebinās, 
jo nevēlas pamest zemūdens dziļumus, tu, 
dabas kroni, velc viņu, dārgumiņu, “cepetim 
un zupai”, un tad neparastās sajūtas, kurām 
pat nav nosaukuma, piepilda līdz sirds dziļu-
miem. Un ja uz to brīdi krokas, kas dažiem 
atrodas starp pleciem, jau piepildītas ar at-
bilstošu šķidrumu, tad, lūdzu, rakstnieki, mu-
zikanti un gleznotāji, attēlojiet cilvēka laimi! 

Saule jau alkatīgi nolaizīja koku galot-
nes, kad jautrā kompānija iekārtojās glez-
nainā ezera krastā. Bet glezniecība šos 
makšķerniekus nemaz neinteresēja, tāpēc, 
iemalkojuši kādu grādīgu dzērienu, viņi uzli-
ka telti, iemeta tīklus-murdus ūdenī un sala-
sīja sausus zarus ugunskuram. Un vai tad ir 
kāds vecis, kuram nepatīk baudīt meža klu-
sumu, inteliģenti parunāt pie dejojošās lies-
mas un pafilozofēt par dažādām nozīmīgām 
tēmām, sākot ar kādas vietējās Kleopatras 
jaukumiem un beidzot ar to, kā noteikt tārpa 
dzimumu: zēns vai meitene. Ar šo pazemes 
iedzīvotāju zinoši ļaudis tiek galā ātri - ieliek 
starp zobiem, un, ja tas iesprūst, aizķēries ar 
kaut ko, tad tas ir zēns; ja iziet kā pa sviestu, 
tad tā ir meitene, turpretī sieviešu skaistums 
prasa rūpīgāku, detalizētāku pieeju. 

Kamēr mūsu makšķernieki visu izdarī-
ja un apsprieda, pie debesīm jau parādījās 
zvaigznes, un uznāca vēsums. Tad viens no 
viņiem ar iesauku Vaņka-Zajac atcerējās, ka 
paklusām, sievai nezinot, viņš ielika nelielā 
bundžiņā brīnumproduktu - sarkanos ikrus. 
Tos Vaņkas sievai atveda brāļadēli, veselu 
trīslitru burku. Taču šie zivju “aborta upuri” 
ir domāti tikai kaut kam nenopietnam. Pie-
mēram, kāds cars vai imperators, uzlicis uz 
franču maizītes trīs ikriņus, pēc tam var ve-
selu dienu šo sviestmaizi košļāt un uzkost 
pa virsu austeri ar citronu sulu vai apgrauzt 
varžu kājiņas, uzdzerot labas markas vīnu.  
Bet lauku vecim nav nekā labāka par speķa 
gabaliņu uz maizes šķēles. Un, ja vēl pie ro-
kas būs kaut kas grādīgāks par avota ūdeni, 
tad ar darbiem var iztikt arī bez traktora. 

Bet tajā dienā viņiem bija paredzēta 
atpūta, kultūras pasākums. Atnesa Zajac šo 
bundžiņu ar ikriem, bet Vaņka Mokrijs uzdro-
šinājās uzsmērēt tos uz maizes. Tikai kaut 
kā sāls bija par maz, labi, ka sālīti gurķi bija 
paņemti līdzi, tāpēc tas viss kopā sarunas 
laikā tika notiesāts zibenīgā ātrumā. 

- Teiksim, jūs, - ierunājās kūms Vasilijs, 
uzkožot sviestmaizi ar kārtējo degvīna porci-
ju, - atkal zviedzat kā ērzeļi, bet es jums saku 
taisnību: mājas gars - tas ir tas pats velns, 
tikai tas, kurš dzīvo mājās.  

- Nu jā, viņam laikam zem astes ir tes-
menis, - Vaņka turpināja sarunu, kamēr pā-
rējie smējās. 

- Ejiet tak jūs! Es saku nopietni. Klau-
sieties tālāk, pagājušajā gadā, maijā, bija vēl 
viens notikums. Manai sievai beidzās veļas 
diena, un viņa izkarināja visu izmazgāto uz 
žoga, lai ātrāk izžūtu. Bet man, ja neesmu 
salāpījies, briesmīgi salst. 

- Tev tas ir tāpēc, ka organismā grādi 
pazeminās, - lepni noteica Vaņa Zajac, iele-
jot glāzē šņabi. 

- Nu, nezinu, vai grādi tur ir vainīgi vai 
vēl kāda “holera”, bet tad man vienmēr ir 
vajadzīgas apakšbikses, un ne jau tāpēc, 
ka tajās ietu pie meičām, un nav ko zviegt, 
pašiem drīz pienāks tas laiks, kad sāpēs visi 

kauli. Tad, lūk, es sāku tās meklēt - nav ne-
kur. Nu, domāju, laikam sieva jau ir noņēmu-
si no žoga un ielikusi skapī. Pameklēju – ne-
kur nav redzamas. Un nekur nevarēju aiziet, 
sēdēju mājās, kamēr sieva atvilkās. Sakām 
meklēt manas apakšbikses divatā, bet neva-
rējām sameklēt, gandrīz sakāvāmies. 

- Varēji paņemt no sievas, viņai noteikti 
ir tāda manta, - pasmējās Vaņka. 

- Vaņka, tu labāk nerunā par šo sāpīgo 
tēmu, - atbildēja kūms Vasilijs. - Es jau sāku 
domāt, ka manas apakšbikses aiznesa mā-
jas gars. Paņēmu piecpadsmit kapeikas, kas 
palika vēl kopš padomju laikiem (sieva ielika 
tās audumu maisā, to viņai ir tikpat daudz 
kā konfekšu papīriņu), apstājos ar muguru 
pret slieksni un norunāju vārdus, kas man 
ir zināmi kopš bērnības: “Velns, velns, ņem 
manu naudu, paspēlē, bet manu mantu at-
dod!” Un tad izdzirdēju, ka ārā kāds smejas. 
Un no sākuma nobijos, arī sievas nebija mā-
jās, jo viņa jau devās veikt vakara “tehnisko 
apskati” mājlopiem, kas bija atstāti ganībās. 
Pēc neilga laika es tomēr izbāzu savu degu-
nu pa durvīm un ieraudzīju: blakus žogam 
stāv kādi pieci-seši puišeļi, ar pirkstu rāda 
uz šķūņa jumtu un lokās aiz smiekliem. Pa-
ceļu acis – ak, Dievs - stārķa ligzdā karājas 
manas apakšbikses, un tieši pa vidu – bikšu 
priekša, kur pašā centrā stārķene jau izvei-
dojusi ligzdu. Bet stārķis, nelietis tāds, stāv 
viņai blakus un klabina knābi, lielīdamies, ka 
ir dabūjis viņai tik labu mantu. 

- Kūm, bet kāds te sakars ar mājas 
garu? – vai smakdams aiz smiekliem, jau-
tāja Vaņka. 

- To viņš ir pastrādājis, neviens cits ne-
var būt. Stārķis ir nopietns putns, nav nekā-
da vārna vai riebīga žagata. Tas ir cildens 
putns, - piebilda kūms Vasilijs. 

Un tad, patīkamām sarunām beidzo-
ties, arī noslēdzās šis laimīgais vakars. 
Pirms doties gulēt teltī, viņi vēl nodziedāja 
visi kopā makšķernieku dziesmas pantu: 
“Makšķernieki ķēra zivis, bet noķēra vēzi. 
Veselu dienu viņi meklēja, kur vēzim ir... 
Minēt šajā rakstā visu šī panta tekstu nav 
nepieciešams, jo pašlaik ar necenzētiem 
vārdiem vai ar kailu ķermeni nevienu vairs 
nepārsteigsi. 

No rīta pirmais pamodās Zajac. Pa-
ņēma makšķeres, spiningu, izsmēla no 
laivas ūdeni, paķēra oda kāpurus un 
degvīna pudeli ar maizi un gurķīšiem. Viņš 
pamodināja večus, tad viņi grasījās doties 
uz rīta copi. Tiesa, ne visi iesēdās laivā. 
Kūms Vasilijs un Koļka nolēma palikt kras-
tā – salasīt sausus zarus, lai varētu izvārīt 
zivju zupu. Bet pirms braukt “atklātā ezerā” 
copmaņi nolēma vēlreiz pārbaudīt, vai viss 
ir paņemts līdzi. Kad praktiski viss bija jau 
veiksmīgi pārcilāts, viņi nonāca līdz bun-
džiņai ar odu kāpuriem, Vaņka kaut kā sa-
vādi nobālējis. 

Sākot žagoties, viņš lika Koļkam at-
nest somu, kur vakarā viņi ielika ēdiena 
atliekas. Nojaušot ko nelāgu, visi pasažie-
ri sastinga. Vaņka paskatījās uz atnesto 
somu un gandrīz zaudēja samaņu: 

- Koļka, kādu bundžiņu tu mums va-
kar iedevi? Ar sarkano vāciņu vai ar zaļo? 

- Bet man kas par lietu? Atnesu to, ko 
tu prasīji, ikrus bundžiņā. 

- Tu mums atnesi oda kāpurus, - ie-
runājās Vaņka, kuram lūpas izskatījās jau 
pelēkas, un mēģināja izkāpt no laivas, - 
bet mēs tos aprijām ikru vietā. 

Un tad visa kompānija pazuda pa krū-
miem. Bet kas notika tālāk, par to zina tikai 
priežu mežs un ezers, kas pēkšņi vairs ne-
likās tik gleznains. 

Sofja ČERNOVA 

Bez iedvesmas un skaistuma skatu-
ves māksla nav iedomājama. Tāpat kā bez 
dzīves atspoguļojuma mākslā, tieši tāpēc 
inscenētāji vienmēr tiecās atklāt uzvedumā 
cilvēka dvēseli - ar visām mutuļojošajām 
kaislēm gan ikdienā un svētkos, gan smagu 
pārbaudījumu brīžos. Radīt skaistumu spēj 
tikai izredzētie, mīlēt mākslu spēj ikviens. 

Gada sākums – galvu reibinošs! Spilgto 
svētku virpulī meistarību visā savā krāšņu-
mā demonstrēja Dagdas un Krāslavas no-
vada tautas deju cienītāji. Vēl mūsu atmiņā 
nebija izgaisuši iespaidi par deju kolektīva 
“Eži” jubilejas koncertu, bet “Ezerzeme” jau 
saņēma ielūgumu uz starptautisko festivālu 
“Dzērve 2016”, kas notika Lietuvā, Visaginas 
pilsētā. Un atkal tikšanās ar lietuviešu part-
neriem un sadarbība kultūras jomā, tikai ta-
gad ar dejotājiem no Ignalinas uz Krāslavas 
KN skatuves, kur viesus uzņēma galvenais 
gaviļnieks Jāzeps. Lūk, tāda brīnišķīga sa-
gadīšanās: Krāslavas kolektīvu “Jautraviņa” 
vada Jāzeps Ornicāns, kas arī kļuva par pa-
matu tam, lai mūsu pilsētā būtu nodibināta 
jauna dejas mākslai veltīta pasākuma tradī-
cija. 

Sengaidītā koncerta pirmais priekšne-
sums bija atbilstošs pasākuma tēmai: deju 
“Jezups” efektīgi prezentēja kolektīvs “Tal-
deri” no Preiļiem. Un šī numura atkārtojumu 
jubilāru ansambļa no Andzeļiem izpildījumā 
skatītāju zāle uztvēra uz “urā”. Tas ir gadī-
jums, kad vēl viens dublis kļuva par koncerta 
programmas papildus rotu. 

Koncerta pirmā daļa - nebeidzamas 
ovācijas, ar kurām skatītāji godalgoja sa-
vus dejotājus - “Jautraviņa”, “Dagda”, “Eži”, 

“Rudņa”, “Ondrupīši”. Deja “Rīga dimd” 
vistālāko viesu izpildījumā burtiskā nozīmē 
uzspridzināja zāli. Visi numuri, kurus izpil-
dīja tautas dejas ansamblis “Dardedze” no 
Rīgas, apliecināja tā nevainojamo galvaspil-
sētas līmeni! Jā – jā, tas ir jau pazīstamais 
kolektīvs, kas pagājušajā gadā kļuva par 
galveno svētku rotu Krāslavas centrālajā 
laukumā Līgo priekšvakarā. Koncerta otro 
daļu papildināja dejojošie partneri no Līvā-
niem – “Daugavieši”. 

Visi piecpadsmit priekšnesumi atstāja 
neaizmirstamu pavasara karuseļa iespaidu 
- ar daudzveidīgām krāsām un ritma mai-
ņu, kas veido neatkārtojamo Baltijas horeo-
grāfijas mākslas skatuves paletes šarmu. 
Pasākuma noslēgumā - gaviļnieka Jāzepa 
sumināšana, savstarpējie komplimenti un 
dāvanas. Un ne tikai tautas dejas: draugu tik-
šanās ir vienmēr gaidīti svētki. 

Pateicību lieliskā koncerta dalībnie-
kiem izteica Dagdas novada domes priekš-
sēdētāja Sandra Viškure, bet Krāslavas 
deputāti draudzīgi neizrādīja interesi par 
tautas deju žanru. Likās, ir taču sestdiena 
un kultūras nams aicināt aicina, bet... Brī-
vu vietu zālē bija pietiekami daudz. Preses 
izdevumos neparādījās afiša ar aicinājumu 
uz šo lielisko koncertu, bet skatītāju pilna 
zāle, kā zināms, vienmēr veicina mākslinie-
ku radošo potenciālu. Dīvaina aizmāršība…  

Aleksejs GONČAROVS
ATTĒLOS: koncertu atklāj Preiļi; 

“Jautraviņa” - Krāslavas vizītkarte; lietu-
viešu deja;  TDA “Dagda” – savu uzdevu-
mu augstumos. 

II Lobs bej puika myusu Jezups… Iz dzīves!

12.03.-Vienstāvu mājas bēniņos  pie dūmvada dega būvkonstrukcija 1m2.
Krāslavas nov., Krāslava, Nometņu iela

16.03. - Dega autopiekabe (treilers) 6m2.
Krāslavas nov., Skaistas pag., a/c Skaista- Robežnieki, 2.km

VUGD Latgales reģiona brigāde: nozīmīgākie notikumi (8.03. - 22.03.2016.)

Naktī no 22. marta uz 23. martu plkst. 
1.46 ugunsdzēsēji steidzās uz Krāslavas 
novada Ūdrīšu pagastu, kur dzīvojamā 
mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties 
notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatē-

ja, ka vienstāvu koka dzīvojamā māja deg 
85m2 platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā apmē-
ram 30 gadus veca sieviete un divi vīrieši 
apmēram 25 un 45 gadu vecumā. Uguns-
grēks tika likvidēts plkst. 7.19. 
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”Eži” - visur gaidīti viesi. 

Apburošās rīdzinieces. 

“Ondrupīši” - labs sniegums.  

“Rudņas” vadītāja Ligita Pelnika.                                   Alekseja GONČAROVA foto

III Lobs bej puika myusu Jezups…2. aprīlī Andrupenes muzejā varēs apgūt senās amatu prasmes

Šī gada 2. aprīlī muzejā “Andrupe-
nes lauku sēta” (Skolas iela 5, Andrupene, 
Dagdas novads) no plkst. 14:00 – 17:00 
ikviens aicināts iepazīt un apgūt senās 
amatu prasmes. Pasākums tiek rīkots 
Vislatvijas projekta “Satiec savu meista-
ru!” ietvaros, kura mērķis ir vēstīt plašākai 
sabiedrībai par nemateriālā kultūras man-
tojuma saglabāšanu un pārmantošanu, kā 
arī meistariem, amata pratējiem, viņu zinā-
šanām un prasmēm. 

Muzejā šajā laikā darbosies vairāki 
meistari un notiks dažāda veida darbnī-
cas. Jānis Brils, koka karošu grebšanas 
meistars, demonstrēs un stāstīs par sava 
amata darbarīkiem un karošu gatavo-
šanas procesu. Helēna un Boļeslavs 
Mundas stāstīs un rādīs, kā veidot skalu 
groziņus un skalu rotājumus. Vēsma Uš-
pele no biedrības “Malny Wylky” stāstīs 

par māla trauku veidošanas procesu, kā 
arī aicinās iemēģināt veidot pašiem savus 
māla traukus. Viktorija Aleksejeva no 
biedrības “Kroma kolna bruoliste” rādīs un 
stāstīs par celaiņu pīšanas pamatiem, in-
teresentiem būs iespēja iemēģināt noaust 
arī pašiem savu celaini. Savukārt Skaid-
rīte Pauliņa un Lilita Šatilova ir muze-
ja “Andrupenes lauku sēta” saimnieces, 
kuras viesmīlīgi uzņem katru viesi, gan 
cienājot ar Latgales kulinārā mantojuma 
ēdieniem (asuškām, kļockām un panca-
ku), gan atklājot to pagatavošanas noslē-
pumus. Pasākuma laikā kopā ar folkloras 
kopu “Sovvaļņīki” ikvienam būs iespēja 
iemēģināt soli kādā rotaļā un dziedāt līdzi 
tautasdziesmām. 

Uz pasākumu īpaši aicinātas ģimenes 
ar bērniem, lai veicinātu jaunās paaudzes 
interesi un iesaisti seno amatu un zināšanu 
apguvē, kā arī vietējā kultūras mantojuma 
izzināšanā. Pasākumu muzejā organizē 
biedrība “TEIRA LATGOLYS MUOKSLA” 
sadarbībā ar muzeju “Andrupenes lauku 
sēta” un ar Andrupenes pagasta pārvaldes 
atbalstu. 

Ieeja bez maksas!

Evija MAĻKEVIČA, 
Biedrība “TEIRA LATGOLYS MUOKSLA”

Lieldienu brīnumi Poļu skolā
Ar veiksmīgi organizētu pasā-

kumu Krāslavas grāfu Plāteru vārdā 
nosauktā Poļu pamatskola 23. martā 
ieskandināja Lielo dienu. 

Ciemos šoreiz tika aicināti arī 
draudzīgie kaimiņi – PII “Pienenīte” 
audzēkņi un pedagogi.

37 viesi no “Pienenītes” vecākās 
un sagatavošanas grupām un 9 paš-
māju pirmsskolnieki sadalījās četrās 
komandās, lai pildot dažādus atraktī-
vus un prāta spējas attīstošus uzde-
vumus, virzītos no vienas “stacijas” 
uz otru, tādejādi iepazīstoties ar sko-
las mācību kabinetiem, bibliotēku un 
citām telpām. 

Pirmajā stacijā “Raganas blē-
ņas”, skolas bibliotēkā, jautrā raga-
niņa mudināja bērnus blēņoties ar 
jēgu. It kā blēņojoties, jautras mūzi-
kas pavadījumā, atraktīvā veidā tika 
izrotātas papīra olas, ar kurām bērni 
devās tālāk uz otro staciju “Lieldie-
nu jampadracis” mūzikas kabinetā. 
Tur bērnus sagaidīja poļu valodas 
skolotāja Božena Bomanovska no 
Polijas. Viņas vadībā bērni ļoti veik-
smīgi apguva poļu valodas skaņu 
izrunu un pamatfrāzes. Skolotāja 
iepazīstināja pirmsskolniekus arī 
ar poļu valodas kabinetu. Nākoša-
jā stacijā “Mazais gudrinieks” bērni 
darbojās pie interaktīvās tāfeles un 
atbildēja uz dažādiem “āķīgiem” jau-
tājumiem. “Ciemos pie saimnieces” 
bērni gatavoja Lieldienu rotājumus. 

Pasākuma noslē-
gumā, skolas aktu 
zālē, visi bērni pie-
dalījās kopīgā rota-
ļā, dziedot dziesmu 
poļu valodā un par 
radošo darbošanos 
saņēma dāvaniņas. 
Arī viesi nebija atnā-
kuši tukšām rokām, 
bērnu darinātie Liel-
dienu apsveikumi un 
rotājumi iepriecināja 
mājiniekus. Svētku 
gaisotni vēl krāšņāku padarīja lielais 
Lieldienu gailis, kurš samīļoja katru 

bērnu.
Pasākumu sagatavoja sākum-

klašu skolotājas Iveta Putāne, Aļona 
Čiževska, Inna Sevostjanova, Bože-
na Bomanovska, Ludmila Artemen-
kova ar skolotāju Valentīnas Račko, 
Edītes Lukšas, Jolantas Timinskas 
un Elvīras Beinarovičas palīdzību.  

PII “Pienenīte” pirmsskolas sko-
lotāja Vineta Siņakova un viņas 
sagatavošanas grupas audzēkņi vie-
sojās šeit pirmo reizi. Vineta atzina, 
ka ir patīkami pārsteigta par Krāsla-
vas grāfu Plāteru vārdā nosauktās 
Poļu pamatskolas mācību kabinetu 
pilnvērtīgo aprīkojumu un materiālo 
bāzi, viesmīlīgajiem darbiniekiem. 

Pasākums tiešām bija izdevies, 
jo bija organizēts augstā profesio-
nālā līmenī. Šādu vērtējumu es varu 
pamatot ar iepriekšējā pedagoģiskā 
darba pieredzi. 

Iveta LEIKUMA

Piena iepirkuma cenas turpina kristies

Latvijas Piena ražotāju asociācijas 
valdes priekšsēdētāja Ieva Alpa-Eizenber-
ga sacīja, ka piena iepirkuma cenu lejup-
slīde turpinās arī martā. “Cenas ir kritušās 
gan janvārī, gan februārī, gan martā. Vidēji 
katru mēnesi cenu kritums varētu būt par 
desmit eiro tonnā,” viņa teica.

Alpa-Eizenberga piebilda, ka pagai-
dām Latvijas piena ražotāji iztiek ar sub-
sīdijām, taču aprīlī saimniecībām varētu 
būt problēmas segt parādsaistības un 
nomaksāt nodokļus. “Aprīlī firmas, kurām 
ir 30 dienu nomaksa, sāks dzenāt saim-
niecības, pēc tam - arī Valsts ieņēmumu 
dienests (VID),” viņa sacīja.

Arī Latvijas Holšteinas šķirnes lopu au-
dzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja un 
zemnieku saimniecības “Vītoliņi” saimniece 
Ieva Rutkovska atzina, ka martā Latvijā pie-
na iepirkuma cenas turpina kristies.

Pēc viņas teiktā, piena ražotāji patla-
ban turpina saimniecisko darbību, taču par 

nākotni ir bažas. “Es pati personīgi strādā-
ju ar banku. Man ir jāiztirgo mežs, lai viņi 
būtu ieinteresēti izveidot kaut kādu [parā-
du atmaksas] plānu. Ja nē, tad saimnie-
cība ies uz ūtrupi. Tas nozīmē - to, ko es 
20 gadu laikā esmu izveidojusi, man būs 
jāiztirgo, lai es nosargātu mājas bērniem,” 
sacīja Rutkovska, piebilstot, ka situācija ir 
grūta arī citās zemnieku saimniecībās.

Latvijas Piena ražotāju asociācija ap-
vieno piena ražotājus, lai veicinātu piena 
ražošanas attīstību, veidotu partnerattie-
cības ar piena pārstrādes uzņēmumiem, 
kā arī pārstāvētu piena ražotāju intereses 
dažādās institūcijās. Savukārt Latvijas 
Hol- šteinas šķirnes lopu audzētāju aso-
ciācijas mērķi ir veicināt piensaimniecī-
bas attīstību Latvijā, apvienot Holšteinas 
šķirnes lopu turētājus, kā arī aizstāvēt tās 
biedru intereses valsts un pašvaldību in-
stitūcijās.

zeme-buve.org

Latvijā martā piena iepirkuma cenas turpināja kristies, atzina aptaujātie 
piena ražotāji

Atgādinām, ka laikrakstu ”Ezerzeme” var abonēt jebkurā pasta nodaļā, pie sava 
pastnieka, internetā (abone.pasts.lv), kā arī redakcijā (Lāčplēša 20, Krāslavā, bez 
komisijas maksas)!  E-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv.  T. 65681464, 65681475.
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Kristaps Seikals: ”Gribu strādāt savā dzimtajā pusē!”
No šī gada janvāra Krāslavas slimnīcas uzņemšanas nodaļā darbu sāka ārsts Kristaps Seikals

Turpinājums. Sākums 2.lpp
Kad sākās praktiskās ap-

mācības?
Saskarsme ar pacientiem 

sākās 3. kursā, kad apmācības 
bija jau slimnīcās. Ar ceturto 
kursu sākās klīniskā apmācība. 
2012. gada vasarā, pēc 3. kursa, 
bija studiju prakse Daugavpils 
reģionālajā slimnīcā. Man tā ļoti 
patika, tad es sapratu, ka gribu 
strādāt tikai Latvijā. 

Salīdzinot ar Rīgas slim-
nīcām, reģionos ir atsaucīgāki 
ārsti un personāls, ļoti laba at-
tieksme pret studentiem. Esmu 
viņiem par to pateicīgs. Pēc 5. 
kursa bija lielā prakse Rīgā. Tur 
ārstiem ir milzīgs darba apjoms, 
un studentam atvēlētā laika ir 
mazāk. Pēdējos kursos vairāk 
bija praktisko nodarbību un dar-
ba ar pacientiem. Rīgas Stradiņa 
universitāti beidzu 2015. gadā. 

Kāds ir diplomēta ārsta tā-
lākais ceļš?

Diplomēts ārsts bez sertifi-
kāta specialitātē stājas reziden-
tūrā, lai studētu kādā no izvē-
lētajām specialitātēm un iegūtu 
ārsta sertifikātu. Studiju ilgums 
ir atkarīgs no izvēlētās specia-
litātes. Tas var būt no trim līdz 
pieciem gadiem. Pēc sekmīga 
rezidentūras beigu pārbaudīju-
ma nokārtošanas tiek piešķirts 
grāds – speciālista kvalifikācija. 
Otra iespēja, ja netiek rezidentū-
rā tajā specialitātē, kurā vēlas, ir 
iespēja strādāt par ārstu stažieri, 
kurš strādā sertificēta ārsta vadī-
bā vai NMP brigādē. 

Ir dzirdēts par problēmām, 
kas sagaida, stājoties reziden-
tūrā.

Kad absolvējām, jau sapra-
tām, ka būs ļoti grūti tikt rezi-
dentūrā. 2015. gadā, piemēram, 
studijas medicīnā beidza 280 
studenti, bet rezidentūrā ir tikai 
150 vietas, ja vēl pieskaita tos, 
kuri nav tikuši pagājušajā gadā 
vai kuri vēlas mainīt specialitāti, 
tad konkurence ir ļoti liela. Diem-
žēl mēs zaudējam daļu no po-
tenciālajiem ārstiem, un tai brī-
dī, kad viņi pēc sešiem mācību 
gadiem redz, ka viņi savai valstij 
kā speciālisti nemaz nav vaja-
dzīgi, tad daudzi nolemj doties 
uz ārzemēm vai mainīt profesiju. 
Tas ir skumji, kad cilvēks, kurš 
spēj un vēlas palīdzēt cilvēkiem, 
vienkārši to nespēj birokrātijas 
dēļ. Jaunajai ārstu paaudzei nav 
tāda domāšana, ka būtu vienam 
otru jāpagrūž, lai tiktu labākā vie-
tā, mēs esam koleģiāli, vienlīdzī-
gi un visi esam pelnījuši strādāt 
par ārstiem. Studiju gados vien-
mēr cīnījāmies viens par otru, 
un tad bijām mēs - studenti, bet 
otrā pusē dekanāts un profesori. 
Jautājums par rezidentūru ir ļoti 
sāpīga lieta. Medicīnā šobrīd ir 
nestabilitātes sajūta. Kas sagai-
da topošos studentus nākotnē? 
Ar kādiem jauninājumiem un 
kompromisiem nāks veselības 
ministrs?

Kā ir ar Tevi? Tu netiki tajā 
specialitātē, kurā vēlējies.

Šobrīd esmu ārsts stažieris, 
kurš strādā sertificēta ārsta va-
dībā. Mans mentors ir Veronika 
Giptere. Sāku stažēties terapijas 
nodaļā. Mentors izvērtēja manas 
zināšanas, ieteica, kā strādāt, 
kam pievērst vairāk uzmanības, 
ko papildus palasīt. Pēc mēneša 
sākās dežūras uzņemšanā un 
no šī gada janvāra sāku strādāt 
Krāslavas slimnīcas uzņemša-
nas nodaļā par dežūrārstu. Var-
būt es skatos uz dzīvi caur “rozā 

brillēm”, varbūt manī ir naivisms, 
cerība, ka kaut kas mainīsies ve-
selības aprūpes sistēmā uz labo 
pusi. Kamēr esmu jauns, es vēl 
pats kaut ko varu mainīt. Mans 
galvenais virziens, kurā es gri-
bu strādāt, ir ģimenes medicīna. 
Redzēsim, kā sanāks. Šogad 
mēģināšu vēlreiz stāties rezi-
dentūrā, protams, es varēju ie-
stāties arī pagājušajā gadā, bet 
citās specialitātēs. Varēju, bet ir 
jautājums – vai iet tur, kur tu tiec, 
vai tur, kur tu gribi. Jo šī profe-
sija ir uz mūžu. Es vēlos sertifi-
cēties par ģimenes ārstu. Esmu 
sapratis, ka tas ir tas, kas man 
visvairāk patīk un sniedz ganda-
rījumu. Man patīk, ka ģimenes 
medicīna nav šaura specializā-
cija, ka vari sniegt palīdzību cil-
vēkam dažādās jomās. 

Varbūt tas varētu būt 
darbs stacionārā?

Protams, jāapsver iespēja 
arī specializēties specialitātē 
darbam stacionārā. Un daudzus 
studentus un topošos speciālis-
tus biedē cita veselības aprūpes 
problēma. Tam seko neadekvāti 
zemais atalgojums. Valsts un 
pašvaldību sistēmas slimnīcās 
vienmēr ir bijusi problēma ar 
zemām algām. Ārsti izlīdzas pie-
strādājot. Rīgā ir vienkāršāk pie-
strādāt dažādās slimnīcās. Visi 
ārsti strādā divos, trijos darbos, 
pārstrādājas, “pieaudzē” algu uz 
pārstrādāšanās rēķina. Esmu ie-
vērojis, ka tas ārstu vidū ir palicis 
par normu, šķiet normāli – pār-
strādāties. Ir iestājusies rutīna, 
kad ārsts tikai strādā un strādā 
un viņam nav laika cīnīties par 
savām tiesībām. Protams, viņš 
sagaida, ka to viņa vietā darīs 
ierēdņi Veselības ministrijā, kas 
tiešām būtu tikai normāli, bet 
diemžēl tā nenotiek. Cerams, ka 
pienāks laiki, kad arī ārstam būs 
pietiekami laika sev, savai ģime-
nei un sabiedriskai dzīvei.

Kā Tu jūties jaunajā dar-
ba vietā? Vai tas ir tas, par ko 
sapņoji kopš bērnības?

Kolektīvs šeit ir ļoti labs, iz-
palīdzīgs. Darbā valda laba at-
mosfēra. Strādājam godprātīgi. 
Slodze - kā kuro reizi. Uzņemša-
nas nodaļā nonāk ļoti dažādi pa-
cienti. Gan ar ārsta norīkojumu, 
gan tiek atvesti ar neatliekamās 
medicīniskās palīdzības mašīnu, 
gan atnāk vai atbrauc paši. Cil-
vēki ar visdažādākajām kaitēm 
un visdažādākajos stāvokļos 
– gan bezsamaņā, gan stiprā 
alkohola reibuma pakāpē. Arī 
pacientu uzvedība var būt vis-
dažādākā. Visi vēlas, lai tiktu ap-
skatīti un pieņemti ātrāk, visi grib 
uzreiz, bet tas diemžēl reizēm 
nav iespējams. Cilvēkiem jābūt 
saprotošiem, laicīgi jāvēršas pēc 
medicīniskās palīdzības, jāār-
stējas pie ģimenes ārstiem ne-
vis jāielaiž slimības. Veselības 
atslēga ir fiziskās aktivitātes un 
veselīgs uzturs. 

Vai Tu ieteiktu studēt me-
dicīnu un kļūt par ārstu tiem, 
kuri vēl domā to darīt?

Darbs ar cilvēkiem nav 
viegls. Iesaku visiem topošajiem 
medicīnas studentiem apzinā-
ties, uz ko viņi iet un vai viņi tam 
ir gatavi. Ja ir pārliecība, ka me-
dicīna ir lielas naudas pelnīšana 
un tīrs darbs, tad jūs maldāties. 
Pelna tas, kurš strādā un strādā 
daudz, vairākās slodzēs. MK no-
teikumos ar kvalifikāciju algām 
var iepazīties jebkurš intere-
sents. Jābūt ļoti augstai empāti-
jas spējai, izturībai, stiprai nervu 

sistēmai, jo tas ir smags darbs ar 
slimiem cilvēkiem. Veseli cilvēki 
parasti pie ārsta nenāk. Jārēķi-
nās, ka ārsta darbs ir arī bīstams 
– inficēšanās riski ar tuber-
kolozi, AIDS. Pacienti var 
būt psihotropo vai toksisko 
vielu iedarbībā, neadekvā-
ti uzvesties. Bieži jāstrādā 
virsstundas, darbs iekrīt arī 
svētku dienās, brīvdienās. 
Izvēloties profesiju, jāizvē-
las tas, kas pašam patīk un 
ko gatavs darīt visu mūžu. 

Vai Tu nedomā mek-
lēt vieglākus ceļus, labāk 
atalgota darba iespējas 
ārzemēs?

Nekad neesmu plāno-
jis doties prom no Latvijas. 
Mani nevilina ārzemes. Zi-
nāju, ka gribu strādāt Lat-
vijā, Latgales reģionā, Krā-
slavā vai Daugavpilī. Man 
galvenais ir - lai būtu labi 
atalgots darbs, normāli dar-
ba apstākļi, lai atliek laiks 
arī privātajai dzīvei. Pazīs-
tu daudzus, kuri bija praksē ār-
zemēs, ir atgriezušies Latvijā un 
vairs nevēlas doties prom. Pro-
tams, citi paliek tur. Tas ir atka-
rīgs no katra individuāli. Ir jājūt, 
vai spēsi strādāt svešā vidē. Tur 
es vienmēr būšu svešinieks, šeit 
ir mana dzimtā puse un mana 
vieta. 

Kā Tu atpūties, kad esi no-
guris no darba? Vai sporto?

Pirmkārt, paldies mūsu 
slimnīcas galvenajam ārstam 
Aleksandram Jevtušokam un 
Krāslavas novada pašvaldībai, 
kas piešķīra man Krāslavā paš-
valdības dzīvokli, kurā es varu 
atpūsties pēc dežūrām. Patīk 
lasīt daiļliteratūru, izbaudu to, jo 
studējot nebija laika lasīt kaut ko 
ārpus mācību vielas. Skatos arī 
filmas un seriālus. Iesaku skatī-
tājiem nesaistīt mākslas filmas 
par mediķiem ar reālo dzīvi. Tā 
tomēr ir māksla, ko sauc par 
kino, tai nav sakara ar reālās dzī-
ves situācijām. Mākslas filmas 
neuzņem medicīnas darbinieki. 
Ja ir vēlēšanās redzēt ko reālu 
par medicīnu, var skatīties raidī-
jumus, kuros piedalās sertificēti 
profesionāļi. Man patīk skatīties 
medicīniskus raidījumus, kuros 
sertificēti ārsti stāsta par kādām 
slimībām, to simptomiem. Tad 
var arī atsvaidzināt zināšanas. 

Vai izjūti darbā veselības 
aprūpes trūkumus?

Krāslavas slimnīcā ir jaunas 
iekārtas, laba, kvalitatīva, serti-
ficēta aparatūra. Viss ir augstā 
līmenī. Grūtākais ir kadru jautā-
jums – trūkst jauno speciālistu, 
kas atslogotu ārstu darbu. Valstī 
trūkst sakārtotas sistēmas. Grūti 
spriest, vai jaunos speciālistus 
reģioniem piesaistītu tikai ievē-
rojami lielāks atalgojums un sa-
kārtota sadzīve, jo ietekmējošie 
faktori ir dažādi. 

Kādas ir Tavas domas par 
tautas medicīnas līdzekļu pie-
lietošanu ārstniecībā?

Ja tas ir papildus terapijai, 
tad jā. Kas ir zāles? Tas, ko mēs 
saucam par ķīmiju. Visam sāku-
mā bija dabīgās vielas, ņemtas 
no ārstnieciskajiem augiem un 
tad ķīmiski sintezētas, lai vairāk-
kārt pastiprinātu šo vielu iedarbī-
bu. Katrs augs satur vielas, kas 
sniedz kādu ārstniecisku efektu, 
bet, salīdzinot ar tableti, dau-
dzas reizes vājāku. Ja slimība 
ir nopietna, tā ir jāārstē ar me-
dikamentiem, kas ir starptautis-
ki atzīti, kas var palīdzēt ātri un 

efektīvi, kamēr nav iespaidotas 
citas orgānu sistēmas. Organis-
mā viss ir savstarpēji saistīts un, 
saslimstot kādam orgānam, tas 

“velk” aiz sevis citas saslimša-
nas. Jo vairāk ielaid, jo process 
kļūs neatgriezeniskāks. Labāk ir 
izārstēties ātri, savlaicīgi, ar at-
bilstošiem medikamentiem. Pro-
tams, otrs jautājums – cik daudz 
tie medikamenti ir nepieciešami. 
Cik daudz un cik ilgi tie jālieto. 
Nereti ir tā, ka medikamentus lie-
to pārāk lielās devās un ilgstoši, 
pat ļaunprātīgi no pacientu pu-
ses, sevišķi pretsāpju līdzekļus. 
Nevajadzētu steigties sāpes no-
vērst, pirms nav zināms to cēlo-
nis. Būtu jākonsultējas ar ārstu, 
kurš nozīmēs izmeklējumus un 
ārstēs cēloņus, nevis simpto-
mus. Cilvēki par daudz lieto zā-
les un tāpēc farmācija var likties 
liela un briesmīga, bet, ja zāles 
lieto pareizi, pareizās devās, 
medikamenti nav aizstājami. 
Zāļu tēja ir laba imunitātes stip-
rināšanai laikā, kad esi saauk-
stējies, tā izkarsē, tas ir papildus 
šķidrums, kas izvada no organis-
ma sārņus, tādā veidā tā ir labs 
palīglīdzeklis cīņai ar slimību. 
Jāizvēlas veselīgs dzīvesveids, 
tad nevajadzēs ne tradicionālās, 
ne alternatīvās medicīnas palī-
dzību. Ārsts un pacients šobrīd 
ir sadarbības partneri. Ārsts ie-
saka, ko tu vari darīt savā labā, 
pacientam ir tiesības izvēlēties 
- darīs viņš to vai nē. Neviens 
ārsts ar varu nevar piespiest ār-
stēties. Atbildība tiek sadalīta. 
Katrs ir atbildīgs par sevi. 

Sapratu. Ir jāuzticas ārs-
tam, ne velti viņš tik ilgi ir mā-
cījies. Kā ir ar birokrātiju ārsta 
darbā? Vai aiz tās nepazūd 
pacients?

Birokrātija ir ļoti liela. Da-
žādas inspekcijas pārbaudes 
laikā par ārsta darbu spriež 
pēc MK noteikumos paredzēto 
dažādo dokumentu aizpildīša-
nas. Protams, esam nenormāli 
pārslogoti, darbs ir padarīts, bet 
dokumentos varbūt nepilnīgi 
atspoguļots. Ja nav pareizi uz-
rakstīts kāds vārds, tiek vainots 
ārsts. Rīgā birokrātisko ārsta 
darba pusi atslogo rezidenti, kas 
raksta atskaites, pie mums, re-
ģionā, jāiztiek pašiem. Ja kaut 
kas notiek, vaino ārstu, bet ir 
ļoti jāiedziļinās tajā, ko teicis pa-
cients. Diemžēl pacienti mēdz 
melot.

Sirsnīgs paldies Tev, ka 
veltīji laiku sarunai un ļāvi 
mūsu lasītājiem un, iespē-
jams, arī Taviem pacientiem 
iepazīt Tevi vairāk. Noslēgu-

mā vēlos uzzināt, kas Tev šo-
brīd ir svarīgs un ko Tu novēli 
saviem kolēģiem.

Svarīgi, lai saglabātos mūsu 
Krāslavas slimnīca. Tā ir neat-
ņemama pilsētas sastāvdaļa, lai 
jebkurš iedzīvotājs nepiecieša-
mības gadījumā varētu vērsties 

pēc palīdzības un saņemt to. 
Es ceru un novēlu, lai jaunie 
mediķi atgriežas strādāt sa-
vās dzimtajās vietās. Ir sva-
rīgi – palīdzēt cilvēkiem. Lai 
dzīve lauku apvidū jaunieti 
nevis nobiedē, bet tieši otrā-
di – uzrunā. Lai spētu saska-
tīt tajā savu skaistumu, savu 
šarmu. Protams, ir cerība, ka 
uzlabosies situācija ar reģio-
nālo slimnīcu finansējumu. 
Novēlu ne tikai mediķiem, 
bet arī citiem jaunajiem spe-
ciālistiem atgriezties strādāt 
dzimtajās vietās, rūpēties 
par sava novada dzīves kva-
litātes uzlabošanu un veici-
nāt tās izaugsmi.  

Ko par Kristapa izvēli 
domā viņa māmiņa Ilga? 

Nevēlos, lai tas izskan 
kā lielība, bet varu teikt, ka 

Dievs mums abiem ar vīru devis 
vislabākos bērnus. Audzinājām 
bērnus diezgan stingri, darbs 
dzina darbu, viņiem agri bija jāk-
ļūst patstāvīgiem un tādi viņi arī 
kļuva. Visi četri ir ieguvuši labu 
izglītību, atraduši savu vietu dzī-
vē. Kristaps uz ārsta profesiju 
gāja mērķtiecīgi jau no bērnī-
bas. Protams, mēs viņu atbalstī-
jām, bet to, ko viņš ir sasniedzis, 
viņš ir paveicis paša spēkiem, 
ar savu centību un gribasspēku. 
Atbraucot mājās mācību brīvlai-
kā, citi bērni atpūtās, Kristaps 
mācījās. Viņa zināšanas ir ļoti 
plašas. Piemēram, par pļavas 
ziediem viņš zina daudz vairāk 
nekā es. Mans prieks par dēlu 
būtu pilnīgs, ja to neaptumšotu 
nesakārtotā valsts sistēma me-
dicīnā, tai skaitā iespēja apgūt 
interesējošo ārsta specialitāti re-
zidentūrā. 

Ko par jauno ārstu saka 
viņa skolotājas:

Pirmā skolotāja Gundega 
Grišāne: “Zēns labi mācījās, bija 
ļoti atbildīgs jau no pirmajām kla-
sēm. Brālis Kaspars raksturā bija 
impulsīvāks, Kristaps apzinīgāks, 
mudināja brāli labāk mācīties. Pir-
mās klases sākumā mums bija 
projektu nedēļa par tēmu “Par ko 
es vēlos kļūt.” Kristaps stāstīja, 
ka viņš būs ārsts, kurš cilvēkus 
ārstēs ar mūziku.” 

Viktorija Urbanoviča, to-
reiz Skaistas pamatskolas mā-
cību daļas vadītāja: “Par Krista-
pu palikušas vislabākās atmiņas. 
Uztverot viņa nopietno skatienu, 
iedomājos, ka šis zēns nākotnē 
varētu būt labs ārsts vai garīdz-
nieks. Viņa skatienā bija manā-
ma tāda kā sudraba stīga. Ska-
tiens likās vecumam neatbilstoši 
vieds. Man bija pārliecība, ka 
Kristaps ir no “kristāliskajiem” 
bērniem, viņam nebija nepiecie-
šama tradicionālā disciplinārā 
audzināšana. Gudrs, atsaucīgs, 
izpalīdzīgs. Ar altruista īpašībām 
– nesavtīgs, izpalīdzīgs. Aktīvi 
darbojās skolēnu padomē. Uz 
abiem brāļiem varēja paļauties. 
Kad zēni pabeidza Skaistas pa-
matskolu un iestājās Daugavpils 
Valsts ģimnāzijā, mēs saņēmām 
no šīs mācību iestādes pateicī-
bu. Tā ir liela vērtība un patiesa 
laime, ka šis cilvēks vēlas at-
griezties strādāt dzimtajā vietā. 
Viņš būs izcils ārsts. Esmu par 
to pārliecināta. Sirds gudrs un 
vieds.”

Iveta LEIKUMA

Ingas PUDNIKAS foto
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Likumdošanas aktualitātes29. martā Ir iemesls!
Maršala Soulta, Napoleona pulkveža, dzimšanas diena 

Talantīgi cilvēki paliek vēsturē, 
pateicoties saviem talantiem. Visas 
viņu rakstura nepatīkamās īpatnī-
bas un viņu rīcības, kas raksturo 
šo cilvēku ne no tās labākās puses, 
vēsturnieki vai nu “aizmirst”, vai ne-
pievērš tam uzmanību, jo tās bojā 
izveidojušos pozitīvo tēlu. Taču ir tā-
das personības, kuru dzīves aprak-
stā vienkārši nav iespējams kaut ko 
“neievērot”, jo viņu raksturā garīgais 
ir cieši saistīts ar materiālo, talantī-
gais ar noziedzīgo, cēlsirdīgais ar 
zemisko. 

Vienam no Napoleona kara-
vadoņiem, Nikolā Žanam Soultam, 
ir īpaša vieta un loma vēsturē. Var 
teikt, ka viņš ir vienīgais no visiem 
Napoleona maršaliem, kam izdevās 
kalpot ne tikai “diženajam korsikā-
nim”, bet arī Burboniem, un arī citiem 
XIX gadsimta pirmās puses Franci-
jas politiskajiem režīmiem. Tas bija 
iespējams tāpēc, ka Soultam nebija 
nekādu principu un ideoloģisko pār-
liecību. Viņu interesēja tikai divas lie-
tas: karjera un viņa sievas viedoklis. 

Nikolā Žans Soults ir dzimis 
kādā miestiņā Francijas dienvidos. 
Viņa tēvs bija vietējais notārs, ģime-
ne dzīvoja pietiekami labi, bet nekā-
das īpašas bagātības viņiem nebija. 
Zēns auga kluss un pieklājīgs. Mācī-
bas skolā viņam padevās pietiekami 
viegli, bet pabeigt skolu neizdevās. 
Par iemeslu bija viņa tēva nāve. 
Māte vairs nevarēja apmaksāt dēla 
mācības un gribēja sūtīt Nikolā mā-
cīties pie kāda vietējā amatnieka. 
Bet tad 16-gadīgais dēls parādīja 
raksturu, viņš iestājās armijā un at-
brīvoja savu ģimeni no rūpēm par 
bērna uzturēšanu. 

Karjera karaļa armijā bija at-
karīga tikai no cilvēka izcelsmes un 
viņa sakariem. Taču Soults ar to visu 
nevarēja lepoties, drīz vien viņš ie-
guva seržanta dienesta pakāpi, tas 
bija maksimums, uz ko varēja cerēt 
provinciālā notāra dēls. Kad beidzās 
līgumā noteiktais minimālais dienes-
ta termiņš, Nikolā nolēma kardināli 
mainīt savu profesiju, viņš atvaļi-
nājās no dienesta armijā un atvēra 
ceptuvi savā dzimtajā pilsētā. Kon-
ditorejas jomā Soultam neizdevās 
iegūt slavu, arī daudz naudas viņš 
nenopelnīja. Vienkārši nepaspēja. 
Lielā franču revolūcija strauji mainīja 
ikdienišķo dzīves tecējumu visā val-
stī. Bet tagad cilvēka izcelsme nebija 
par šķērsli karjeras izaugsmei, tieši 
otrādi - piederība pie trešās kārtas 
kļuva par priekšrocību, piešķirot 
amatus un dienesta pakāpes, un 
Soults atgriezās armijā. 

Nevainojama visu augstāk-

stāvošo personu rīkojumu 
īstenošana, ātra un precī-
za pavēļu izpilde, prasme 
vadīt un organizēt - visas 
šīs īpašības noveda pie tā, 
ka jau pēc dažiem gadiem 
Nikolā kļuva par armijas 
kapteini. Pēc Napoleo-
na nonākšanas pie varas 
Soults bija jau pulkvedis. 
Iepazīstinot virspavēlnieku 
ar talantīgo karavadoni, 
ģenerālis Massens uzsvēra, ka tas 
ir virsnieks, kuram var līdzināties tika 
dažas militārpersonas. Un Napo-
leons pievērsa uzmanību Soultam...  

Ceļā uz karjeras virsotnēm Ni-
kolā Soultam bija tikai viena “pietura” 
- viņš apprecējās. Viņa sieva, Luīza 
Berga, bija valdonīga sieviete, kas 
pilnībā pakļāva sev vīru. Bez saska-
ņojuma ar savu dzīvesbiedri pulk-
vedis nepieņēma nevienu lēmumu. 
Ievērot Soulta sievas viedokli nācās 
pat Napoleonam, nemaz nerunājot 
par citiem (ministri un ierēdņi).  

Napoleona kari atnesa Nikolā 
talantīga pulkveža un drošsirdīga 
cilvēka slavu. Viņa galvenais noslē-
pums bija saistīts ar to, ka pulkvedis 
(drīz vien viņš kļuva par brigādes 
ģenerāli) pirms katras kaujas cen-
tīgi izpētīja ne tikai apvidu, kur bija 
jākaro, bet arī vietējo iedzīvotāju tra-
dīcijas un paražas, kā arī savu pre-
tinieku militāro pieredzi. Šie pētījumi 
beidzās ar to, ka tika izveidots detali-
zēts kara kaujas plāns, bet karapulki 
tika izvietoti tādā veidā, ka neviens 
izlūks nevarēja izskaidrot Soulta lo-
ģiku un viņa ieceri. Praktiski vienmēr 
pirms kaujas Nikolā Žans centās 
iegūt vietējo iedzīvotāju pretimnāk-
šanu: viņš pirka savai armijai visu, 
kas bija nepieciešams, kā arī visu 
to, ko varēja pārdot vietējie zemnieki 
un pilsētnieki. Līdz ar to pulkvedis 
vienmēr karoja “it kā” savā teritorijā, 
jo vietējo iedzīvotāju atbalsts viņam 
bija nodrošināts. Soults vienmēr se-
koja arī tam, lai viņa kareivji neko ne-
nodarītu pāri vietējiem iedzīvotājiem.  

Otrais Soulta noslēpums - viņš 
vienmēr bija mierīgs un saprātīgs, 
pat zaudējumu vai neveiksmes lai-
kā. Napoleons bija augstās domās 
par savu maršalu (Soults bija viens 
no pirmajiem, kam imperators pie-
šķīra šo pakāpi), vienmēr ņēma vērā 
viņa ieteikumus, tomēr nekad nevē-
lējās tuvināt viņu sev... 

Pēc panākumiem Austerlicas 
kaujas laikā Nikolā Žanam Soultam 
tika piešķirts Dalmācijas hercoga ti-
tuls. Taču šis jaunais tituls pulkvedi 
neiepriecināja, viņš sapņoja kļūt par 
Austerlicas hercogu... 

Karojot Pireneju pus-
salā, Soults nopietni aiz-
domājās par Portugāles 
karaļa kroni. Kamēr pulk-
vedis nodibināja sakarus 
ar vietējo muižniecību un 
izlaida proklamācijas, kurās 
portugāļiem tika izskaidrots, 
kāpēc Francijas hercogam 
ir jākļūst par karali, un kā-
das priekšrocības tas no-
drošinās karalistei, pussalā 

parādījās Anglijas armija Velingtona 
vadībā. Un Soultam nācās bēgt. 

Pēc Napoleona krišanas Nikolā 
Žans nodeva zvērestu Burboniem. 
Karalis iecēla Napoleona pulkvedi 
par kara ministru. Tagad Soults uz-
manīgi sekoja tam, lai no Francijas 
izsūtītu visus “bezdievīgā korsikāņa” 
līdzgaitniekus. Bet, kad Napoleons 
atgriezās (slavenās 100 dienas!), 
maršals atbalstīja “savu imperato-
ru” un bija blakus viņam līdz pilnīgai 
sakāvei... Dalmācijas hercogu pēc 
Bonaparta galīgās krišanas izsūtīja 
no Francijas. Taču drīz vien izsaucu 
viņu atpakaļ un pat iecēla par pēru. 
Soulta biogrāfijas otrā daļa ir ne pā-
rāk interesanta. Viņa aizraušanās ar 
politiku, kā arī viņa godkāre un ener-
ģiskums, noveda pie tā, ka Nikolā 
Žans vairākas reizes bija valdības 
priekšgalā. Bet ik reizi viņš bija tikai 
skaists “aizsegs” noteiktiem politis-
kajiem spēkiem, kuri mācēja izman-
toja viņa neiedomājamo godkāri un 
mīlestību pret greznību.  

Soulta nepiepildītās cerības ie-
gūt karaļa titulu simbolizēja grezna 
pils, kuru viņš uzbūvēja blakus sa-
vam dzimtajam miestiņam – Soultber-
gas pils. 1851. gadā maršals aizgāja 
viņsaulē, viņam bija 82 gadi. 

Kas attiecas uz brašā un am-
biciozā maršala personības “tumšo” 
pusi, tad jāatzīst, ka... Nikolā Žans 
Soults, Dalmācijas hercogs, bija 
zaglis. Īsts zaglis, alkatīgs un mant-
kārīgs. Pie viņa rokām “pielipa” viss, 
kas “slikti stāvēja”. Pat Napoleons 
sauca viņu par “vislielāko laupītāju, 
kuru ir vērts nošaut”. Soulta mājas 
atgādināja muzeju, nevis cilvēka mā-
jokli. Sienas rotāja gleznas, kas tika 
nozagtas iekaroto valstu pilīs, bet 
interjeru pilnveidoja vāzes, statuetes 
un citi dekora elementi, kuri pirms 
tam bija Vācijas, Holandes, Spānijas 
un Portugāles nacionālais lepnums.  

Alkatība, godkārība, bezprin-
cipiālitāte un zaglīgums sadzīvoja 
vienā cilvēkā līdzās neapšaubāma-
jam pulkveža talantam, drosmei un 
valdīšanas prasmēm. Tas gan ir īsts 
brīnums... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

LTV1
11.20 Trakais kruīzs
13.20, 14.50 Televeikala skat-
logs Top-Shop piedāvā
13.35 Province
14.05 Mia un es
14.35 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
15.05 Jaunie ārsti
16.05 Mīlas jūra
17.00 Mīlas viesulis
18.00, 23.15 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Personība. 100 g kultūras
20.30 Panorāma  21.15 1.1
22.05 Velosipēdi pret automašī-
nām  23.30 Mf. Karš un miers
1.15 V.I.P.

LTV7
11.50, 21.55 Kalnu patruļa 4
12.40 Personība. 100 g kultūras
13.25 PK bobslejā
15.35, 1.25 Vienmēr formā!
16.05 Muhtars atgriežas
17.00 Dzīve šodien  18.00 Ziņas
18.35 Ekstrēmie kadri
19.05 Aculiecinieks
19.20 LČ fināls hokejā
22.50 Selfridžs 3
23.45 Britu dārza slepenā vēs-
ture  0.55 Visas durvis vaļā

LNT
11.50 Mf. Es nebūšu tava mīļotā

13.45 Televeikala skatlogs
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Ēd un tievē
14.50 Vampīra dienasgrāmatas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.15 Juvelieru klans
20.35 Degpunktā
21.10 Mf. Brauciens pretī 
laimei. Dubaija
23.10 Apmierini mani
0.05 Dzīvīte
0.25 Pēdējie Grimmi
2.05 Dzīves krustcelēs
2.50 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”
4.30 Karamba!
4.50 Bernards
4.59 Programmas beigas

TV3
12.00 Rozenheimas detektīvi 4
13.00 Madagaskaras pingvīni 2
13.30 Beibleidi 2
14.00 Kungfu panda 2
14.30, 2.35 Viņas melo labāk 2
15.40 Kāsla metode 4
16.45, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
18.00 Divarpus vīri 6
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0 5
22.00 CSI. Lasvegasa
23.05 Kurjers 2  0.10 Maleinijs
1.05 Par Puiku
1.50 Tētuka meitiņas

4.55 Programmas beigas

TV3+
10.45 Mf. Ausaiņu sacelšanās
12.30, 16.50 Тētuka meitiņas
13.35, 20.00 SašaTaņa
14.35 Ekstrasensi detektīvi
15.35 Comedy Women
17.50, 1.50 Māja 2
18.55, 0.15 Brīvdienas Meksikā
21.00 Ekstrasensu cīņa
22.45 Mf. Četrdesmit

TV5
10.35 Maskava. Trīs stacijas
13.25 Top Shop
13.40 6 kadri  14.10 Šefs
16.55 Ļaļas atgriešanās
19.40 Sasisto lukturu ielas
21.35 Ārpus likuma
22.05 Mf. Krusttēvs 
0.00 Mūzika

NTV
12.00 Zvērināto tiesa
13.00, 16.00, 19.00 Šodien
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50, 0.55 Satikšanās vieta
14.55 Spogulis varonim
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.45 Patruļa 
21.35 Biškopis
23.30 Dienas kopsavilkums
23.55 Kurlais

2.00 Viss iekļauts
3.55 Kriminālā Krievija 
5.00 Es tievēju 

RTR Planēta Baltija
11.55 Ticu, neticu
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Vēstis
14.50, 17.30, 19.35 Vēstis - М
15.20 Mf. Satikšanās vietu 
mainīt nedrīkst
18.15, 3.50 Tiešais ēters
21.00 Ļeningrada 46
22.55 Pasaules kārtība
0.45 Lai dzīvo fenimisms
2.10 Steidzami uz numuru! 
3.05 Smieklu istaba

PBK
11.30 Vienatnē ar visiem!
12.35 Multfilmas
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.30, 17.05, 0.55 Ziņas
14.50, 4.10 Moderns sprie-
dums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.30, 23.00 Latvijas 
laiks  19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.00, 23.05 Kāpnes uz debe-
sīm
23.25 Stanislavs Govoruhins. 
Melnais kaķis. 
0.25 EuroNews

1.10 Mf. Laimīgā Žeņka 
2.40 Mf. Jaunie 
5.50 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
12.05, 16.20 Jums pat sapņos 
nav rādījies
13.05 Humora raidījums
15.15 Dokumentāls projekts
17.30 Pareizs līdzeklis
18.35 Ģimenes drāmas
19.45 Saviesīgas vakariņas
20.50 Izmailovas parks
22.50 Vadīt krievu stilā
23.50 Fantastika zem grifa
0.45 Skatīties visiem!

ONT
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
23.55 Ziņas
13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
Sporta ziņas
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.10 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Sarkanā karaliene
23.00 Mf. Pēc skolas

Baltkrievija 1
12.00, 15.00, 19.00, 0.25 Ziņas
12.10, 16.30 Ģimenes melodrā-
mas  
13.00, 16.00 90 sekundes
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Starp mums meitenēm…
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.10 Interešu sfēra
19.40, 23.05 Zona Х
20.00, 0.55 Spartaka otrā 
atdzimšana
21.00 Panorāma
21.45 Tuvplānā
22.15 Pēdas
0.45 Sporta diena

Baltkrievija 2
11.10, 19.55 Ekstrasense Fati-
ma Hadujeva 
12.15, 21.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
13.25, 17.55 Voroņini
14.30 Mītu grāvēji
15.30, 23.10 PIN kods
16.15 Aizliegtā skola
17.25 Mats matā
19.00 Nepiedzimsti skaista 
21.05 TV barometrs
22.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.10 Ērglis un cipars
0.05 Bafija pret vampīriem

Izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā 
lauksaimniekiem

Par vienotā iesnieguma ie-
sniegšanu, grozījumi tiešmaksā-
jumu piešķiršanas kārtībā noteic, 
ka tā iesniegšanas gala termiņš 
turpmāk ik gadu būs 22. maijs, 
un paredz obligātu pienākumu 
iesniegt vienoto iesniegumu 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
elektroniskās pieteikšanās sistē-
mā (EPS) tiem lauksaimniekiem, 
kuru rīcībā ir 10 vai vairāk hektā-
ru lauksaimniecības zemes. 

Lauksaimnieki, kuru rīcībā 
ir mazāk nekā 10 ha lauksaim-
niecības zemes, arī tiek aicinā-
ti iesniegt vienoto iesniegumu 
LAD elektroniskajā pieteikša-
nās sistēmā. Viņi varēs iesniegt 
vienoto iesniegumu arī papīra 
formā, bet tad līdz 10. maijam 
ir jāiesniedz pieprasījums LAD 
vienotā iesnieguma veidlapas un 
lauku bloku kartes papīra formā 
saņemšanai.

Saskaņā ar noteikumiem 
būs iespēja LAD publiskajā lau-
ku bloku kartē redzēt saimniecī-
bas laukiem blakus esošus bio-
loģiski apsaimniekotus laukus 
un apzināt šo lauku saskares 
joslas, kurās piesardzīgi lietoja-
mi augu aizsardzības un mēslo-
šanas līdzekļi.

 Ilggadīgo stādījumu platī-
bām noteikta papildu prasība, 
kas paredz pienākumu aizvākt 
nokaltušos ilggadīgo stādījumu 
kokus vai krūmus līdz kārtējā 
gada 15. septembrim. Bet par 
papuvēm noteikts, ka tās me-
hāniski apstrādājamas arī līdz 
kārtējā gada 30.maijam, ja tās 
ierīkotas platībās, kuras iepriek-
šējā gadā bijušas deklarētas kā 
ilggadīgais zālājs.

Aktīva lauksaimnieka sta-
tuss turpmāk būs jāpierāda tieš-
maksājuma pretendentam arī 
tajos gadījumos, kad tā saistītā 
persona būs iesaistīta noteiktās 
nelauksaimniecības darbības jo-
mās kā, piemēram, nekustamā 
īpašuma pakalpojumu sniegša-
nā. Savukārt aktīva lauksaim-
nieka statusa pierādīšanai divi 
līdzšinējie kritēriji aizstāti ar jau-
niem, kas saistīti ar lauksaimnie-

cības zemes platību vai saim-
niecības un tās saistīto personu 
lauksaimnieciskās darbības ap-
grozījumu.

 Gados jauna lauksaimnieka 
atbalsta piešķiršanas noteiku-
mos skaidri noteikts, ka mak-
sājumu piešķir tikai par pirmās 
izveidotās saimniecības lauk-
saimniecības zemes hektāriem. 
Bet, lai gados jaunu lauksaim-
nieku atbalstu saņemtu juridiska 
persona, tad vienam vai vairā-
kiem gados jauniem lauksaim-
niekiem jānodrošina kontrole pār 
šo juridisko personu vismaz no 
kārtējā gada 22. maija līdz 31. 
decembrim, un kontrole nozīmē 
situācijas, kad vienam vai vairā-
kiem gados jauniem lauksaim-
niekiem kopā pieder vismaz 50% 
juridiskās personas kapitāldaļu 
un paraksttiesības.

 Precizēti noteikumi par pie-
na izmantošanas uzskaiti saim-
niecībās, kuras vēlas saņemt 
brīvprātīgo saistīto atbalstu par 
slaucamām govīm, skaidri nosa-
kot, ka informācija hronoloģiskā 
secībā uzskaitāma par jebkuru 
piena izmantošanas veidu un 
izmantotā piena daudzumu, tai 
skaitā par lopbarībai un iznīcinā-
šanai paredzēto pienu, lai varētu 
noteikt pārraudzības izslaukuma 
apjomu atbilstību faktiski iegūtā 
piena apjomam.

 Lauksaimniekiem, kuri vēlē-
sies saņemt brīvprātīgo saistīto 
atbalstu par cietes kartupeļiem, 
noteikts, ka maksimālais cietes 
kartupeļu hektāru skaits nepār-
sniedz līgumā ar kartupeļu cie-
tes ražotāju noteikto cietes kar-
tupeļu aizņemto hektāru skaitu.

 Par tiesībām saņemt mazo 
lauksaimnieku atbalstu noteikts, 
ka šīs tiesības nav nododamas 
citai personai, izņemot gadīju-
mu, kad saimniecību pārņem 
tikai viena persona mantošanas 
ceļā no lauksaimnieka, kurš pie-
dalās mazo lauksaimnieku at-
balsta shēmā, pārņemot visus 
saimniecības 2015.gadā dekla-
rētos atbalsttiesīgos lauksaim-
niecības zemes hektārus.

Valdība 15. martā apstiprināja grozījumus tiešo 
maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem, 
pilnveidojot atsevišķus piemērošanas noteikumus. 
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TREŠDIENA, 30. marts

LTV1
5.00, 18.53 Ceturtā studija
5.30 Vides fakti
6.00 Latvijas himna
6.02 Province  6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50 Ceturtā studija
11.15 Daudz laimes! 
12.05 Latvijas šlāgeraptauja
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra. Drošība un ātrums
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te! 
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.15 Ziņas
19.30 Sirmais. Kulta ēdieni
20.30 Panorāma
21.15 LV jaunatklāšanas 
raidījums TE!  22.15 Fortitūda
23.30 Personība. 100 g kultūras
0.30 Velosipēdi pret 
automašīnām  1.35 Tieša runa

LTV7
6.00 Latvijas himna
6.30 Pie stūres   7.00 4. studija
7.30 Es - savai zemītei
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 Nezināmā Japāna
13.50 Tas ir Igo

15.35, 1.35 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Segodņa večerom
18.25 Sporta ziņas
18.29 Laika ziņas
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Pazemes pāreja
20.05 Ūdens stāsti
21.05 Nacionālie dārgumi. 
21.50 Personība. 100 g kultūras
0.00 Bufalo. Girgensons
0.50 Zebra 1.05 Ekstrēmie kadri

LNT
4.45, 5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.40 LNT rīta ziņu 
raidījums 900 sekundes
8.40, 0.50 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.40, 1.55 Šaubu ēnā
10.40, 13.45 TV skatlogs
10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Cerība pie jūras
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Vampīra dienasgrāmatas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.10 Juvelieru klans
21.10 Maini vai zaudē
22.00 Glābiet mūsu ģimeni
0.00 Čikāgas sardzē

TV3
5.45, 12.00 Rozenheimas detektīvi 
6.40, 13.00 Multfilmas

8.00, 18.00 Divarpus vīri 6
9.00 Kāsla metode 4
10.00 Smieklīgākie videokuriozi
11.00 Par Puiku
13.30 Spēka reindžeri. 
14.00 Kungfu panda 2
14.30, 2.35 Viņas melo labāk 
15.40 Kāsla metode 4
16.45, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Vajātājs 22.00 Mf. Citādie
0.50 Kinomānija
1.20 Sporta apskats Overtime TV

TV3+
6.55, 17.50, 3.40 Māja-2
7.50 Madagaskaras pingvīni
8.45 Multfilmas 
9.35 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
10.30 14.35 Ekstrasensi - detektīvi
11.30 15.35 Comedy Women 
12.35, 16.40 Tētuka meitiņas
13.35 SašaTaņa
18.55, 2.20 Brīvdienas Meksikā
20.00 Mūsu Krievija 21.00 Interni 
22.05 Mf. Vidusskola 
23.50 Mf. Huligāna mīlestība

TV5
5.00 Mūzika 7.50, 13.40 6 kadri
8.15 Ideālas laulības
10.20, 13.25 TV Shop
10.35, 14.10 Maskava. Trīs stacijas.
16.55 Ļaļas atgriežanās.
17.50 Klasesbiedri
19.40 Sasisto lukturu ielas
21.30 Ārpus likuma 
22.00 Krusttēvs

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien     6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50, 0.55 Tikšanās vieta
14.55 Spogulis varonim
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.45 Patruļa 21.35 Biškopis
23.30 Dienas kopsavilkums
23.55 Kurlais 2.00 Viss iekļauts
3.55 Vasarnīcu lietas
5.00 Slepeno zvaigžņu glabātāji

RTR Planēta Baltija
5.00 Krievijas rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Vēstis
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 Vēstis - М
11.55 Stāvi krasti
15.15 Mf. Satikšanās vietu 
mainīt nedrīkst 
18.15, 3.50 Tiešs ēters
21.00 Ļeņingrada 46 2.55 Divkauja
0.40 Maršals Žukovs
2.25 Steidzami uz numuru
3.10 Smieklu istaba

PBK
6.00, 0.10 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
0.40 Ziņas
6.40, 12.30 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!

11.30 Vienatnē ar visiem
12.50 Tablete    13.25 Laiks rādīs
14.50, 4.05 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!   20.00 Laiks
21.10, 23.05 Kāpnes debesīs
23.30 Vakara Urgants
0.55 Mf. Kadriļa
2.20 Smieklīgi videoklipi
2.30 Mf. Šampanieša šļakatas 

RenTV Baltic
5.50, 1.00 Skatīties visiem
6.10 Pazīsti mūsējos
6.25 Karavīri
7.15 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
13.10, 0.05 Dokumentāls projekts 
20.50 Ekstrasensu cīņas
23.05 Dzīvais temats

ONT
6.00, 8.30, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.20 Ziņas
6.05 Rīts   9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.10 Laiks rādīs 17.00 Precamies!

18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!   20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā!
21.30 Kāpnes uz debesīm
23.25 Pēc skolas

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Zona Х
9.10, 22.00 Pēdas 
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
10.55 Ziņkārīgā Varvara
12.10, 16.30 Ģimenes melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Starp mums meitenēm…
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
20.00, 0.45 Spartaka otrā 
atdzimšana   21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
0.35 Sports

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 22.15 Ērglis un cipars
10.00, 16.15 Aizliegtā skola
11.05, 19.55 Ekstrasense 
Fatima Hadujeva 
12.15, 21.10 Ekstrasensi detektīvi  
13.20, 17.55 Voroņini
14.30, 19.00 Nepiedzimsti skaista 
15.30, 23.20 PIN kods
17.25 Mats matā
22.10 Sportloto 6 no 49, KENO
0.10 Bafija pret vampīriem

CETURTDIENA,  31. marts

LTV
5.00, 10.50, 18.53 Ceturtā 
studija
5.25 1000 jūdzes aiz Polārā loka
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.02 Province  
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā  11.15 Nacionālie dārgu-
mi. 100 g kultūras
12.00 Personība. 100 g kultūras
13.15 Vides fakti  13.50 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  23.20 Mid-
someras slepkavības  1.15 1.1

LTV7 
5.00 Viss sākās Liepājā
5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.03 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto  8.05 Iedziļinoties 
klimata pārmaiņās  8.35 Citādi 
latviskais  9.10 100 g kultūras. 
Personība  10.00 Jaunie ārsti
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50, 22.25 Kalnu patruļa 4

12.45 Automoto raidījums nr 2
13.15 Brīvdienu ceļvedis
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Izglītība un karjera
15.15 Aculiecinieks
15.35 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien  18.00 Ziņas
18.35 Punkti uz i
19.50 LČ fināls hokejā
23.20 Izzināt Japānu 2
23.55 Nezināmie brīnumi. Japā-
na  0.30 Laiks kļūt pieaugušam. 
Iniciācijas rituāli  1.30 Eiropa 
fokusā

LNT
5.00, 4.45 Karamba!  5.20 Ber-
nards  5.40 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”
8.40, 0.30 Dzīvīte  9.05 Degpunk-
tā  9.40, 2.15 Dzīves krustcelēs
10.40, 13.45 Televeikala skatlogs
10.55 Mežonīgā sirds  11.50 Mf. 
Brauciens pretī laimei. Dubaija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Vampīra dienasgrāmatas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.30 Juvelieru klans
20.35 Degpunktā  
21.10 Dzimuši policisti
22.05 Mf. Laika cilpa  0.50 Nikita

TV3

5.00, 2.10 Tētuka meitiņas
5.45, 12.00 Rozenheimas detek-
tīvi 4  6.40 Stenlijs  7.10, 13.00 
Madagaskaras pingvīni 2
7.40, 13.30 Beibleidi 2
8.00, 18.00 Divarpus vīri 6
9.00, 15.40 Kāsla metode 4
10.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0 5  11.00, 0.35 Par Puiku
14.00 Kungfu panda 2
14.30, 2.35 Viņas melo labāk 2
16.45, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.35 Greislenda
23.40 Ģēnijs uzvalkā 2
1.25 CSI. Lasvegasa

TV3+
6.55, 17.50, 2.05 Māja 2
7.50 Madagaskaras pingvīni
8.50 Multfilmas
9.35 Es nezināju, ka esmu  stāvoklī   
10.30, 14.35 Ekstrasensi detektīvi
11.35, 15.35 Comedy Women
12.30, 16.50 Тētuka meitiņas
13.35, 20.00 SašaTaņa
18.55, 0.40 Brīvdienas Meksikā
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!  22.45 Mf. Zobgalis

TV5
5.00 Mūzika  7.50, 13.40 6 kadri
8.15 Ideālas laulības
10.20, 13.25 Top Shop
10.35 Maskava. Trīs stacijas
14.10 Šefs  17.30 Ļaļas atgriešanās
19.40 Sasisto lukturu ielas
21.35 Ārpus likuma

22.05 Mf. Krusttēvs 

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien  6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50, 0.55 Satikšanās vieta
14.55 Spogulis varonim
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.45 Patruļa   21.35 Biškopis
23.30 Dienas kopsavilkums
23.55 Kurlais  2.00 Viss iekļauts
3.55 Dzīvokļu jautājums 
5.00 Ludmila Zikina. Karalienes 
dārgumi. 

RTR Planēta Baltija
5.00 Rīts  9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Vēstis  11.35, 14.50, 17.30, 19.35 
Vēstis - М  11.55 Ticu, neticu
15.20 Mf. Satikšanās vietu mainīt 
nedrīkst  18.15, 3.50 Tiešais ēters
21.00 Ļeningrada 46
22.55 Speciālkorespondents
0.40 Terora aritmētika
2.40 Steidzami uz numuru! 
3.20 Smieklu istaba

PBK
6.00, 0.35 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
0.55 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, 4.25 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
19.00 Lai runā!  20.00 Laiks
21.45, 23.05 Kāpnes uz debesīm
0.00 Vakara Urgants
1.25 Mf. Savvaļas apinis 
3.00 Mf. Atnācu un stāstu 
5.15 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.40, 0.45 Skatīties visiem
6.00 Vadīt krievu stilā
6.25 Karavīri  7.10 Bērnu klubs
7.30 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  13.10 Izmailovas 
parks  15.20, 20.50, 23.50 Doku-
mentāls projekts
23.00 Pazīsti mūsējos

ONT
6.00, 8.30, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 23.55 Ziņas
6.05 Rīts  9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
Sporta ziņas  11.10 Moderns 
spriedums  12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.10 Laiks rādīs 17.00 Preca-

mies!  18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā  20.00 Laiks
21.05 Kāpnes uz debesīm
23.00 Mf. Pēc skolas

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00,12.00, 15.00, 
19.00, 0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.05 Zona Х
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
10.55 Ziņkārīgā Varvara
12.10, 16.30 Ģimenes melodrā-
mas  13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Starp mums meitenēm…
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
20.00, 0.50 Spartaka otrā atdzim-
šana  21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.35 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts  9.00, 21.05 TV baro-
metrs  9.05, 22.10 Ērglis un cipars  
10.00, 16.15 Aizliegtā skola
11.10, 19.55 Ekstrasense Fatima 
Hadujeva  12.20, 21.10 Ekstra-
sensi - detektīvi
13.20, 17.55 Voroņini
14.30, 18.55 Nepiedzimsti skais-
ta  15.30, 23.15 PIN kods
17.25 Mats matā
22.05 Sportloto 5 no 36, KENO
0.05 Bafija pret vampīriem

PIEKTDIENA,  1. aprīlis
LTV1

6.00 Latvijas himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Sirds likums
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.25 Izsauciet vecmāti! 
12.05 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Brīnumskapja skola 
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15, 2.25 Midsommeras 
slepkavības
23.15 Skutelis ir studijā
23.30 Latvijas šlāgeraptauja
0.25 Fortitūda

LTV7
6.00 Latvijas himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Latvijas novadu cīņas
8.25 Sporta studija
9.25, 3.35 Anekdošu šovs
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50 1:1

12.40 Nacionālie dārgumi
13.25 Personība  13.50 Tas ir Igo
14.25 Satiktie. Laikmeta varoņi.
15.00 Saules izaicinātie
15.35, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien 18.00 Šovakar
18.35 Personīgā lieta
19.05 1000 jūdzes Kambodžā
19.35 Aculiecinieks
20.00 Putina apslēptā manta
21.05 Tās tik ir operas
22.00 Bērtons un Teilore
23.35 Eiropas concerts
0.30 Ūdens stāsti
1.30 Imanta - Babīte pietur…

LNT
5.00 Karamba!  5.20 Bernards
5.35 Ticīgo uzvaras balss
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30 LNT raidījums 900 sekundes
8.40, 0.50 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.40, 2.00 Šaubu ēnā
10.40, 13.45 TV skatlogs
10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Mūža loma
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Vampīra dienasgrāmatas
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.10 Juvelieru klans
21.10 Dzintara dziesmas
22.10 Sirdsmīļā Monika
22.50 Greizais spogulis

TV3
5.00, 2.10 Tētuka meitiņas
5.45, 11.00 Rozenheimas detektīvi
6.40, 13.00 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri 6
9.00, 16.25 Kāsla metode 4
10.00 Vajātājs
13.30 Spēka reindžeri
14.00 Kungfu panda 2
14.35, 3.00 Viņas melo labāk 
15.55 Smieklīgākie videokuriozi
16.45, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
17.25 Bitīt matos!
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
20.20, 4.20 Bez Tabu
21.00 Ķeriet Smārtu
23.10 Mf. Amerikāņu pīrāgs
1.15 Greislenda

TV3+
6.55, 17.55, 2.30 Māja-2
7.50 Madagaskaras pingvīni
9.35 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
10.20 14.35 Ekstrasensi - detektīvi
11.20 15.40 Comedy Women 
12.20 TV Shop
12.35, 16.50 Tētuka meitiņas
13.50 Mūsu Krievija
20.00 Mf. Jocīgs stāsts 
22.00 Mf. Miss kogenialitāte 
0.15 Mf. Noslēpumainie cilvēki

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien  6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās

10.20 Maskava. Trīs stacijas
12.00, 1.25 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Tikšanās vieta
14.55 Spogulis varonim
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.35 Patruļa
21.25, 0.30 Biškopis
23.20 Vairākums  3.00 Viss iekļauts

RTR Planēta Baltija
5.00 Krievijas rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Vēstis
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Vēstis - М
11.55 Stāvi krasti
15.05 Mf. Satikšanās vietu 
mainīt nedrīkst 
18.15, 3.50 Tiešs ēters
21.00 Humora raidījums
22.55 Mf. Ne jau puišos laime 
slēpjas     0.55 Mf. Precības

PBK
6.00, 1.10 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05 Ziņas
6.40, 12.30 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt! 9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
12.50 Tablete 13.25 Laiks rādīs
14.55, 4.40 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Cilvēks un likums!
18.00, 20.40 Latvijas laiks
19.00 Brīnumu lauks

20.00 Laiks  21.10 Balss. Bērni.
23.15 Vakara Urgants
0.10 Perishiltona 1.40 1 in city

RenTV Baltic
5.40, 22.55, 0.50 Skatīties visiem
6.30 Karavīri   7.15 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, 20.50 Čapmanes noslēpumi
12.00 Jums pat sapņos nav rādījies
13.05 Ekstrasensu cīņas
15.25, 23.55 Dokumentāls 
projekts 16.30 Dzīvais temats
21.55 Dīvaina lieta

ONT
6.00, 8.30, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.30 Ziņas
6.05 Rīts   9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete 13.10 Vīriešu/ 
sieviešu   14.10 Laiks rādīs
16.20 Mf. Privātdetektīvs jeb 
operācija “Kooperācija”
18.20 Gaidi mani 
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks  21.05 Balss. Bērni. 
22.50 Kas? Kur? kad? 
0.05 Leģendas Live
0.40 Perishiltona

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.55 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10 8.10, 19.20 Zona Х
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
10.55 Ziņkārīgā Varvara
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas    13.20 Diena 
lielpilsētā   14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Starp mums meitenēm…
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Izmeklēšanas noslēpumi 
20.00, 0.25 Spartaka otrā 
atdzimšana   21.00 Panorāma
21.45 Gigantu cīņa 
22.15 Mf. Tas ir mans suns 
0.15 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.10 Mats matā
9.45, 16.15 Aizvērtā skola
10.50 Ekstrasense Fatima 
Hadujeva
12.05 Ekstrasensi detektīvi
13.15 Voroņini
14.25 Nepiedzimsti skaista 
15.30, 1.20 PIN kods
17.25 Mf. Ķer vilni! 
18.55, 21.25 Handbols
20.35 Onlains
23.10 Ekstrasensu cīņa
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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 .
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

SIA “EL-REDA” 
piedāvā (ar garantiju līdz 

3 gadiem, piegāde, kredīts):
- televizorus “Sony” u. c. 

(sākot no EUR 125);
- ledusskapjus (sākot ar EUR 95)
- veļas mašīnas (sākot no 

EUR 45);
- telefonus (sākot ar EUR 10);
- virszemes un satelīttelevīzi-

ja (sākot ar EUR 10) 
- sadzīves tehnikas, pulk-

steņu remonts; atslēgu izgat-
avošana.

ATLAIDES līdz 50 % 
Vienības ielā 1, Krāslava. 

Tālr. 29473211, 65626523.

IEPĒRK

SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. Tālr. 
65322454, 26190124, 26319888. 31. martā plkst. 13.00 

Izvaltas Tautas namā no-
tiks K/S “Izvalta” atskai-
tes SAPULCE. 

Tālr. 25911340, 65625430 .

LAIKA ZIŅAS

30.03. 31.03. 01.04.

+ 3... + 12  + 5 ... + 9 + 3 ... + 10

DA   5 m/s D     4 m/s DR   2 m/s

Reklāma un sludinājumi

 SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

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

pojumi.  
Meža izvedēja, forvardera 

pakalpojumi. 

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

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. Tr. 29105447, 
20318082, 27413393;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688. 

Ziedu nams “Kamēlija” aici-
na darbā fl oristu. CV sūtīt uz 
e-pastu: ziedunams.kameli-
ja@inbox.lv. Tālr. 20024442. 
VAJADZĪGI darbinieki iekšējo 
un ārējo remontdarbu veikšanai 
Rīgā. Ivaram nodrošināt ar dzī-
vesvietu. Tālr. 29853997.
IZĪRĒJU iekoptu lauksaimnie-
cības zemi Robežnieku pa-
gastā (19.6 un 13.2 ha). Tālr. 
29114384. 
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). 
Atdošu labās rokās vācu aitu 
sugas suni, 2 pelēkas, pūkainas 
kaķenītes un 1 tumši pelēku, pū-
kainu kaķēnu. Tālr. 29768020.

3 ha zemes. Tālr. 27881953;
1 - istabas dzīvokli Krāslavā. 
Tālr. 25277502;
“VOLVO V70 D5”- 2004., TA līdz 
22.11.2017. Tālr. 26315409;
“AUDI A6” - 2,5 TDi, 2004., uni-
versāls, melns, TA līdz 04.2017. 
Tālr. 26208597;
“FORD Galaxy” - 1,9 TDi, 1998., TA 
līdz 10.2016. 1650 €. T. 26160359;
“AUDi A6 (C4)” - 2,5 TDi, 1997., 
universāls, melns, TA līdz 
09.2016. Tālr. 26208597;
“CHRYSLER 3x3” - TA jauna, 
gāzes balons (200 l), 1994. Tālr. 
26691575;
kombainu “NIVA”. T. 26277004;
smerģeli ar 2 akmeņiem (380 
W). Tālr. 20335538; 
jaunas un lietotas mēbeles (lēti). 
Terasas dēļus.Tālr. 29517757;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
govi (atnesīsies aprīlī). T. 29558903;
govi (Indras pag.). T. 22462061;
sivēnus. Tālr. 29787566;
dažādu šķirņu un vecumu tru-
šus. Tālr. 22477401;
bioloģiskos kartupeļus ar piegādi 
Krāslavā. Tālr. 22462218;
pārtikas, sēklas, lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. T. 27131681;
lopbarības kartupeļus. T. 26163279;
āboliņu. Tālr. 26250738;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
25949788;
miežus, auzas, kviešus, miltus, 
kartupeļus. Piegāde. 29134527;
miežus, kviešus, auzas, pupas, 
griķus, malti-placināti graudi. 
Tālr. 65626430, 25811340;
sienu, skābbarību. T. 20087144;
malku. Tālr. 29189194; 
skaldītu malku. Tālr. 26677812.

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, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tū-
lītēja.     

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

• 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, 1. aprīlī 
Z/S “Flaveri” pār-
dos dažādu krāsu 

(baltas, melnas, zilganas, 
trīskrāsu, raibas, brūnas) dē-
jīgu šķirņu jaunas vistiņas un 
dējējvistas (10-12 mēn., Thai-
land, labi dēj), gaiļus. Pēc pa-
sūtījuma cālēni un pīlēni. T. 
29142247, šoferis 29158908. 

Priežmale - 8.00, Jauno-
kra - 8.10, Mariampole - 8.20, 
Andrupene - 8.30, Andzeļi - 
8.45, Ezernieki - 9.00, Dagda 
- 9.20, Konstantinova - 9.45, 
Auleja - 10.05, Kombuļi - 
10.20, Grāveri - 10.35, Šķelto-
va - 10.50, Izvalta - 11.05, Bo-
rovka - 11.20, Krāslava (Ostas 
iela) - 11.35, Skaista - 12.15, 
st. Skaista - 12.30, Kalnieši - 
12.40, Piedruja - 12.50, Lupan-
di - 13.00, Indra - 13.10, Skuki 
- 13.25, Robežnieki - 13.35, 
Asūne - 13.45, Kromanišķi - 
13.55, Svariņi - 14.05, Porečje 
- 14.15, Šķaune - 14.30, Muiž-
nieki - 14.40, Egļeva - 14.50, 
Ezernieki - 15.00.

Apmāca kat.: “B”,“C”,“D”, “E”
profesionāla apmācība (95.kods).

“B”kat. sapulce 06.04.2016., 
plkst. 17.00

Krāslavā, Raiņa 25, 1. stāvā
Tālr: 65422273, 27200013

www.vikingi.lv

Katoļu Baznīcā
28.03. - 2.04. - Lieldienu oktāva.

3.04. - Kunga žēlsirdības 
svētdiena.

4.04. - Kunga pasludināšana 
(lieli, obligāti svinami svētki, 
pārcelti no 25. marta).

11.04. - Sv. Staņislavs, bīs-
kaps un moceklis.

17.04. - Labā Gana svētdiena.
23.04. - Sv. Juris, moceklis.
25.04. - Sv. evaņģēlista Mar-

ka svētki.
29.04. - Sv. Katrīnas no Sjē-

nas jaunavas un Baznīcas 
doktores svētki.
Pareizticīgo Baznīcā
3.04. - Krusta pagodināšanas 

svētdiena.
7.04. - Kunga pasludināšana 

(ļoti lieli svētki). 

10.04. - Svētā mūka Jāņa 
Lestvičnika piemiņa.

16.04. - Pateicība Vissvētajai 
Dievmātei (Akafista sestdiena).

17.04. - Mūķenes Marijas 
Ēģiptietes piemiņa.

21.04. - Lāzara sestdiena.
24.04. - Pūpolu (palmu) svēt-

diena. Kunga ienākšana Je-
ruzalemē.
Senpareizticīgo Baz-

nīcā
7.04. - Kunga pasludināšana 

(ļoti lieli svētki).
24.04. - Kunga ienākšana Je-

ruzalemē (ļoti lieli svētki).
Evaņģēliski luteriska-

jā Baznīcā
3.04. - Baltā svētdiena.

25.04. - Sv. Marks - evaņģēlists.

Liturģiskais kalendārs aprīlī 

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja

Jaunsargu iesvētīšana
11. martā notika jauno jaun-
sargu svinīgā solījuma doša-
na un iesvētīšana. 

Svinīgo solījumu pieņēma 
35 jaunsargi, bet tomēr visi neva-
rēja atnākt, jo ir ļoti aktīvi un atra-
dās ārpus Krāslavas... Kāds bija 
sacensībās, kāds deju skatē vai 
ekskursijā Liepājā. Liels prieks 
bija redzēt arī jauno jaunsargu 
vecākus, kuri bija ieradušies at-
balstīt savus brašos bērnus, kuri 
pieņēma svarīgo solījumu - kal-
pot Latvijai! Sākumā visi kopā ar 
instruktoru ienāca zālē soļodami, 
tad skanēja Latvijas Valsts himna 
“Dievs svētī Latviju!” Jaunsargu 
acīs spīdēja patriotisms un gods, 
ka kļūst par Latvijas aizstāvi.  
Katrs jaunsargs saņēma aplie-

cību un mazu dā-
vaniņa no instruk-
tora. Pēc svinīgā 
solījuma tika rī-
kots saldais galds 
ar 4 pīrāgiem un 
citiem gardumiem. 
Prieks, ka pie sal-
dā galda pirmo 
reizi palika vecāki 
un nogaršoja sātī-
gos kliņģerus. Ie-
svētīšana nu gan 
bija barga! Milti, 
eļļa, kečups... viss 
pie mums bija. 
Pēc jautrajiem 
smiekliem varē-
ja saprast, ka visi bija gandarīti. 
Liels paldies SIA “Krāslavas D” 

par sagādātajiem kliņģeriem, jau-
no jaunsargu vecākiem par uzti-
cību un arī pašiem jaunsargiem 

par piedalīšanos.

Jaunsargs Alise SAMSONOVIČA

Marta sākumā ar sprinta sa-
censībām un stafetes slēpojumu 
distanču slēpotāji noslēdza zie-
mas sezonu. Latvijas čempionātā 
1,1 km garā distancē brīvajā stilā 
starp jaunietēm bronzas medaļu 
ieguva Jolanta Konstantinoviča, 
bet Sņežanai Jegorčenko ceturtā 
vieta. Savukārt Natālija Kovaļova 
starp sievietēm ierindojās uzreiz 
aiz goda pjedestāla - ceturtajā 
vietā. Ojārs Vanags 1,7 km garā 
distancē ieguva ceturto vietu.

Stafetes slēpojumā elites 
grupā starp sievietēm piedalījās 
Krāslavas Sporta skolas koman-
da, kuras sastāvā bija Sņežana 
Jegorčenko, Jolanta Konstanti-
noviča un pēdējo etapu slēpoja 
Natālija Kovaļova. Krāslavietes 
izcīnīja bronzas medaļas.

Paldies visiem slēpotājiem 
par veiksmīgu un aizraujošu se-
zonu!

Ilona VANAGA, 
distanču slēpošanas trene re 

Sports

noslēdz ziemas sezonu
Slēpotāji 
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