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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Latvijā un pasaulē

Uzvarētāji vairākās nominācijās - Pāvels Podjava (“Ceturtais Rēdlihs”, “Gada 
ģimene” - ar māsu Mariju, “Ceļotājs”), Dace Marhileviča (“Gada Puma” un “Lāse”) 
un Viktors Urkauskis (gada matemātiķis un politologs).

I Talantu parāde

Viktorija Nalivaiko - titula “Gada skolotājs” ieguvēja.

Krāslavas novada Dzimt-
sarakstu nodaļā maijā ir 
reģistreti 10 bērni - 5 mei-
tenes un 5 zēni.

Bijušie un esošie Krāslavas rajona 
kolhozu un sovhozu speciālisti, Dag-
das un Krāslavas novadu vadītāji 
Jūs aicina uz kārtējo pasākumu š.g. 
20.jūnijā.

Pasākuma gaitā mēs Jūs iepazīsti-
nāsim ar Krāslavas un Dagdas nova-
du lauku saimniecībām šodien. Pēc-
pusdienā Jūs gaidīs Dagdas novadā 
– Jaundomes muižā pusdienas un 
jautrs lauku muzikants. 

Dagdas novada speciālisti tiekas 
20.jūnijā plkst. 8.00 Dagdā pie liel-
veikala MAXIMA, Krāslavas speciālis-
ti plkst. 9.00 Skolas ielā 7, Krāslavā. 
Lauku saimniecību apskate varēs 
sākties.

Pieteikties pie Marijas Oses, tele-
fons 25488776; Sandras Viškures, te-
lefons 29613432 un Birutas Stivriņas, 
telefons 29207322.

Krāslavas Valsts ģimnāzija uzņem proģimnāzijas 7. kla-
sēs skolēnus, kuri ir beiguši 6. klasi. 

Vecāku iesniegums un skolēna liecība ir jāiesniedz Krā-
slavas Valsts ģimnāzijas kancelejā. Skola nodrošina visus 
7. klašu skolēnus ar mācību grāmatām. Organizatoriskā 
sapulce 2014. gada    19. jūnijā plkst. 18:00. Uzziņas pa 
tālruni: 65622095, 65622096.

SI A “VBKL” 
piedāvā betona izstrādāju
mus: ietvju plāksnes, apma
les,fasādesplāksnes,6veidu
žogastabus,vāzes,arhitektū
ras izstrādājumus, kapu ap
males, solus, balustrādes, at
kritumuurnas.Montāža.

Tālr. 28893839. 
Ūd rī šu pa gasts, dz. sta ci ja 

Krās la va.

Plastikāta alumīnija logi, 
metāla ārdurvis, iekštel-
pu durvis, moskītu tīkli 
logiem, garāžu 
vārti. Uzstādī-
šana. Apdare.

Brīvības 10, 
Krāslava, tel. 22402950.
Dagda, tel.25992850.

Autoskola “Vikingi”
Apmāca kat.: “B”, “C”, “D”, 

“E”, profesionāla apmācība 
(95.kods).

Krāslavā, Raiņa 25, 1.stāvs
Tālr. 65422273, 27200013, 

www.vikingi.lv

7. jūnijs, sestdiena
11.00 - mirušo piemiņas aizlū-

gums (Panihida) Krāslavas pareiz-
ticīgo kapsētas Jāņa Zeltamutes 
dievnamā (8.30 - liturģijas sākums 
Jāņa Zeltamutes kapličā)

16.00 - Meža kapos.
8. jūnijs, svētdiena

15.00 - Krāslavas pilsētas kapos.
9. jūnijs, pirmdiena
11.00 - Piedrujā (liturģijas sākums 

dievnamā 8.30); 12.00 - Lupandos; 
13.30 - Dvorčanos; 15.00 - Patarniekos

Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska 
baznīca, priesteris Rostislavs Tere-
hovs, tālr. 26783660

Vasarsvētku aizlūgums Krāslavas novada kapsētās

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
PA “Krāslavas  Slimokase” 

atgādina, ka pacienta iemak-
su par 2014.gada  III ceturk-
sni, kas sastāda EUR 21.34, 
jānomaksā līdz 30.06.2014.g.  
(ieskaitot). Nomaksājot pēc 
norādītā termiņa, pacienta 
iemaksas grāmatiņa stāsies 
spēkā pēc 10 dienām, skaitot 
no pēdējā nomaksas datuma.

Slimokases administrācija

Pārdod 
SIA ar nekustamo īpašumu 

Krāslavā, Indras ielā 37.
Tālr. 29459340

Tavi gadi kā ābeles baltas,
 Tavi gadi kā vīgriezes zied.
 Ar vēja spārniem aizsteidzas 
dienas,
 Kā gājputni projām tās iet.
 Jel apstājies brīdi piekalnē zaļā,
 Kur vasarās baltas madaras zied,
 Saber savus gadus pīpeņu kausā,
 Lai no Tevis tie neaiziet...

 Konstantinovas pagasta pār-
valde sveic  darbinieci 
Virģīniju ČERPINSKU 
skaistajā dzīves jubilejā.

 Sirsnīgi apsveicam 
mūsu dārgo 

tēti, vectētiņu un vecvectētiņu 
Mitrofanu MOROZOVU 

85 gadu jubilejā. 
Esi vienmēr laimīgs, vesels un 
ba gāts. Lai spēka vēl, daudz, 

daudz!
Ģimene  

Apsveicam 
pusgadsimta jubilejā 

Vladislavu SINKEVIČU!
Vēlam stipru veselību un veiksmi!

Mednieku kolektīvs 
“Piedruja”

Sirsnīgi sveicam 
Evelīnu un Pāvelu

 OZOLIŅUS 
60. kāzu jubilejā!

Mazmeitas Indra, Austra un 
dēls Aivars ar ģimeni

•	 Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa šodien 
attaisnoja Latvijas Universitātes pētnieku Il-
māru Poikānu jeb Neo, kurš apsūdzēts par 
datu lejupielādi no Valsts ieņēmumu dienes-
ta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistē-
mas (EDS). Tiesas debatēs prokurore lūgusi 
Poikānam piespriest 280 stundas piespiedu 
darba. Poikānam apsūdzība celta pēc Krimi-
nāllikuma 200.panta 2.daļas - par ekonomis-
ko un citu ziņu, kuras ir komercnoslēpums, 
neatļautu iegūšanu savai vai citas personas 
lietošanai. Apsūdzība celta arī pēc Kriminālli-
kuma 145. panta 1. daļas - par nelikumīgām 
darbībām ar fiziskās personas datiem, radot 
būtisku kaitējumu.

•	 Jūnijs ir pēdējais mēnesis, kad Latvijas ko-
mercbankās latus pret eiro iespējams ap-
mainīt bez komisijas maksas. Bezmaksas 
maiņas periodā kredītiestādēs latu apmaiņa 
pret eiro notiek neierobežotā apjomā. Taču 
klientiem jāatminas, ka gadījumos, kad vienā 
reizē apmaināmā naudas summa pārsniedz 
3000 latus, naudas maiņa bankā ir jāpiesaka 
vismaz trīs dienas iepriekš. Likums par eiro 
ieviešanu Latvijā paredz, ka trīs mēnešus la-
tus pret eiro pēc oficiālā kursa un bez komi-
sijas maksas varēja mainīt vairākās Latvijas 
Pasta nodaļās, sešus mēnešus – Latvijas 
komercbankās, savukārt Latvijas Bankā – 
bez termiņa ierobežojuma.

•	  “Liepājas metalurga” kreditoru prasījumi sa-
snieguši 200,163 miljonus eiro.

•	 Līdz 12% samazinot Latvijā Pievienotās vēr-
tības nodokli pārtikai, valsts budžetā rastos 
zaudējumi 200 miljonu eiro apmērā, liecina 
Finanšu ministrijas aplēses.

•	 “TeliaSonera” sarunas par LMT un «Lattele-
com» apvienošanu gatava atsākt pēc vēlē-
šanām.

•	 Eiropas Parlamenta lielākā politiskā grupa -  
Eiropas Tautas partija - šodien savā pirmajā 
sēdē ievēlēja Latvijas deputāti Sandru Kal-
nieti par grupas viceprezidenti.
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Gada balvas pasniegšana - tā ir 
jauna tradīcija un veiksmīgs projekts, 
ko atbalsta Krāslavas novada dome. 
Pasākums notiek jau trešo gadu. Viss 
kā lielā festivālā: nomināciju nosauku-
mi, kandidātu vārdu nosaukšana (līdz 
pieciem cilvēkiem), intriģējoša pau-
ze… Un tad aplausu vētra un laureāta 
apsveikšana. Jāatzīmē, ka laureātu 
noskaidrošana notika pilnīgi demokrā-
tiskā veidā - pēc skolotāju un skolēnu 
slepenā balsojuma elektroniskā formā-
tā.

Starp citu, no četriem desmitiem 
nomināciju daudzas bija ar humo-
ra pieskaņu. Pasākums tika atklāts, 
nosaucāt nopietnākās. Titulu “Gada 
skolotājs” ieguva Viktorija Nalivaiko 
un Harijs Misjuns. Medaļas, piemi-
ņas diplomi, dāvanas, ziedi… Uzsla-
vu vilnis nāca pār ģimnāzistiem - kā 
no pārpilnības raga. Zāle sveica ne-
pārspējamo gada matemātiķi, fi ziķi, 
ģeogrāfu, kā arī labāko velosipēdistu, 
sportistu, spēkavīru… 

Radošo nomināciju pārstāvji un 
uzvarētāji savas prasmes pierādīja, 
nekavējoties dodoties uz skatuvi. No-

minācijas “Gada Lakstīgala” ieguvēja 
Laura Lene dziedāja, gada dejotāja 
Agate Reruha savaldzināja zāli ar aus-
trumu dejas priekšnesumu. Protams, 
pasākumā neizpalika arī saksofonistu 
ansambļa uzstāšanās. Ceremonija no-
ritēja koncerta laikā, kas tam burvīga-
jam maija vakaram piešķīra īpašu no-
krāsu. Bija veiksminieki, kuri saņēma 
vairākas kārotās nominācijas. Kāds 
tika nosaukts kā pretendents vairākās 
nominācijās, bet kļuva, kā saka, par 
kaprīzās fortūnas un demokrātiskās 
balsošanas upuri. Kopumā pasākums 
bija izdevies, pateicoties vakara vadī-
tāju aktiermākslai. Vakaru vadīja And-
ris Ivanovs un studente Luīze Vors-
lova. Starp citu, arī Andris saņēma 
apsveikumus kā uzvarētājs nominācijā 
“Skatuves zvaigzne”. Šoreiz viņš pār-
spēja pats sevi! Jautrais pasākums no-
slēdzās ar fotosesiju un jautrām izda-
rībām fotostūrītī, kurā māksliniecisko 
procesu vadīja Valdis Pauliņš. Vispie-
prasītākā fotomodele bija viņa meita 
Līga - skolas parlamenta prezidente 
un izcila ģimnāziste.

Aleksejs GONČAROVS

Jautras izdarības fotostūrītī.

Dziedātāja Laura Lene - ārpus konkurences

II Talantu parāde

“NBA cerība” - Jānis Cauņa

Monta Lipšāne - vienmēr ar apbalvojumu “Gada dejotāja” - Agate Reruha

 Tādi, lūk, balodīši

Tuvāko septiņu gadu laikā 41,02 miljonus eiro Eiropas Savienības (ES) fi nan-
sējuma plānots ieguldīt tā saucamo pārtikas paku un cita materiālā atbalsta 
nodrošināšanai vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem. Paredzēts, ka turpmāk līdz šim 
zināmo pārtikas palīdzības sniegšanu pilnveidos, un cilvēki saņems ne tikai 
pārtiku, bet arī citu atbalstu materiālā vai pakalpojumu veidā, informē Labklā-
jības ministrija (LM). Plānots, ka trūcīgās ģimenes minēto ES atbalstu varētu 
saņemt, sākot ar 2015. gadu. Līdzšinējo Eiropas Komisijas (EK) pārtikas palī-
dzības programmu no 2014. gada aizstās Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgāka-
jām personām. 

Plānots, ka palīdzību no Eiropas Atbalsta fonda varēs saņemt par trūcīgām 
vai maznodrošinātām atzītās ģimenes, īpaši daudzbērnu un nepilnās ģimenes, 
trūcīgi cilvēki un mājsaimniecības, krīzes (ārkārtas) situācijā nonākušie cilvēki. 
Cilvēka vai mājsaimniecības atbilstību palīdzības saņemšanai apliecinās paš-
valdības sociālā dienesta izziņa.

Gala lēmumu par ES fi nansējuma piešķiršanu darbības programmas īsteno-
šanai pieņems EK.

Kopumā palīdzības sniegšanai ES dalībvalstīm fondā paredzēti aptuveni 3,8 
miljardi eiro. ES sniegtais fi nansējums būs jāpapildina ar valsts budžeta līdzfi -
nansējumu 15% apmērā. Katra dalībvalsts 2014.gadā sagatavos un Eiropas 
Komisijā apstiprināšanai iesniegs septiņu gadu darbības programmu fonda fi -
nansējuma izmantošanai vistrūcīgāko iedzīvotāju atbalstam.

2014. gada aprīlī Latvijā trūcīgas personas statuss bija spēkā 80255 iedzī-
votājiem. 

Trūcīgie iedzīvotāji nākamgad   
varēs saņemt atbalstu 

Dagdas novada pašvaldība ir 
piešķīrusi fi nansējumu vairā- 
kiem jauniešu nodarbinātības 
projektiem.

Jauniešu iniciatīvu centra projektā 
„Jauniešu darbs vasarā 2014” tiks 
iesaistīti 118 jaunieši. Šis pasākums 
tiek realizēts jau trešo gadu un ar katru 
reizi dalībnieku skaits palielinās. Pus-
audži vecumā no 13 līdz 25 gadiem 
strādās novada jauniešu centros un 
bērnu pieskatīšanas istabās. Viņi pa-
līdzēs organizēt dažādas aktivitātes 
bērniem un jauniešiem skolēnu brīvlai-
kā, kā arī piedalīsies labiekārtošanas 
darbos pagastos un pilsētā.  Par darbu 
jaunieši saņems dāvanu kartes 30 eiro 
vērtībā kancelejas preču iegādei.

Sadarbībā ar Nodarbinātības 
valsts aģentūru (NVA) Dagdas pilsētā 
un visos pagastos vasarā tiks nodar-
bināti 54 skolēni no 15 līdz 20 gadiem. 
Viena skolēna nodarbinātības ilgums 
pasākumā - viens mēnesis. Jaunieši 
strādās par sētniekiem, labiekārtoša-
nas strādniekiem, dārznieku palīgiem 
un skolotāju palīgiem pirmsskolas iz-
glītības iestādē „Saulīte” un Andrupe-

nes jauniešu centrā.
Šogad pirmo reizi Dagdas no-

vada pašvaldība piedāvās darbu arī 
augstskolu studentiem pirmās darba 
pieredzes gūšanai. Jauniešu iniciatī-
vu centra projekta „Mana pirmā dar-
ba vieta” mērķis ir veicināt jauniešu 
konkurētspēju darba tirgū.  Paredzēts 
nodarbināt 10 studentus uz 0,5 slodzi 
vienu vasaras mēnesi. Pasākuma da-
lībnieki varēs strādāt jauniešu centros 
Bērziņu, Andrupenes, Andzeļu pagas-
tos un Dagdas pilsētā, kā arī Šķaunes 
pagasta bērnu pieskatīšanas istabās.

Augstskolu studentiem, kuru dzī-
vesvieta deklarēta Dagdas novadā, 
līdz 16. jūnijam  jāiesniedz CV un mo-
tivācijas vēstule Dagdas novada jau-
niešu iniciatīvu centrā, Alejas ielā 11a, 
Dagdā, tel. 65652244.

Guna Malinovska, Dagdas novada 
pašvaldības Sabiedrisko attiecību 
un komunikāciju nodaļas vadītāja

Dagdas novadā tiks nodarbināti 182 jaunieši

Aleksandru PETUNOVU, Gunti 
UNGURU, Sergeju ŠVEDU, Sani-
tu KUMPIŅU, Igoru PLATONO-
VU. Honorāru var saņemt redakcijā 

(Lāčplēša ielā 20, Krāslavā) katru 
dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00. Tālr. 
65681464

 

Laikraksta “Ezerzeme” redakcija aicina savus ārštata autorus ierasties 
pēc honorāra:
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Bērnībā mēs visi par kaut ko 
sapņojam. Manā bērnībā visi zēni 
sapņoja kļūt par kosmonautiem. 
Kad es pirmo reizi pie Zirgas 
ezera ieraudzīju glābēju „dzelte-
nā” akvalangā, man tas bija kos-
moss. Mans draugs uzdrošinājās 
pienākt klāt un paprasīt, lai ļauj 
mēģināt ienirt, bet es stāvēju un 
apskaudu. Pagāja daudz gadu. 

Es vienmēr biju sportā – nodar-
bojos ar motokrosu, sasniedzu 
noteiktus rezultātus karatē, ie-
mācījos slēpot ar kalnu slēpēm. 
Bērnības sapnis īstenojās pilnī-

gi nejauši – man vajadzēja 
iegādāties pāris „dzelteno” 
akvalangu un veselu kaudzi 
tiem nepieciešamo detaļu. 
2003. g. es vietējā ezerā veicu 
savu pirmo niršanu kopā ar 
vecāko meitu Veroniku, tajā va-
sarā kopā ar mani mēģināja nirt 
visi interesenti. 

Sapratu, ka man nepie-
tiek zināšanu, kas nepiecie-
šamas niršanai ar akvalan-
gu. Un tas mani atveda uz 
daivinga klubu „Poseidons” 
Rīgā. Tur es apguvu sāku-

ma kursu atpūtas daivinga sistē-
mā PADI. Turpmāk es apmeklēju 
dažādus kursus un sasniedzu 
PADI daivinga meistara līmeni, 
kas ļāva man nirt 40m dziļumā. 
Apmācību procesā es sapratu, 
kādām briesmām pakļāvu savus 
tuviniekus, kad nirām bez noteik-
tām zināšanām un prasmēm. Par 
to esmu pateicīgs saviem instruk-

toriem brāļiem Dmitrijam un Ser-
gejam Semjonoviem.

Pateicoties viņu profesio-
nalitātei, esmu iepazinis Baltijas 
jūras, Sarkanās jūras un Vidus-

jūras brīnišķīgo zemūdens pa-
sauli. Vienā no braucieniem kopā 
ar klubu uz Sarkano jūru es ie-
raudzīju ūdensnirējus sarežģītā 
aprīkojumā. Es neatkārtoju bēr-
nības kļūdu, bet pienācu un ar 
tiem iepazinos. Viņi bija tehniskie 
daiveri. Tas man atklāja jaunas 
robežas niršanai dziļumā. Par 
manu tehniskā daivinga instruk-
toru kļuva un ir arī līdz šim brīdim 
Aleksandrs Šestopaļecs – viens 
no labākajiem IANTD tehniskā 
daivinga instruktoriem, viņa per-
sonīgais dziļuma rekords – 211m. 
Viņa vadībā esmu apguvis vai-
rākus kursus, un rezultātā kopš 
2010. gada esmu IANTD tehnis-
kā daivinga instruktors. Kļūstot 
par instruktoru, esmu savācis un 
apmācījis ieinteresēto ūdensnirē-
ju komandu Krāslavā. Kopā mēs 
daivingojam veselu gadu dažā-
dās ūdenstilpnēs. 

Šogad esmu pabeidzis kur-
su etapu Sarkanajā jūrā, kas ļāva 
man veikt tehnisko iegremdēša-
nos un sasniegt personīgo dziļu-
ma rekordu – 108m. Šajā ceļā uz 
bērnības sapni es sapratu, ka ir 
labāk vēlāk nekā nekad. Nodar-
boties ar daivingu ir iespējams 
jebkurā vecumā, pildot jebkāda 
amata pienākumus sabiedrībā, 
kā arī nav dzimuma ierobežoju-
ma. Ir nepieciešams tikai piecel-

ties no dīvāna, izslēgt televizoru 
un datoru, ieraudzīt aktīvā dzī-
vesveida daudzveidību, lai arī 

kāda būtu jūsu izvēle. 
Sergejs ŠUĻGA, 

IANTD instruktors. 

Mans ceļš dziļumā

Šogad esmu pabeidzis kursu etapu Sarkanajā jūrā, kas ļāva 
man veikt tehnisko iegremdēšanos un sasniegt personīgi dzi-
ļuma rekordu – 108m. 

Nesen, realizējot Eiropas 
projektus, Šķeltovā tika atklāts ie-
dzīvotāju atbalsta centrs. Tuvojas 
nobeigumam atpūtas vietas pie 
Šķeltovas ezera labiekārtošanas 
darbi. 

Atbalsta centrs atrodas zem 
viena jumta ar bērnudārzu. Vi-
siem ciema iedzīvotājiem centra 
atklāšana bija ļoti gaidīts pasā-
kums, kas noritēja svinīgā gai-
sotnē. Tajā piedalījās arī Aglonas 
novada domes priekšsēdētāja 
Helēna Streiķe.

Plašajās centra telpās pie-
tiek vietas lielam dažāda vecuma 
ciemata iedzīvotāju skaitam. Pēc 
Šķeltovas sporta aktivitāšu or-
ganizatora Vladimira Afanasjeva 
vārdiem, centru dienā apmeklē 
aptuveni 30 cilvēki.

Jāpiebilst, ka Vladimirs Afa-
nasjevs, kuram ir bagāta sportista 
pieredze (18 - kārtējs Krāslavas 
galda tenisa čempions, dedzīgs 
futbolists, kurš savulaik startēja, 
aizstāvot Krāslavas godu), piebil-
da, ka pateicoties centram, bei-
dzot, ir iespēja cienīgi pārstāvēt 
Šķeltovas pagastu visos iespēja-
majos sporta turnīros un sacen-
sībās. Vladimiram ir burvīga palī-
dze - studente Kristīne Grebeža.

Šķeltovas iedzīvotāju mazie prieciņi

Protams, īpaši pievilcīga jau-
niešiem ir trenažierzāle, kur at-
rodas divu veidu trenažieri. Elip-
tiskais trenažieris zināmā mērā 
atgādina skrejceliņu, bet neprasa 
tik lielu piepūli. Tas kalpo fi gūras 
uzlabošanas nolūkiem un kāju un 
pēdu muskuļu “ārstēšanai”. Spē-
ka trenažieris pieprasīts spēcīgu 
puišu vidū, lai sadedzinātu lie-
kās kalorijas un palielinātu mus-

Pludmales labiekārtošana

No lasītāju vēstulēm

kuļu masu. 
Tam, kurš nav 
noskaņots no-
pietnam dar-
bam, ir iespēja 
pablēņoties ar 
hantelēm. Nav 
aizmirsts arī 
par skaistā dzi-
muma pārstā-
vēm. Dāmām, 
kuras rūpējas 
par labu fi gū-
ru, ir pieejams 
masāžas riņķis 
hula hoop. 

C e n t r ā 
var atrast no-
darbi jebkurai 
gaumei. Gan-
drīz nekad nav 
tukšs stūrītis, 
kas paredzēts 
šautriņu meša-
nai. No iespējas raidīt šautriņas 
mērķī neatsakās ne bērni, ne pie-
augušie. Skolēniem, kā likums, 
patīk sportiskās galda spēles. 
Viens galds ir tenisa pielūdzē-
jiem, bet novusa piekritējiem pa-
veicies vairāk - viņiem ir divi gal-
di. Tiem, kas tiecas attīstīt savas 
prāta spējas, tiek piedāvāts šahs 

un dambrete. Turklāt trenēties šo 
spēļu meistarībā var uzreiz 10 cil-
vēki, jo centrā ir 3 šaha komplekti 
un 2 dambretes.

Pēc aktīvām sporta nodarbī-
bām ir iespēja tepat nomazgāties 
dušā. Ir aprīkotas pat divas duš-
kabīnes.

Protams, nedrīkst nepie-
minēt vēl vienu svarīgu centra 
funkciju - sadzīves. Te atrodas 

automātiskā veļas mazgājamā 
mašīna tiem, kuriem nav iespējas 
šādā veidā veļu mazgāt mājās. 
Jāatzīmē, ka šo pakalpojumu cie-
mata iedzīvotāji izmanto ar lielu 
pateicību. 

Tuvākā laikā ir plānota arī 
Šķeltovas ezera pludmales svi-
nīga atklāšana. Te jau uzstādīti 
soliņi, ģērbtuves, tualete. Šobrīd 
notiek pludmales labiekārtošanas 
darbi - izlīdzinātas atvestās smil-
tis, ierīkota vieta laipas uzstādī-
šanai. 

Nav šaubu, ka cilvēki prie-
cāsies arī par netālu ierīkoto 
ugunskura vietu. Doma par tās 
ierīkošanu radās ziemas zemle-
dus makšķerēšanas sacensību 
laikā, kad makšķernieki vārīja 
zupu. Te labi jutīsies ne tikai tie, 
kuri atnākuši peldēties vai sauļo-
ties, bet arī tie, kuri vēlēsies cept 
barbekjū. 

Pēc Šķeltovas pagasta 
pārvaldes vadītājas Irēnas Ma-
ļuhinas vārdiem, abi projekti 
orientēti uz to, lai kaut kādā veidā 
dažādotu vietējo iedzīvotāju 
ikdienu. Un pirmkārt, protams, 
lai nodarbinātu jauniešus, kuri 
nesteidz pamest dzimtās mājas.

Valentīna SIRICA
Autores foto

Vladimirs Afanasjevs uz spēka trenažiera

Mazām pēdiņām, vieglām 
kā pieneņpūkas, ar skatienu, tīru 
kā saulīte - bērns iesoļo pasaulē. 
Mēs esam priecīgi, ka Tu par savu 
dzimšanas un augšanas vietu esi 
izvēlējies Krāslavas novadu - no-
vadu Daugavas lokos. Lai kur Tevi 
aiznestu dzīves ceļš, vienmēr atce-
ries, ka te ir Tavas īstās mājas!

Ar šiem vārdiem sākās pasā-
kums Krāslavā 1.jūnijā - tā ir īpaša 
diena, ko svin bērni visā pasaulē. 
Diena iesākās lietaina, mazliet ne-
piemērota svētku pasākumam pil-
sētas laukumā, tādēļ organizatori 
neapjuka - ātri noreaģēja un pa-
sākums bez kavēšanās turpinājās 
Krāslavas Kultūras namā.

Es augstu novērtēju mūsu no-
vada domes atbildīgo cilvēku orga-
nizāciju, gatavošanos un attieksmi 
pret savu darbu, jo par visu bija 
padomāts. Pie ieejas visiem ga-

viļniekiem kā pazīšanās zīme tika 
piešķirti krāsaini baloni. Zālē daudz 
sapucētu bērnu - koncerta dalīb-
nieku kopā ar savām deju skolotā-
jām un bērnudārza audzinātājām, 
mammām un citiem palīgiem.

Sudraba karotītes, ko dāvina 
mazajiem novadniekiem, tiek pa-
sniegtas jau septīto gadu, bet šo-
gad bērni saņēma arī siltas segas 
ar Krāslavas novada simboliku, 
man tas likās ļoti zīmīgi un sirsnīgi.

Paldies Krāslavas novada 
priekšsēdētājam Gunāram Upe-
niekam un visai viņa vadītajai ko-
mandai - Bērnu svētku pasākumā 
iesaistītajiem domes darbiniekiem, 
Dzimtsarakstu nodaļas un Kultūras 
nama darbiniekiem, kā arī visiem 
mazajiem un lielajiem mākslinie-
kiem koncerta sagatavošanā.Sar-
gāsim un mīlēsim savus bērnus! 

Mazās Enijas ome Ineta

Labākā dāvana bērnam
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Strādājot par psihologu Krā-
slavas pamatskolā, sarunās ar 
bērniem izrādījās, ka liela daļa 
nebūt nav izjutuši spožos prožek-
toru gaismas starus, kaut mazu, 
bet zvaigžņu stundu uz skatuves. 
Tāpēc tieši pirms pieciem gadiem 
dzima ideja par īpašu pasāku-
mu „Skolas spico talantu šovs”, 
kurā būtu iespēja nepiespiestā 
atmosfērā bērniem, kuriem da-
žādu iemeslu dēļ nebija iespējas 
aktīvi piedalīties un sevi parādīt 
mācību, kultūras un sporta dzī-
vē, pašatklāties un demonstrēt 
savas prasmes, intereses un 
talantus uz skatuves. Tā bija pir-
mā tāda veida pieredze, kad uz 
skatuves bija iespēja sevi parā-
dīt ikvienam, pašam izvēloties 
sev tīkamu uzstāšanās veidu un 
priekšnesumu. Bērni, kuriem ska-

tuvisko talantu dažādu objektīvu 
iemeslu dēļ bija grūti izvēlēties 
un parādīt, veidoja māksliniecis-
kos ”specefektus”- pūta burbuļus, 
veica prasmīgus vingrinājumus 
ar krāsainām lentām, ritmā ap-
laudēja, veica sportiskus trikus ar 

bumbām... Galvenais bija katram 
atrast savu vietu un justies svarī-
gam. Pirmajā šovā piedalījās 29 
bērni. Tie bija aizkustinoši brīži 
un milzīgs uztraukums, kad uz 
lielās skatuves uzstājās bērni, 
kuriem šāda iespēja bija pirmo 
reizi. Pirms pasākuma kopā ar 
bērniem tika izstrādāts scenā-
rijs, kurā rūpīgi tika pārdomāta 
katra bērna atrašanās vieta, 
dažbrīd pat atzīmēta ar krītu, 
uznākšana uz skatuves, se-
cība. Bērniem, lai nezaudētu 
drosmi un nebūtu vilšanās, 
svarīgi bija būt pārliecinātiem 
un drošiem par visu. Tās bija 
ilgstošas tiešas un telefonis-
kas sarunas ar vecākiem, iedro-
šināšana, pārliecināšana. Un, 
laikam, tieši tad dzima mūsu sko-
las nu jau visiem tik pazīstamais 

sauklis „Mēs neesam ideāli - mēs 
esam unikāli”. Pirmais pasākums 
izdevās un radīja milzu interesi 
skolēnu, skolotāju un arī vecāku 
vidū. 

Tieši pirms pieciem gadiem 
aizsākās arī mūsu ciešā, drau-

dzīgā un 
sirsnīgā sadarbība ar Latvijas 
Sarkanā Krusta Krāslavas, Dag-
das un Aglonas novadu komiteju 
un Nord Trondelage Rode Kors. 
Viņiem šķita pievilcīga ideja par 
savstarpējo toleranci, iecietību, 
sadarbību. Tā radās ideja par 
sadarbības projektu „Tikai kopā 
sapņi kļūst krāsaini”. Šo piecu 
projekta gadu laikā ir notikuši 
daudzi minikoncerti, visdažā-
dākās radošās darbnīcas, psi-
holoģiskās akcijas, draudzības 
pēcpusdienas ar citām skolām... 
Būtu laikam skaļi teikt, ka skolā 
pilnīgi visi ir kļuvuši draudzīgi un 
iecietīgi, bet ar pārliecību gan 

jāsaka, ka bērni ie-
mācījās just līdzi, 
pārdzīvot, svarīgos 
brīžos būt klāt, ie-
drošināt un atbalstīt 
savējos. Tas ir liels 
solis uz priekšu. 

Šī gada 30. 
maijā Krāslavas 
pamatskolā notika 
mūsu sadarbības 
projekta nu jau jubi-
lejas piektais Skolas 
spico talantu šovs. 
Pasākuma moto 
- tikai kopā sapņi 
kļūst krāsaini. Gal-
venā ideja - iecie-
tība, tolerance un 
iestāšanās pret jeb-
kāda veida diskrimi-
nāciju. Mērķis - celt 
pašcieņu un pašap-
ziņu, attīstīt pub-
liskās uzstāšanās 
iemaņas, veicināt 
sadarbību starp bēr-
niem, sniegt iespēju 
paraudzīties vecā-
kiem un skolotājiem 
uz bērniem no cita 
skatupunkta. Laika 
gaitā pasākums kļu-
va vēl krāšņāks, vēl 
daudzveidīgāks un 
vēl emocionālāks. 
Arī pasākuma gal-
venā ideja šobrīd ir 
cita - esi talantīgs, 
palīdzi atklāties ot-
ram. Pasākumā ir 
iespēja piedalīties 
ikvienam, kuram ir 
vēlme dalīties ar sa-
vām prasmēm. Taču 
kā viens no aktīvāko 
dalībnieku pienāku-
miem ir iesaistīt pa-
sākumā bērnus, kuri 
bieži vien ir klusāki, 
nedrošāki un mazāk 
aktīvi vai pat nepa-
manāmi. Šogad pa-
sākumā kā dalībnie-
ki piedalījās gandrīz 
150 bērni. Tas liecina 
par to, ka bērni ie-
mācījās sadarboties, 

kļuva patstāvīgāki 
lēmumu pieņemšanā, at-
raisītāki un drošāki, salie-
dētāki un draudzīgāki.

Jau no paša rīta 
svētku dienu atklāja 7.c 
klases skolnieka Renāra 
Lisenoka Spray Pain-
ting meistarklase. Zēns 
atraktīvi un profesionāli 
demonstrēja šobrīd vēl 
ne tik populāro mākslas 
veidu, kurš, iespējams, 
pēc šī pasākuma kļūs par 
vienu no jauniešu brīvā 
laika pavadīšanas iespē-
jām. Liels paldies par at-
balstu SIA Rols direktorei 
Ludmilai Hamutininai.

Skolas spico talan-
tu šovs skolas pagalmā 
kopā pulcēja visu skolu. 
Kaut arī šovs notika rīta 
stundā, esam pateicīgi 
tiem vecākiem, kuriem 
bija iespēja izbrīvēt 
laiku un apmeklēt pa-
sākumu. Mūzika, ovā-
cijas, prieka saucieni, 
kopības izjūta, smaidi, 
patīkamas emocijas... 
Praktiski visi pasākuma 
priekšnesumi bija pašu 
bērnu izloloti, izvēlēti un 
sagatavoti. Bērni paši 
uzņēmās atbildību par 
to, lai gandarījums būtu 
gan pašiem, gan prieks 
skatītājiem.  Pārstei-
dza tik daudzveidīgā 
priekšnesumu varavīk-
sne - skanēja dziesmas 
latviešu, krievu, lietuvie-
šu, poļu, angļu, spāņu 
valodās, vēderdejas, 
daudzveidīgas, aizrau-
jošas un jautras dejas, 
dzeja, akrobātika, fleš-
mobs.

Taču galvenais un 
svarīgākais bija neaprakstāmā 
kopības, prieka un laimes sajūta, 
kas pasākuma laikā vienoja visu 
skolas kolektīvu. Katrs priekšne-
sums tika uzņemts ar ovācijām, 
uzmundrinājuma vārdiem un at-
balsta saucieniem. Bērnu un arī 
skolotāju acīs staroja vārdiem 
neaprakstāmas un pozitīvas 
emocijas. Pateicoties sadarbības 
projekta atbalstītājiem, katrs da-
lībnieks par labi padarītu darbu 
tika nominēts par skolas spico 
talantu un saņēma goda nozī-
mīti. Pasākumu noslēdza balonu 
salūts un visas skolas flešmobs 
- visi bērni no 1. līdz 8. klasei 
kopā ar skolotājiem kopīgos de-
jas ritmos - ar prieku, ar azartu, ar 
degsmi un saulainiem smaidiem, 
jo tikai kopā sapņi kļūst krāsaini!

Vissirsnīgākie pateicības 
vārdi par sadarbību un foto mirk-
ļiem Krāslavas fotoklubam „Zibs-
nis”, īpašs paldies Ingai Pudnikai. 

Esam pateicīgi par balonu salūtu 
un nu jau ikgadējo sadarbību SIA 
„Kristafors” un Ilgvaram Ugaram. 
Liels paldies par savstarpēju un 
sirsnīgu sadarbību Krāslavas 
novada Sociālajam dienestam 
un mūsu sadarbības projekta ar 
Nord Trondelage Rode Kors ko-
ordinatorei LSK Krāslavas, Dag-
das un Aglonas novadu komiteju 
izpilddirektorei Sandrai Moloto-
kai.  

Pasākums izskanēja, priek-
šā ir saulainās vasaras brīvdie-
nas. Taču rudenī atkal ar jaunu 
sparu, jaunām idejām un aktivi-
tātēm atsāksies sadarbības pro-
jekts „Tikai kopā sapņi kļūst krā-
saini”. Esam priecīgi un laimīgi, 
ka ikviens no mums ar lepnumu 
var teikt – mēs neesam ideāli, 
mēs esam unikāli.

Velta DAŅIĻEVIČA, 
Krāslavas pamatskolas 

psiholoģe
Alekseja GONČAROVA foto

Tikai kopā sapņi 
kļūst krāsaini

Katrs priekšnesums tika uzņemts ar ovācijām, uzmundrinā-
juma vārdiem un atbalsta saucieniem. Bērnu un arī skolotāju 
acīs staroja vārdiem neaprakstāmas un pozitīvas emocijas. 
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Kopīgiem spēkiem
Viktors Barkevičs slimības 

dēļ nevarēja būt pasākumā, par 
dēla aizraušanos pastāstīja viņa 
mamma. 

“Pabeidzot pamatskolu, dē-
lam bija daudz brīvā laika un mēs 
kopā sakām domāt un meklēt, ar 
ko to aizpildīt, ar ko nodarboties,” 
stāsta mamma Viktorija. “Sāku-
mā taisījām dažādus rokdarbus 
no papīra, bet puika man reiz pa-
teica, ka tas nav vīrieša darbs, un 
atmeta. Laika gaitā mēģinājām 
nodarboties ar kaut ko tādu, kas, 
viņaprāt, piederētu vīriešiem. Un 
atradām - puikam patīk šie smal-
kie rokdarbi, jo to tapšanā ir jāliek 
lietā naglas.”

Viktoram vēl tikai 21 gads, 

Dagdas invalīdu brālībā „NEMA” 
viņš iestājās pirms četriem ga-
diem. Brālības vadītāja Mārīte 
Zariņa puisi raksturo visnotaļ 
pozitīvi: “Pēc dabas viņš ir kaut-
rīgs, kluss un mazrunīgs.  Kopā 
ar mammu Viktoriju apguvis rok-
darbu prasmes kvilinga tehnikā, 
kopā izgatavo kartiņas, eņģelī-
šus, tagad ir tapuši arī jauni smal-
ki darbiņi no krāsainiem diegiem. 
Koka rāmītī tiek iedzītas nagliņas 
un, iestiepjot uz tām krāsu die-
gus, izveidojas neparasti skaisti 
sienas dekori. Viktors ar saviem 
darbiņiem ir piedalījies vairākās 
izstādēs un ir saņēmis atzinības.”

Prieks par dzīvi
Vēl viens talantīgs jaunietis 

ir Edgars Roma-
novskis, kurš dzī-
vo Vecokrā kopā 
ar tēti Pēteri un 
mammu Ināru. 
Puisis slimības 
dēļ nevarēja ie-
rasties uz pasā-
kumu un pats 
prezentēt savu 
darbiņu – to izda-
rīja viņa māmiņa. 
Edgars māk da-
žādus rokdarbus, 
labprāt darbojas 
ar kreppapīru, kā 
arī palīdz tētim 
strādāt ar koku. 
Kopā viņi izgata-
voja ķeblīti, kuru 

interesenti varē-
ja apskatīt pla-
šajā rokdarbu 
izstādē. 

E d g a r a m 
ir tikai 21 gads, 
kopš bērnības 
viņš ir ļoti pieķē-
ries savai mam-
mai un it visur 
seko viņai līdzi, 
gan darot dar-
bus mājās, gan 
apkopjot lopiņus 
kūtī. Viņš ne-
māk sūkstīties 
par grūtībām, 
par kaut kādām 

ikdienišķām neveiksmēm, bet 
vēlas palīdzēt sev, vecākiem, 
priecēt citus, neprasot neko pretī. 
Pat brālībā „NEMA” iestājās reizē 
ar mammu un šajā nevalstiskajā 
organizācijā darbojas jau četrus 
gadus. Pateicoties enerģiskajai 
māmiņai un labsirdīgajam tētim, 
jaunietis bieži tiek atvests uz 
Dagdu, kas viņam paver iespē-
ju iesaistīties daudzos brālības 
„NEMA” rīkotajos pasākumos. 
Edgars kopā ar mammu dejo 
brālības deju grupā un iesaistās 
sporta aktivitātēs. Viņš ir uzstā-
jies labdarības koncertos Dagdā, 
Gulbenē, Viļānos.

Juris ROGA
Autora foto

Spēja paveikt nepaveicamo
Turpinām rakstu ciklu par talantu dienas „Ko es varu, to es daru!” Dagdas 
novada cilvēkiem ar invaliditāti. Ne visi no viņiem bija spējīgi uz pasākumu 
ierasties paši. Šī rakstu cikla varoņus pasākumā pārstāvēja viņu māmiņas. 

V. Barkeviča mamma Viktorija

Sākot ar 2014. gada 1. jūniju 
tika ieviests sezonas laukstrād-
nieka ienākuma nodokļa režīms, 
kas būtiski samazinās nodokļu 
slogu tiem cilvēkiem, kas būs no-
darbināti tieši sezonas rakstura 
darbos augļkoku, ogulāju un dār-
zeņu audzēšanā vai stādīšanā, 
sējumu un stādījumu kopšanā, 
ražas novākšanā, augļu, ogu un 
dārzeņu šķirošanā.

Šis nodokļa režīms attiek-
sies tikai uz tiem laukstrādnie-
kiem, kas ir nodarbināti tieši se-
zonas rakstura darbos no kārtējā 
gada 1. aprīļa līdz kārtējā gada 
30. novembrim.

Maksimālais termiņš, kurā 
laukstrādniekam varēs piemērot 
sezonas laukstrādnieka ienāku-
ma nodokļa režīmu, nevarēs pār-
sniegt 65 nostrādātās dienas un 
saņemto ienākumu maksimālais 
apmērs nevarēs pārsniegt 3000 
eiro. Sezonas laukstrādnieku ie-
nākuma nodoklis paredzēts 15 
procentu apmērā no laukstrād-
nieka nopelnītā atalgojuma, bet 
ne mazāks kā 0,70 eiro par katru 
nostrādāto dienu. Persona, kura 
maksās sezonas laukstrādnieka 
ienākuma nodokli, kļūs sociāli ap-
drošināta pensijai, ja pie visiem 
darba devējiem nopelnītais ienā-
kums mēnesī pārsniegs 70 eiro.

Sezonas laukstrādnieku re-
ģistrācijai darba devēji izmantos 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
Elektronisko pieteikšanās sistē-
mu, tajā reģistrējot ienākumu gū-
šanas dienu, noslēgto līgumu for-
mu un sezonas laukstrādniekiem 
aprēķināto atlīdzību par darbu.

Sezonas laukstrād-
nieka reģistrācija

Ar šīs dziesmas vārdiem sā-
kās „Varavīksnes”  skolas vokāli 
muzikālās grupas „Lielais starp-
brīdis”, ko vada Rita Andrejeva,  
otrais atskaites koncerts. Šie vār-
di droši vien ļoti daudziem jau ir 
labi pazīstami – Raisa Janoviča, 
Rita Zaikovska, Laura Berga, Di-
āna Lukaševiča, Vladislavs Niko-
lajs Makovskis, Iļja Kovaļevskis, 
Jānis Kuklis un Jevģēnijs Ceplišs. 

Vārdos izteikt to, ko dzir-
dēju un redzēju šajā koncertā, 
vienkārši nav iespējams! Emoci-
ju un iespaidu – vesels lērums. 
Dziesmas uzrunāja līdz pat sirds 
dziļumam un pa ādu „skrēja  
skudriņas”... Viss sākās ar bar-

du dziesmām, ko pazīst lielākā 
daļa zālē esošo klausītāju. Bet, 
lūk, kad koncertu turpināja solisti, 
pilnīgi noteikti – ne tikai man no 
sajūsmas acīs sariesās asaras. 

Raisa Janoviča „Balto 
ievu” dziedāja tik dvēse-
liski, tik dziļi izjuta visus 
dziesmas vārdus, ka viņas 
acīs varēja saskatīt  tās 
pašas emocijas, ko  izjuta 
viņas dziesmas varone. 
Rita Zaikovska brīnišķī-
gi nodziedāja dziesmu 
„Atkusnis” no tāda paša 
nosaukuma filmas. Viņas 
balss vilināja, līdzi dziedā-
ja visi klātesošie. Melodis-
kais valsis un aizraujošā 
dziesma „Baltais deglītis” 
no kinofilmas „Radu bū-
šana” Lauras Bergas un Diānas 
Lukaševičas izpildījumā arī tika 

uzņemtas ar ovācijām un apbal-
votas ar spēcīgiem aplausiem. 

Līdz asarām sajūsmināja 
dziesmiņa „Māmuliņa” latviešu 
valodā, ko izpildīja grupas visjau-

nākais dalībnieks, otrās kalses 
skolnieks  Daniels Panteļejen-
ko, tehnikuma audzēknis Jānis 
Kuklis un nākamā vienpadsmitās 
klases skolniece Laura Berga. 
Visas dziesmas neuzskaitīsi, vi-
sas emocijas vārdos neizteiksi... 
Melodiski skanošās balsis, kas 
iekļūst dvēselē, ir 
vēlēšanās klausīties 
atkal un atkal. Bet vi-
sam brīnišķīgajam ir 
arī beigas...  Grupas 
„Lielais starpbrīdis” 
koncerts noslēdzās 
ar pazīstamo dzies-
mu „Koši sarkanās 
buras”. Un vēlāk – 
puķes, saldās bal-
vas, pateicības un 
sajūsmas vārdi, kā 
arī neliela fotosesija. 

Gaidīts viesis 
koncertā bija Arkā-
dijs Vasiļjevs, teh-
nikuma audzēknis, 
kas grupu atbalstīja 
četru gadu garumā. 
Patiesībā tieši viņš 
arī izdomāja nosau-
kumu grupai – „Lie-
lais starpbrīdis”. 

Atskaites koncertā skanēja arī 
dziesma par Krāslavu. 

Atkārtošos: nav vārdu, lai 
izteiktu sajūsmu! Skolas grupas 
jauniešu balsis vairākas estrādes 
zvaigznes var vien apskaust. 

Natālija Zdanovska
Autores veidots foto

Cik jauki tas, ka šodien šeit mēs 
visi pulcējāmies...

LAD informē

Jauno lauksaimnie-
ku konkurss 

“Senču 
aicinājums”

Lai veicinātu Latvijas lauk-
saimniecību un lauku attīstību, 
jau piekto gadu Eiropas Parla-
menta deputāte Sandra Kalnie-
te kopā ar Zemnieku saeimu un 
žurnālu “AgroTops” izsludina kon-
kursu jaunajiem lauksaimniekiem 
“Senču aicinājums”. Konkursa 
mērķis ir godināt Latvijas jaunos 
lauksaimniekus un lauksaimnie-
ces. Galvenā balva tiks piešķirta 
jaunietim, kurš dzīvo laukos un ir 
veiksmīgs lauksaimnieks, veicina 
lauku dzīves vides saglabāšanu 
un attīstību, kā arī aktīvi iesaistās 
sociālā dzīvē.

Pieteikšanās konkursam ilgs 
no š. g. līdz 4. jūlijam (ieskaitot). 
Pieteikumi un konkursa nolikums 
ir atrodami www.zemniekusa-
eima.lv  vai rakstot uz e-pastu: 
birojs@zemniekusaeima.lv ar 
norādi “Jauno lauksaimnieku 
konkursam”.

Apbalvošanas ceremonija 
notiks Zemnieku saeimas organi-
zētajā Lauksaimnieku Jaungada 
ballē, 2015. gada janvārī. Kon-
kursa uzvarētāji balvā saņems 
pilnībā apmaksātu braucienu ar 
piedalīšanos divām personām 
vienā no vadošajām Eiropas 
lauksaimniecības izstādēm, ga-
datirgiem vai pasākumiem, kā arī 
tēlnieka Paula Jaunzema dari-
nāto balvu. Visi konkursa finālisti 
saņems veicināšanas balvu — 
dalību Jauno līderu personīgās 
un profesionālās izaugsmes ap-
mācībās.

Nenokavē!
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Svētki, kas notika Bērnu aiz-
sardzības dienas priekšvakarā 
Šķeltovā, neatstāja vienaldzīgu 
nevienu klātesošo – bijai daudz 
puķu, aplausu un labu vārdu.

Svinību galvenie „vaininie-
ki” bija deviņi bērneļi – nākamie 
pirmklasnieki, no kuriem septiņi – 
pagasta bērnudārziņa audzēkņi. 

Tradicionālie svētki māmi-
ņām, tētiem un vecmāmiņām lika 
sapucēties un atlikt malā visus 
ikdienas darbus. Un sagādāja 
priecīgus un līdz ar to arī satrau-
cošus brīžus – jo „zelta”  bērnība 
nu jau ir aiztraukusies garām un 
bērniem priekšā ne tik bezrūpīgā 
skolas dzīve. Mazliet skumjas 
acis tajā dienā bija arī pirmssko-
las skolotājai Natālijai Motiļkovai. 
Saprotams, ka šķirties no bēr-
niem nav tik vienkārši, ja sevi esi 
sajutis ne vien par audzinātāju, 
bet arī par otru māmiņu. 

Nākamie pirmklasnieki zālē 
iesoļoja aplausu un mūzikas 
pavadībā. Ceļavārdus un dāva-
nas viņiem jau iepriekš bija sa-
gatavojušas Šķeltovas pagasta 
pārvaldniece Irēna Maļuhina un 
Šķeltovas pamatskolas direktore 
Olga Afanasjeva. Natālijas Motiļ-
kovas septiņi audzēkņi par piemi-
ņu saņēma krāsainas atklātnītes 
– tā saucamo apliecību par bēr-
nudārza apmeklēšanu, kas tiek 
pasniegta visiem tā izlaidumnie-
kiem. 

Tradicionāli katrs izlaidum-
nieks stāstīja dzejoli, bet pēc tam 
iesēdās šūpolēs, kas bija uzstā-

dītas tieši uz skatuves un svinīgi 
izrotātas. Izlaidumnieku vecāku 
vidū bija Ērika Pačkajeva. Mak-
sims Gavrilovs – viens no sešiem 
Pačkajevu ģimenes pieņemta-
jiem bērniem, kurš gatavojas kļūt 
par pirmklasnieku. Ar satrauku-
mu notiekošo vēroja arī piecu 
bērnu māmiņa Ilona 
Čubreviča. Viņas meita 
Jefēnija arī, kā saka, 
bez piecām minūtēm 
skolniece. 

Bet neviens, pro-
tams, pat iedomāties 
nevarēja, ka šajos 
svētkos ieradīsies sla-
venās zviedru rakst-
nieces Astrīdas Lin-
dgrēnas personāžs 
Pepija Garzeķe. Šī 
rudā, kaprīzā meite-
ne, kā zināms, ignorē 
visus noteikumus, ko 
izdomāja pieaugušie, 
tāpēc viņa valkā da-
žādas krāsas zeķes, 
guļ, kājas liekot uz spil-
vena, bet mīklu rullē 
tieši uz grīdas.  Un cik 
izbrīnīti bija Šķeltovas 
bērneļi, kad uzzināja, 
ka Pepija arī gatavojas 
iet uz skolu. Tiesa to, 
ar ko nodarbojas sko-
lā, viņai skaidroja gan 
bērni, gan pieaugušie. 

Jāpiebilst, ka pa-
sakas blēņdari, cik vien 
labi varēja, tēloja pa-
gasta iedzīvotāja, arī 

daudzbērnu māmiņa Dana Pizā-
ne. Viņas trīs bērneļi arī bija Šķel-
tovas bērnudārziņa audzēkņi. Kā 
saka tautas nama vadītāja Astrī-
da Leikuma, Dana paspēj visu – 
bērnus audzināt, vadīt saimniecī-
bu un nodarboties ar mākslu. 

Svētku noslēgumā bija „sal-

dais galds”, ko sagatavoja ve-
cāki. Priekšā vēl visa vasara, lai 
bērni varētu pietiekami daudz 
rotaļāties, skraidīt. Nu bet līdz 1. 
septembrim noteikti uzkrāt pacie-
tību un neatlaidību. 

Valentīna SIRICA

Izlaidums kopā ar Pepiju Garzeķi

Par sacensību dalībniekiem 
varēja pieteikties skolēni, kuri 
dzimuši 2002.-2004. gadā. Ko-
mandā - seši cilvēki, bija jāizdo-
mā arī tās nosaukums. Tā kā jau-
no satiksmes dalībnieku foruma 
galvenais uzdevums ir veicināt 
drošību uz ceļiem, tad sacensī-

bu laikā visiem dalībniekiem bija 
jādemonstrē savas teorētiskās 
zināšanas par ceļu satiksmes no-
teikumiem un satiksmes drošību, 
jāprot sniegt pirmo medicīnisko 
palīdzību, jāpārzina velosipēda 
uzbūve, kā arī jāveic praktiskā 
braukšana. Sacensību tiesneši 
varēja piedāvāt papildus uzde-
vumus, ar kuriem dalībnieki tika 
iepazīstināti maču laikā. 

Kā jau katru gadu, arī šogad 
sacensības notiek trīs kārtās. 
Pirmās kārtas sacensības, kop-

skaitā – 32, notika 
Latvijas reģionos 
no 17. aprīļa līdz 
29. maijam. Sā-
kās Zemgales 
pilsētā Dobelē, 
noslēdzās - Krās- 

lavā. Otrā kārta jeb Latvijas fi-
nāls norisināsies no 6. jūnija 
līdz 7. jūnijam. Tajās piedalīsies 
komandas, kuras ieguvušas 
augstāko novērtējumu sava 
reģiona jeb pirmās kārtas sa-
censībās. Un visbeidzot trešā 
kārta, kur piedalīsies Latvijas 
fināla uzvarētājkomanda. Tās 
būs Eiropas jauno satiksmes 
dalībnieku sacensības Norvēģi-
jā no 2014. gada 5. septembra 
līdz 8. septembrim. Mūsu valsts 
labākajai komandai būs iespēja 
būt par pirmajiem ne tikai Latvi-

jā, bet arī visā Eiropā. 
Jauno satiksmes 

dalībnieku forumu or-
ganizē CSDD, bet sa-
censības tiek finansētas 
no OCTA, tās atbalsta 
apdrošināšanas sabied-
rība ERGO un Latvijas 
Automoto biedrība. In-
formatīvi forumu atbalsta 
portāls Focus.lv.

Juris ROGA
Autora foto

Jauno velosipēdistu sacensības Krāslavā
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) jau 
21. gadu rīko konkursu jaunajiem un topoša-
jiem velosipēdistiem, lai uzlabotu skolēnu 
zināšanas un prasmes ceļu satiksmes 
drošībā. 29. maijā arī Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolā norisinājās „Jauno satiksmes 
dalībnieku forums – 2014” 32. posms, kurā 
tika aicināti piedalīties visi Krāslavas un Dag-
das novada jaunie velosipēdisti. 

Vislielāko punktu skai-
tu komandu kopvērtējumā 
- 577 punktus ieguva un 
vienpadsmit komandu kon-
kurencē pirmo vietu izcīnīja 
Krāslavas pamatskolas ko-
manda “SUPERBIKE”. Ot-
rajā vietā ar 462 punktiem 
ierindojās vēl viena Krāsla-
vas pamatskolas komanda 
“STRAIKERI”, bet trešie ar 
432 punktiem palika Andzeļu 
pamatskolas komanda “ZĪ-
ĻUKI”. Visas trīs komandas 
bija veiksmīgas gan teorē-
tiskajā daļā, kurā bija jāpilda 
pieci dažādi uzdevumi, gan 
praktiskajā daļā, kurā ar ve-
losipēdu bija jāpārvar divas 
šķēršļu joslas. 

Pārējās komandas ierin-
dojās šādā secībā: Indras 
vidusskolas komanda “ ALLI-
ANCE” (391 punkts); Dagdas 
novada Jauniešu iniciatīvu 
centra komanda “BAIKERI” 

(371 punkts); Indras vidus-
skolas komanda “SPRĪDĪ-
ŠI” (316 punkti); Robežnie-
ku pamatskolas komanda 
“STĀRĶIS” (315 punkti); 
Indras vidusskolas komanda 
“SKUDRIŅAS” (284 punkti); 
Indras vidusskolas koman-
da “BRAŠUĻI” (237 punkti). 
Gauži neveiksmīgi startēja 
abas Varavīksnes vidussko-
las komandas: “VARAVĪK-
SNE 2” nopelnīja mīnus 86 
punktus, “VARAVĪKSNE” 
– mīnus 266 punktus. Lielie 
mīnusi komandām iekrājās 
tieši praktiskajā daļā un vis-
vairāk tieši smagākajā – ot-
rajā šķēršļu joslā. Taisnības 
labad jāteic, ka otrajā šķēr-
šļu joslā salīdzinoši nelielos 
mīnusos iedzīvojās arī “BAI-
KERI”, “STĀRĶIS”, “SPRĪDĪ-
ŠI” “SKUDRIŅAS” un “BRA-
ŠUĻI”.
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•	 Mediķu ģimenes aktrise. Ak-
trise Līga Zeļģe sevi sauc par 
meiteni no „astoņdesmitajiem”. 
Ārstes un feldšera meita

•	 Vingrojumi tavu kāju skais-
tumam

•	 Cik toleranta ir tava sirds jeb 
Patiesība par slodzes testu. 
Noskaidro, kāda ir tava sirds 
veselība un slodzes tolerance 
veloergometrijā vai kompleksa-
jā slodzes testā!

•	 Vai alus vēders rodas no 
alus? Kas īsti ir alus? Viegls 
dzēriens slāpju veldzēšanai? 
Otrā maize? Pārtikas produkts? 
Aknu bojātājs? B grupas vita-
mīnu avots? Domas dalās. 

•	 Hroniska sēdēšana kaitē ve-
selībai . No ilgstošas atraša-
nās piespiedu pozā cieš viss 
organisms. Tomēr ir saslim-
šanas, kas sēdētājiem ir īpaši 
izplatītas.

•	 Porcelāna plāksnītes – no-
pietns lēmums visai dzīvei

•	 Legālās narkotikas izdzēsa 
mana drauga dzīvi. Ritvara 
teju neuzveicamais virpulis „le-
gālo narkotiku” varā ilga pāris 
gadu. Ar to pietika, lai redzētu 
izdziestam tuva drauga dzīvību.

Žurnāli jūnijā



72014. gada 6. jūnijs

Dienas programmā sacen-
sību dalībniekiem bija iekļauts 
daudz dažādu uzdevumu, kā arī 
padomāts par sacensību vietas 
noformējumu – uz žoga sakarinā-
ti sportiski saukļi: “Gribi būt spē-
cīgs – skrien!”, “Gribi būt skaists 
– skrien!”, “Gribi būt gudrs – 
skrien!”, “Sports – tā ir veselība!”, 
“Sports – tā ir uzvara!”, “Sports 
– tā ir draudzība!”, “Nav lielākas 
uzvaras, kā uzvara pār sevi!” 

Visi pulcējās sporta stadio-
nā, kur pirms spēļu sākuma spor-
ta dakteris „pārbaudīja” dalībnie-
ku veselības stāvokli: „Veselība 
visiem normā – smadzenītes pa-
modušās, sirds kā nenormāla 
pukst, tikai locītavas stīvas. Lie-

tas labā – jāpavingro!” Pēc im-
provizētās rīta vingrošanas klāt-
esošā publika tika iepazīstināta 
ar visām astoņām komandām, 
katrai veltot skaļus aplausus. 

“Vienkājīši” – komanda vien-
mēr formā. Ar sportu ir uz tu. 
Pārliecināti, ka uzdos garu ne ti-
kai savējiem, bet arī citiem! ‘’Div-

kājīši” – nemiera pilni, atraktīvi, 
neprognozējami. Gatavi uzvarai! 
“Trīskājīši” – pārliecināti, ka cī-

ņas gars noteikti 
palīdzēs būt la-
bākajiem. “Četr-
kājīši” – ņipri, 
ar raksturu. Ap-
gūstot dažādus 
sporta veidus 
– stiprinās mus-
kulatūru! “Piec-
kājīši” – ko-
manda ar ātrām 
kājām un lielu 
g r i b a s s p ē k u 
uzvarēt. “Seš-
kājīši” – stipri, 
p ā r l i e c i n o š i , 
mērķtiecīgi. Ga-
tavi uzkāpt jeb-

kura kalna virsotnē un, protams, 
uzvarēt! “Septiņkājīši” – pārlieci-
nāti, ka neatlaidība un draudzība 
palīdzēs gūt pozitīvas emocijas! 
“Daudzkājīši!” – ass prāts, veiklas 
kājas, humora dzirksts – tas ir 
viņu trumpis. 

Vēl viena komanda: pie-
redzes bagāti, iniciatīvas pilni, 
radoši un brīžiem apnicīgi, bet 
tomēr tie ir mūsējie: Izvaltas pa-
matskolas skolotāju komanda. Šī 
pasākuma vadītāji, tiesneši un 
vērtētāji. Aplausi tika veltīti arī šai 
pieredzes bagātākajai komandai!

Vārds sveicienam tika dots 
skolas direktorei Zentai Gavei-
kai, sportiskos bērnus un jaunatni 
uzrunāja arī skolotāja Inga Leiku-
ma. Lai šīs spēles būtu godīgas, 
draudzīgas, visi kopā deva solīju-
mu, labo roku noliekot uz krūts. 
Izskanēja arī sportistu himna – 
“Esam un būsim”.

Komandu izvēlētie kaptei-
ņi saņēma savai pārstāvētajai 
komandai netradicionālo sporta 
spēļu “Ceļvedi”, kurā norādītas 
komandas disciplīnas, katra ko-
manda norādītā disciplīnā darbo-
jās, ievēroja laika limitu, tādējādi 
neveidojot sastrēgumus.

Makšķerēšanu spēlēja vai-
rāki dalībnieki vienlaikus, katram 
tika iedots virves gals. Vidū no-
vietoja trauku, kurā ir paštaisī-
tas zivis ar āķīti. Otrā virves galā 
ir piestiprināts āķis. Komandai 
kustinot šīs virves, jācenšas no-

ķert – aizāķēt – zivis. Uzvar tā 
komanda, kura atvēlētajā laikā 
noķer visvairāk zivju. Šīs sacen-
sības bija vienīgās, kuras vērot 
bija garlaicīgi.

Krietni interesantāk gāja 
labirintā – starp ābelēm ar noro-
bežojošo lentu krustām šķērsām 
tika uztaisīts labirints, kuru visai 
komandai bija jāpārvar uz laiku.  

Pludmales volejbolā ko-
mandas dalībnieki sadalījās pa 
pāriem, katrs turēja pa dvielim. 
Uzdevums – ar dvieļiem ķert un 
mest bumbu pāri tīklam, kā pa-
rastajā volejbolā. Bija jautri, to-
mēr vēl jautrāk gāja citās sacen-
sībās.  

Visai amizants bija futbols ar 
brillēm. Visiem spēlētājiem tika 
izsniegtas brilles, kas veidotas 

no plastmasas glāzītēm, kurām 
izgrieza apakšiņu, ievēra gumiju 
un uzvilka galvā kā brilles. Tātad 
spēlētāji var redzēt tikai pa glāzī-
tes apakšām un trāpīt pa bumbu 
nemaz nav tik viegli. 

Ne mazāk jautri gāja slēpo-
šanā, jo komandai kopā bija jā-
stājas uz speciāli pagatavotām 
slēpēm ar stiprinājumiem, kuros 
varēja iebāzt kāju. Lai arī sacen-
sības tika veiktas uz laiku, daudz 

svarīgāka par steigu bija sinhro-
na darbība un sevišķi grūti bija 
veikt apgriešanos 
atpakaļceļam. 

Sacensībās 
tika iekļauts kro-
kets –  spēles 
mērķis: ar pēc 
iespējas mazā-
ku āmura sitienu 
skaitu pārvietot 
savu bumbu 
cauri noteiktai 
vārtiņu kombi-
nācijai no starta 
līdz fi niša mie-
tam. Spēles 
gaitā ir iespē-
jams noteiku-
mu robežās 
traucēt pārējiem spēles dalīb-
niekiem veikt maršrutu. Tādējādi 
spēlē ir nozīme ne tikai sitienu 
precizitātei, bet arī taktikai. Par 
spēles laukumu var kalpot katrs 
daudzmaz līdzens zālājs, smiltis 
vai pieblietēts sniegs. Te bija ne 
līdz jokiem – nepieciešama mak-
simāla koncentrācija!

Neiztika arī bez boulinga, 
kas, protams, atšķīrās no īstā: 
ar šķidrumu tika piepildītas as-
toņas plastmasas pudeles un 
novietotas piecu metru attālumā 
no dalībnieka. Katrs dalībnieks 

meta pildbumbu un tika skaitīti 
trāpījumi.

Vēl vienas sacensības trā-
pīgumā – avīžbols. Dalībnieks 
labajā rokā paņēma avīzi, kreisā 
roka – aiz muguras. Ar labo roku 
samīcīja avīzi un meta mērķī. 
Uzvarēja komanda, kura ātrāk un 
vairāk trāpīja mērķī.  

Pēdējais uzdevums koman-
dām bija piedalīties virves vilk-
šanas sacensībās, savā starpā 

cīnoties līdz vienai uzvarai. Ad-
renalīna ķērājiem tika piedāvāta 

“peldēšana” uz plēves: uz lī-

dzena laukuma novietota 10 met-
ru polietilēna plēve, kurai uzliets 
ūdens ar kādu putojošo līdzekli, 
lai būtu putas. Dalībnieks ieskrie-
nas, ātri gulstas uz vēdera un no-
tiek šļūkšana. 

Nemanot netradicionālo 
spēļu pasākums sasniedza fi ni-
ša taisni. Noslēguma daļā notika 
dalībnieku apbalvošana un naš-
ķošanās. 

Juris ROGA, autora foto

Jautri, vēl jautrāk!
29. maijā Izvaltas pamatskolas sporta laukumā tika gaidīti bērni, jaunieši, ģimenes un visi 
citi interesenti uz netradicionālo spēļu pasākumu “Kopā jautrāk!”, kuru organizēja biedrī-
ba „Attīstībai” un Izvaltas pamatskola.

“Gribi būt spēcīgs – skrien!”, “Gribi būt skaists – skrien!”, “Gri-
bi būt gudrs – skrien!”, “Sports – tā ir veselība!”, “Sports – tā 
ir uzvara!”, “Sports – tā ir draudzība!”, “Nav lielākas uzvaras, 
kā uzvara par sevi!”

Kaimiņi ir visiem - cilvēkiem, 
dzīvniekiem, valstīm, planētām… 
Un lai neaizmirstu to, ka visi mēs 
dzīvojam tuvu un, būtībā, visi 
esam kaimiņi, 2000. gadā Parīzē 
tika nodibināti jauni svētki - Eiro-
pas Kaimiņu diena. Jauno svētku 
dibināšanas iniciators bija Fran-
cijas sabiedriskais darbinieks A. 
Perifans. Kaimiņu dienu atzīmē 
vairāk nekā 30 pasaules valstīs ļoti 
vienkārši - vajag laikus saviem kai-
miņiem izziņot to, sanākt kādā vi-
siem ērtā vietā (mājā, ielā, dārzā), 
draudzīgi sasēsties pie viena liela 
galda, iedzert un uzkost. Svarīgi, 
lai katrs svētku dalībnieks atnestu 
uz šo draudzīgo pasēdēšanu pašu 
rokām sagatavotu cienastu un pa-
ņemtu līdzi labu garastāvokli.
Sagatavoja Genovefa KALVIŠA

Kaimiņu diena

REKLĀMA

Tik dažādi svētkiŽurnāli jūnijā - Una
•	 Viņas atzīšanās ir šokējošas. Publiski Dace Ruk-

šāne-Ščipčinska to stāsta pirmo reizi
•	 Horena Stalbes atgriešanās nulles punktā.
•	 Tavas seksualitātes PIN kods 
•	 Iedvesma. Aktuālā mēneša izlase skaistumam, ie-

dvesmai un dzīves svinēšanai
•	 Laulības noslēpums. Armands un Iveta Simsoni: 

„Noteikti precēsimies otrreiz.”
•	 Sieviete – miera nesēja. Sieva un māte. Un laimī-

ga. Saruna ar karavīra sievu 
•	 Eksperiments. Kā es mācījos angļu valodu 
•	 Es gribēju būt miesnieks, 

ne aktieris! Ž. Depardjē
•	 Ceļojums. Togo - zemīte 

Āfrikas laukos
•	 Guļbūves māja vienā no 

neparastākajiem Latvijas 
ciemiem - Amatciemā

•	 Stils. Glamūrs un lielpil-
sēta. Zemenes ar pienu.  
Dreskods „Līgo”.  Vasaras 
vizītkarte – peldkostīms
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Ticības lietas

1.jūnijs Rēzeknes- Aglonas 
diecēzes katoļticīgajiem bija 
svētku diena. V.E. bīskaps 
Jānis Bulis Rēzeknes Jēzus 
Sirds katedrālē iesvētīja par 
priesteriem Vitāliju Filipenoku 
no Zilupes draudzes un Ro-
dionu Doļu no Rēzeknes Jēzus 
Sirds draudzes un par diako-
nu - Juri Skuteli no Daugavpils 
Dievmātes draudzes.

Priesteris ir Baznīcas ordi-
nēts bīskapa līdzstrādnieks Kris-
tus uzticētās apustuliskās sūtības 
pildīšanā: Evaņģēlija sludināša-
nai, ticīgo ganīšanai un dievišķā 
kulta svinēšanai. Ordinācija ir 
sakramentāla darbība, tā sniedz 
Svētā Gara dāvanas, kas ļauj īs-
tenot svētu varu, kas nāk no paša 
Kristus caur Viņa Baznīcu. Savu-
kārt diakons ir klēriķa pēdējā pa-
kāpe pirms priesterības, priestera 
palīgs.

Jauno dvēseļu ganu ordinā-
cijas ceremonija bija gara (apmē-
ram 3 stundas) un sastāvēja no 
dažādiem obligātiem rituāliem, 
galvenie no kuriem bija priestera 

un diakona svētsolījums, kā arī 
bīskapa roku uzlikšana, kuru pa-
vadīja konsekrācijas lūgšana.

Dievkalpojumā bija vairāki 
īpaši saviļņojoši, emocionāli brīži. 
Sprediķī Sv. Mises laikā bīskaps 
J. Bulis uzsvēra, cik cēls ir pries-
tera amats, ka tas ir vislaimīgā-
kais darbs pasaulē, ko apliecina 
daudzie pētījumi un aptaujas. 
Priesterim jākalpo ciešā vienotī-
bā ar Kristu, padevībā un saska-
ņā ar savu bīskapu, sadarbībā 
ar citiem brāļiem - priesteriem. 
Bīskaps atgādināja, ka vājš ir tas 
mācītājs, kurš pats nedara to, ko 
sludina. Viņš mudināja jaunos 
brāļus priesterībā attīstīt sevi, se-
kojot Kristus paraugam, nemeklēt 
savu labumu, bet Dieva godu, būt 
uzticīgiem Dieva Vārda sludinā-
tājiem, pildīt to, ko māca citiem.

Pēc saviļņojošās iesvētī-
šanas ceremonijas Ekselence 
vēlreiz uzrunāja klātesošos, at-
gādinot, ka priesteri Vitālijs un 
Rodions un diakons Juris ir kā 
mazi bērni, kuri jaunajā statusā 
sper pirmos nedrošos soļus, ka 

viņiem ejams garš un grūts ceļš. 
Viņš vēlēja ar Aglonas Dievmātes 
un visu svēto palīdzību godam 
veikt šo atbildīgo ceļu, aicināja 
Dieva tautu lūgt priekš jaunajiem 
baznīcas kalpiem Svētā Gara 
septiņveida dāvanas.

Ordinācijas dievkalpoju-
mā piedalījās ne tikai Rēzeknes 
Jēzus Sirds draudzes locekļi, bet 
arī daudzi brāļi priesteri, iesvē-
tāmo kursa biedri, radi, draudžu 
delegācijas, no kurām nākuši 
gaviļnieki. Kopā ar katedrālē klāt-
esošajiem lūdzās arī Latgales ra-
dio klausītāji ar tiešraides starp-
niecību.

Vēl jāpiebilst, ka visi trīs jau-
nie dvēseļu gani ir labi pazīstami 
krāslaviešiem, jo katrs no viņiem 
kā seminārists dažādos laikos ir 
bijis praksē Krāslavas draudzē 
vasaras, Ziemassvētku vai Liel-
dienu brīvdienās un palīdzējis 
prāvestam E. Voroņeckim drau-
dzes garīgajā un pastorālajā ap-
rūpē.

Genovefa KALVIŠA

Iesvētīti jauni Baznīcas kalpi

Līdere
8. klases skolniece Luīze 

Tjarve izcīnīja trīs godalgotas 
vietas novadā: 2. vieta mājturībā 
un vizuālajā mākslā, trešā vieta – 
krievu valodā. Viņa ir laba dejo-
tāja, aktīva sportiste, 1. semestrī 
izcīnījusi 2. vietu krosā novadā, 
spēlē volejbolu pamatskolas mei-
teņu komandā, ar kuru izcīnītas 
godalgotas vietas Dagdā, Krāsla-
vā, Daugavpilī. Brīvo laiku bieži 
pavada Svariņu jaunajā sporta 
zālē, trenējoties volejbolā un flor-
bolā. Luīze ir Svariņu pagasta 
jauniešu biedrības “Delverība” lī-
dere, kura daudz palīdz biedrības 
vadītājai tieši organizatoriskajos 
jautājumos. Pateicoties dalībai 
biedrības aktivitātēs, viņai bija 
iespēja apmeklēt biznesa kursus 
un saņemt attiecīgu Apliecību.

Viens no meitenes hobijiem 
ir makšķerēšana, patīk to da-
rīt kopā ar draudzenēm, bet ar 
lieliem lomiem nelielās - veicas 
kā nu kuru reizi. Ļoti patīk ceļot, 
visvairāk to darījusi kopā ar tēti. 
Apmeklējusi Krievijas galvaspil-
sētu Maskavu, Lietuvu, Igauniju, 
Somiju un šovasar divas nedē-
ļas uzturēsies Polijā. Luīzes tētis 
vada Svariņu pagasta pārvaldi, 
viņas mamma ir friziere, taču jau-
niete neplāno iet vecāku pēdās.

“Man ir vecāka māsa, kura 
studē vienā no Rīgas augstsko-
lām, un es šobrīd domāju iet 
viņas pēdās,” stāsta jauniete. 
Šovasar māsa brauks praksē uz 
Poliju, es viņu tur noteikti apcie-
mošu, jo man patīk iepazīt sve-
šas vietas, apskatīt jaunas un 
jaunas pilsētas. 

Bet par savu tagadējo sko-
lu varu pateikt, ka arī šodien es 
viennozīmīgi izvēlētos Ezernieku 
vidusskolu, jo šeit mācījās visi 
mani radi, daudzi paziņas. Te 
skolotāji rūpējas par katru skolē-
nu, viens otram cenšas palīdzēt 
draugi un klasesbiedri, daudzus 
pazīstu sen un nevarētu no vi-
ņiem vienkārši atteikties.”

Luīze katru dienu mēro ceļu 
uz skolu un mājup ar pagas-
ta autobusu un nesaskata tajā 
problēmu. Viņai atliek laiks palī-
dzēt arī mammai veikt mājas soli, 
aizskriet pie otras vecmāmiņas, 
kura dzīvo atsevišķi, lai palīdzētu 
viņai, un nāk palīgā arī tētim biš-
kopībā. Luīze piedalījās arī ese-
ju konkursā “Novada lepnums”, 
rakstīja par savu tēti un saņēma 
balvu. Mēs visi varam tikai prie-
cāties par šādu jauno paaudzi!

Iet savu ceļu 
7. klases skolniece Ilze An-

džāne lepojas ne tikai ar divām 
godalgotām vietām novada olim-
piādēs (1. vieta matemātikā, 3. 
vieta – krievu valodā), bet arī ar 
to, ka nav tāda priekšmeta, kas 
viņai nepadotos – meitene pelna 
10, 9, 8 balles un grūtāk pado-
das tikai ģeogrāfija. Laikam jau 
ģeogrāfe viņa nebūs, bet neap-
galvosim to, jo liktenim dažreiz 
patīk izspēlēt pavisam negaidītas 
lietas. Meitene piedalījās arī an-
gļu valodas olimpiādē un vizuālās 
mākslas olimpiādē, bet nevienā 
no tām neizdevās izcīnīt godal-
gotu vietu. 

Ilzei patīk zīmēt ainavas un, 
kā pati saka, tās viņai sanāk labi. 
Jau ceturto gadu meitene apmek-
lē Dagdas mākslas skolu, līdz 
izlaidumam atlicis viens gads. 
Savu nākotni meitene vismaz 

šobrīd plāno saistīt ar mākslu vai 
kādu mākslas nozari. Pagaidām 
gan viņa nav pieņēmusi konkrētu 
lēmumu, par ko grib kļūt.

“Mana mamma ir pārdevēja 
veikalā, tētis saimnieko pa mā-
jām, bet es gribētu iet savu ceļu,” 
saka meitene. 

Ilzei ir vecāks brālis Ainārs, 
kurš arī mācās Ezerniekos, 10. 
klasē. Ģimene dzīvo Ezernieku 
centrā, daudzdzīvokļu mājā, to-
mēr bērni zina, kas ir lauku darbi, 
jo neliels zemes gabaliņš ir turpat 
pie tuvumā esošās sporta zāles 
un lielāks zemes gabals uzreiz 
aiz Ezerniekiem. Ilze nebaidās 
pastrādāt dārzā, kad vajag. Brī-
vajā laikā meitenei patīk sportot, 
spēlēt volejbolu. Viņa godīgi at-
zīstas, ka ir no tiem bērniem, kuri 
nemīl lasīt grāmatas un arī datoru 
lieto maz. Taču tas nenozīmē, ka 
nelasa vispār, jo zināšanas kaut 
kur vajag smelties. 

Grib un var
7. klases skolniece Daniela 

Kiseļova dzīvo Ezernieku pagas-
tā un no privātmājas uz skolu tiek 
ar vecāku personīgo auto. Mei-
tenes mamma strādā skolā, kur 
māca vizuālo mākslu, mājturību, 
sociālās zinības, bioloģiju. Danie-
la ir ļoti sekmīga skolniece: pir-
majā semestrī vidējā atzīme 9,33 
balles! Izcīnīta 1. vieta mājturības 
olimpiādē un 3. vieta vizuālajā 
mākslā, Atzinība – matemātikas 
olimpiādē. Daniela startēja an-
gļu valodas olimpiādē un latviešu 
valodas reģionālajā olimpiādē 
Daugavpilī, laureātos gan netika. 
Daniela piedalījās arī eseju kon-
kursā “Novada lepnums”, rakstīja 
par savu vecmāmiņu.

“Lai gan mums liela klase, 
mācībās es neizjūtu milzīgu kon-
kurenci,” saka meitene. “Gadās 
izlīdzu citiem. Mēs esam jaunā 
paaudze, kura ne tikai prot pa-
līdzēt viens otram, bet arī māk 
pateikt paldies. Manuprāt, tas ir 
svarīgi. Kā jau lielā klasē, katram 
ir savs viedoklis un gadās arī pa 
kādam konfliktam. Parasti paši 
tiekam galā ar šīm situācijām, 
mums ir diplomāti un kaut kā 
sarunājam. Ja patiesi netiekam 
galā paši, problēmas palīdz risi-
nāt skolotāja.”

Daniela nav no tiem, kura 
meklēs kašķi, bet savu viedokli 
izteiks gan. Viņa jau četrus gadus 
apmeklē Dagdas mākslas skolu, 
slimības dēļ nācās pamest Dag-
das mūzikas skolu, bet viņai ir 
iespēja atgriezties un pati to ļoti 
grib, bet šobrīd vajadzēja vairāk 
laika veltīt mācībām. Daniela 
spēlē klavieres. Un vēl viņa ir lie-
la rokdarbniece, patīk viss: adīt, 
tamborēt, pērļot un kas tik vēl ne!

“Īstenībā vienīgā priekšro-
cība ir ērta nokļūšana uz skolu,” 
apgalvo meitene, kad jautāju, kā-
das priekšrocības viņa gūst, pa-
teicoties tam, ka mamma ir skolo-
tāja. “Mammai jābrauc uz darbu, 
un reizē viņa aizved uz skolu arī 
mani. Citādā ziņā viss ir tāpat 
kā pārējiem skolēniem. Ja gribi 
labāku atzīmi, vajag saņemties, 
vairāk pamācīties un panākt uzla-
bojumu. Es to spēju. Esmu viens 
bērns ģimenē, arī tētis strādā tālu 
– ir automehāniķis Jēkabpilī, taču 
nejūtos vientuļi pateicoties tam, 
ka ir daudz draugu. Kaut gan – 
būtu jautrāk, ja man būtu brāļi vai 
māsas.” 

Par Danielas aizraušanos 

varētu nosaukt arī fotogrāfi-
ju. Meitene savulaik apmeklēja 
Anatola Kauškaļa, Ukrainas fo-
tomākslinieku biedrības locekļa, 
nodarbības, kuras tika organizē-
tas sadarbībā ar laikrakstu “Ezer-
zeme” un Ezernieku bibliotēku, 
kas ļoti veiksmīgi piedalījās pi-
lotprojektā “3i - ieraugi, iekadrē, 
ievieto”, izveidojot lielisku fotoiz-
stādi. Danielas attēlu tajā nav, jo 
meitene nokavēja bilžu iesūtīša-
nas termiņu, taču viņa pilna ap-
ņēmības atkal piedalīties šādos 
kursos.

“Toreiz man tas mainīja uztve-
ri par daudzām lietām, arī    Dag-
das mākslas skola deva daudz 
jaunu zināšanu un, ja tagad būtu 
tamlīdzīgs pasākums, noteikti pie-
dalītos,” uzsver skolniece.

Ne skolotājs, ne ārsts, 
bet…

8. klases skolēns Edvīns 
Ļahs novada matemātikas olim-
piādē izcīnīja 2. vietu, kā arī 
piedalījās 41. atklātajā matemā-
tikas olimpiādē Rīgā (materiāla 
tapšanas laikā rezultāti vēl nebija 
izziņoti) un novada latviešu va-
lodas olimpiādē, kur palika bez 
godalgotas vietas. Puisis ir re-
gulārs olimpiāžu dalībnieks, arī 
agrāk veiksmīgi tajās startējis. 
Šis gads viņam ir panākumiem 
bagātāks mācību jomā – vidējā 
atzīme 1. semestrī bija 8,95 bal-
les, bet olimpiādēs panākumi ma-
zāki, nekā pērn, kad par panāku-
miem latviešu valodas atklātajā 
olimpiādē viņš tika uzaicināts uz 
pieņemšanu pie domes priekšsē-
dētāja. Edvīns piedalījās arī ese-
ju konkursā “Novada lepnums”, 
rakstīja par savu mammu. 

Lai gan no Bērziņu pagasta 
Porečjes līdz novada centram 
mērāms ir tāls ceļš, Edvīns savā 
dzimtajā pusē nejūtas kā Dieva 
aizmirstā nostūrī. Jā, jauniešu 
nav daudz, bet viņi ir un var atrast 
kopīgas intereses. 

“Man gandrīz nav hobiju,” 
uzsver puisis. “Patīk spēlēt vo-
lejbolu, patīk skatīties hokeju, 
bobsleju, skeletonu. Skolā īpaši 
daudz nesportoju, tikai sporta 
stundās, jo tāls ceļš mājup. Bet 

savā dzimtajā pusē iesaistos da-
žādās jauniešu aktivitātēs.” 

Par izvēles iespējām sūdzē-
ties nevar. Jaunieša mamma ir 
brīvā laika pavadīšanas centra 
(BLPC) “Upmala” vadītāja. Kād-
reiz centra telpās bija skola, kurā 
Edvīns pats kādu laiku mācījās. 
Uz Ezerniekiem aizgāja 4. kla-
sē, kopā ar vairākiem citiem bēr-
niem, kad skolu slēdza. Bet jau-
najā vietā iejutās ātri, pateicoties 
arī tam, ka atnāca bērni no kaimi-
ņu – Svariņu pagasta. Ezernieku 
vidusskolu un skolotājus puisis 
uzslavē, un apgalvo, ka nekādus 
dižus nedarbus mācību laikā nav 
veicis. Kamdēļ kaut ko sliktu da-
rīt, ja viss apmierina? Patīk skola, 
skolotāji laipni, izpalīdzīgi.  

Edvīns: “Sākumskolas kla-
sēs gribēju kļūt par skolotāju, bet 
paskatījos, kāds darbs ir skolo-
tājam un ar cik daudz dažādiem 

bērniem ir jātiek galā – nu nē! 
Pirms gada sapņoju par ārsta 
profesiju, bet tagad pat nevaru 
iedomāties, kā es varētu griezt ar 
skalpeli cilvēku! Tālab šodien ne-
zinu, kādu profesiju vēlos apgūt, 
bet gan jau izdomāšu nākamo 
upuri, jo droši vien šajā vecumā 
arī tā nebūs īstā, ko vēlos!”

Zēna tēvs ir autovadītājs, 
māsa Iveta strādā viesnīcā par 
administratori, taču šīs profesi-
jas viņu neaizrauj. Vecāki netur 
saimniecību, bet tāpat ir kaut kas 
jāpadara mājās, arī vecmam-
mai jāpalīdz. Edvīns darbojas 
arī jauniešu biedrībā “Nākotnei”, 
piedalās pasākumos, viens no 
pēdējiem ir lielais starptautiskais 
pasākums Dagdā, kur “Nākotnei” 
biedri organizēja radošās darbnī-
cas, lai izklaidētu savējos un vie-
sus, kaut ko jaunu iemācītu. 

Juris ROGA, autora foto

Katram savs, kopā – mūsu nākotne!
Iepriekš mēs jau rakstījām par trim Ezernieku vidusskolas vecāko klašu skolniecēm, 
kuras par panākumiem mācībās tika aicinātas uz pieņemšanu pie Dagdas novada domes 
priekšsēdētājas Sandras Viškures. Čakli un panākumiem bagāti bērni ir arī pamatskolas 
klasēs, šoreiz par viņiem.  
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Par šo un to, par visu ko

3 produkti, kas 
uzlabo atmiņu

Brokoļi
Lielisks vitamīna K un mag-

nija avots, kas uzlabo smadzeņu 
darbību. Brokoļi satur arī boru, 
kā trūkums, noved pie smadzeņu 
darbības pasliktināšanas.

Burkāni
Burkānu palēnina nove-

cošanās procesu, tostarp arī 
smadzeņu. Luteīns, kas atro-
das burkānos, palīdz aizsargāt 
no priekšlaicīgas šūnu, kas atbild 
par atmiņu, bojāejas.

Valrieksti
Tie samazina smadzeņu ie-

kaisumu, ko izraisa vecums un 
nelabvēlīgie ārējie faktori, novērš 
uzmanības un atmiņas zudumu, 
samazina smadzenēs kaitīgo vie-
lu rašanos un veicina neironu iz-
dzīvošanu pēc toksisko baktēriju 
iedarbības.

Sastādi sarakstu ar 
 iemesliem, kādēļ nesmēķēt

Iepazīsties ar literatūru par 
smēķēšanas ietekmi uz veselī-
bu. Sastādi sarakstu ar iemes-
liem, kādēļ nesmēķēt. Izraugies 
iemeslus, kas ir aktuāli šobrīd, 
nevis tādus, kas bāzēti tālā nā-
kotnē.

Izvēlies datumu
Veiksmīgai cīņai nepiecie-

šams konkrēts plāns. Aizmirsti 
solījumus atteikties no smēķēša-
nas, sākot no savas dzimšanas 
dienas vai nākamā mēneša. Iz-
vēlies pēc iespējas tuvāku datu-
mu (vislabāk - nākamo dienu) un 
ķeries pie darba!

Izstāsti draugiem un 
ģimenei

Atmest smēķēšanu būs vieg-
lāk, ja talkā nāks draugi un ģime-
ne. Izstāsti viņiem par saviem 
plāniem! Ja draugi vai ģimenes 
locekļi smēķē, lūdz to nedarīt 
tavā klātbūtnē un nepiedāvāt tev 
cigaretes.

Veic lielo tīrīšanu
Pavisam vienkārši – kad esi 

nolēmis smēķēšanu atmest, at-
brīvojies no cigaretēm, šķiltavām, 
pelnu traukiem – jebkā, kas varē-
tu atgādināt par kaitīgo ieradumu.

Ievies kalendāru
Lai motivētu sevi, speciālis-

ti iesaka ieviest kalendāru, kurā 
atzīmēt katru veiksmīgi izcīnīto 

dienu. Nebaidies no neveiksmēm 
– pat, ja kādā brīdī „paslīd kāja” 
un izsmēķē cigareti, neatmet plā-
nam ar roku. Nepadodies - pie-
dod sev un turpini iesākto cīņu.

Pārvari mēneša slieksni
Smēķēšanas atmešanā grū-

tākais ir sākuma posms. Pirmās 
nepatīkamās izjūtas un izteik-
tu vēlmi smēķēt sajutīsi jau pēc 
24-48 stundām. Fiziskais dis-
komforts var nemazināties pat 
2 nedēļas. Pilnībā no nikotīna 
ķermenis atradinās vidēji mēne-
ša laikā. Protams, turēties pretī 
kārdinājumam būs grūti, tomēr 
brīžos, kad vēlies aizdedzināt ci-
gareti, atceries, ka visas iepriek-
šējās mokas būs bijušas veltīgas. 
Mazināt vēlmi smēķēt palīdzēs 
arī fiziskās aktivitātes vai sevis 
palutināšana ar našķiem biežāk 
nekā ierasts.

Atceries par uzturu
Labsajūtas pamatā ir saba-

lansēts uzturs, tādēļ seko līdzi 
savai ēdienkartei. Tā kā pastāv 
iespēja, ka laikā, kad sāksi atra-
dināties no smēķēšanas, augs 
kāre pēc saldumiem un citām 
neveselīgām uzkodām, tev jābūt 
gatavam to kompensēt ar sa-
balansētu ēdienkarti un vese-
līgiem našķiem.

Alkoholam – NĒ!
Smēķēšanas atmešanas 

laikā izvairies no alkohola. 
Alkohols mazina gribasspēku 

un paškontroli – divas nepiecie-
šamākās īpašības, kas palīdzēs 
atkarību uzveikt.

Aizstāj smēķēšanu ar 
kādu citu paradumu

Smēķēšana ir ne tikai fiziska 
atkarība, bet arī emocionāls pie-
radums. Cigareti pēc ēdienreizes 
vai pamošanās aizstāj ar jau-
niem, veselīgākiem paradumiem 
– pēc maltītes apēd svaigu augli 
vai dodies īsā pastaigā, bet pēc 
pamošanās izdzer glāzi svaigas 
sulas. Atmest smēķēšanu var 
palīdzēt arī košļājamās gumijas 
vai ledenes – ik reizi, kad vēlies 
smēķēt, aizstāj cigareti ar košļeni 
vai ledeni.

Meklē speciālistu 
 palīdzību

Ja jūti, ka atkarība ir pārāk 
spēcīga un netiksi galā ar saviem 
spēkiem, meklē speciālistu palī-
dzību. Opcijas ir plašas – nikotī-
na plāksteri, košļājamās gumijas 
u.tml. Izklāsti speciālistam savu 
problēmu detāli, jo tikai tā izdosies 
atrast piemērotāko risinājumu.

Asinszāle. Jūnijs ir īstais 
laiks, kad jāievāc asinszāle. Asins-
zāļu tēju vēlāk varēsi lietot uztrau-
kuma un bezmiega gadījumā. Uz-
lējumam esot arī pozitīva ietekme 
uz sirds veselību. Asinszāles varē-
si atrast krūmājos un pļavās.

Piparmētra. Laiks pirms 
Jāņiem ir īstais brīdis doties uz 
dārzu vai pļavu apdzīvotu vie-
tu tuvumā, lai ievāktu vienu no 
populārākajiem ārstniecības au-
giem – piparmētru. Piparmētru 
tējas pazīstamākais efekts ir tās 
nomierinošā iedarbība, taču vēl 
piparmētra lietojama arī pret gre-
mošanas traucējumiem. Pipar-
mētru tēju iesaka dzert arī saauk-
stēšanās laikā. Turklāt - tā ir arī 
vienkārši ļoti garda!

Islandes ķērpis. Islandes 
ķērpis ir viens no iedarbīgākajiem 
tautas medicīnas līdzekļiem cīņā 
pret klepu un pat bronhītu. Islan-
des ķērpjus atradīsi galvenokārt 
sausos priežu mežos. 

Deviņvīru spēks. Arī teiks-
mām apvītais deviņvīru spēks ir 
vērtīgs ārstniecības augs. Tējās 
izmanto tā ziedus, kas palīdz 
cīņā ar klepu un elpceļu iekai-

sumiem un darbojas kā dabīgs 
pretsāpju līdzeklis. Visbiežāk at-
rodams mežmalās, upmalās un 
citās saulainās, atklātās vietās. 

Mārsils. Mārsils ir augs, 
kura uzlējums glābs zobu sāpju, 
kā arī plaušu un elpceļu slimību 
gadījumā. Novārījumu iesaka lie-
tot arī ādas izsitumu ārstēšanai. 
Mārsilu atradīsi mežmalās un 
sausās, atklātās vietās. Ārstnie-
cības nolūkos ievācams tikai zie-
dēšanas laikā.

Atceries! 
Dodoties pēc dabas veltēm, esi 
uzmanīga – nevāc augus, kurus 
skaidri nepazīsti. Ja augu pasaulē 
orientējies slikti, iegādājies 
ārstniecības augu rokasgrāmatu! 
Augus vāc tikai vietās, kas nav 
tiešā ceļu tuvumā.

Tavam bēbim vēl nav pat 
gadiņš? Un vai tad tāpēc viss 
brīvais laiks būtu jāpavada mā-
jās? Nebūt nē! Lūk, izklaides 
iespējas, kas sagādās prieku 
gan vecākiem, gan mazulim! 

PASTAIGA. Pastaigā ar ra-
tiem pa tuvējo parku visdrīzāk 
dodies katru dienu. Brīvdienas 
pavadi, aizbraucot uz Siguldu, 
Kuldīgu vai pie jūras un dodie-
ties pastaigā tur! Vecākiem vides 
maiņa un ekskursija, bet mazu-
lim svaiga gaisa deva un salds 
miegs. Neaizmirsti ieplānot laiku 
pamperu nomaiņai benzīntankā 
un izdomā, kā notiks barošana. 
VĒLĀS BROKASTIS. Nē, 
tā nav tikai jauniešu eks-
tra vai snobu paradums, 
brokastīs var droši doties 
ar visu ģimeni un pavadīt 
lēnu svētdienas priekš-
pusdienu. Galvenais 
vispirms noskaidrot, 
kuras kafejnīcas pie-
dāvā bērnu baro-

šanas krēsliņus, ja mazais jau 
sēž, un padomāt par kādu augli 
vai dārzeni arī mazajam, jo bēr-
ni ļoti bieži interesi par ēdienu 
izrāda tieši tad, kad ēd vecāki. 
PIKNIKS. Jo siltāks laiks, jo lie-
lākas iespējas. Pavisam drīz jau 
varēsi sapakot gardumus, iesēdi-
nāt mašīnā bērnus, vīru un vecā-
kus, lai dotos pusdienot dabā. At-
liek vienīgi atrast piemērotu vietu, 
bēbi saģērbt pietiekoši silti, un pa-
domāt par ērču profilaksi lielajiem. 
ZOOLOĢISKAIS DĀRZS. Ne-
sen dzimušajiem visdrīzāk zvē-

riņi neinteresēs un šī ekskur-
sija izvērtīsies par kārtējo 

čučēšanu ratos, tomēr tie 
bērni, kas tuvojas gada 
vecumam, būs sajūsmā! 
Apskatīt zvērus kopā ar 
mammu un tēti noteikti 

ir interesantāk, nekā 
kārtējo reizi mest loku 
pa kaimiņu kvartālu. 
Interesanti būs arī 
jums pašiem!

•	 Vairākas reizes dienā skalojiet kaklu pa 3 – 5 minūtēm ar ābolu etiķi 
(1 ēdamkarote 6 % etiķa uz pusglāzi siltā ūdens). Pēdējo skalošanu 
veiciet pirms gulētiešanas. Pēc katras skalošanas norijiet 2-3 ēdam-
karotes šī šķīduma.

•	 Samaisiet vienādos daudzumos citronu sulu ar medu. Skalojiet kak-
lu ar šo maisījumu vairākas minūtes, tad norijiet.

•	 Skalojiet kaklu ar cukurūdeni, cukuru pirms tam izšķīdinot līdz sīru-
pa konsistencei. Var skalot arī ar nepastrādātu biešu sulu.

•	 Angīnu ātri izārstē skalošana ar šķīdumu, kas pagatavots no strute-
nēm un kumelītēm vienādos daudzumos (pa vienai ēdamkarotei no 
katra auga uz verdoša ūdens glāzi).

•	 Tiem, kuri nevar skalot kaklu: piepildīt glāzi ar sarīvētām neapstrā-
dātām bietēm, ieliet tajā 1 ēdamkaroti 6 % etiķa, dot 1 stundu nostā-
vēties, izkāst un dzert nelieliem malciņiem.

•	 Lieliski palīdz plēvīte: 1 ēdamkaroti sviesta sajauciet ar tādu pašu 
daudzumu medus, pievienojiet sodu uz naža gala un uzsildiet mai-
sījumu līdz parādās plēvīte. Šī plēvīte ir jādzer, kamēr silta.

•	 Gandrīz tūlītēju atveseļošanos dod propolisa spirta uzlējums. 10 g 
sasmalcināta propolisa pievienojiet 100 ml 70% spirta. Dot pastāvēt 
istabas temperatūrā vienu diennakti, periodiski sakratot. Nofiltrēt 
caur 1 marles slāni, tad 2 tējkarotes iegūta ekstrakta izšķīdināt pus-
glāzē siltā ūdens un skalot kaklu.

•	 Var arī turēt mutē zirņa lieluma propolisa gabaliņu, pārmetot no vie-
nas puses otrā, bet uz nakti likt propolisa gabaliņus aiz vaiga.

Banānu maize ar 
 žavētām plūmēm

250 ml (1 tase) kviešu miltu
250 ml (1 tase) auzu miltu
1/2 tējk. cepampulvera
1/2 tējk. sāls
100 ml brūnā cukura
100 ml skābā krējuma (vai kāda 
cita skābpiena produkta)
2 olas
100 ml rafinētas 
eļļas (var izmantot 
olīveļļu)
3 ļoti gatavi banāni
1 ēd.k. citrona sulas
150 g žāvētu plūmju
50 g kaltētu dzērveņu

Cepeškrāsni sakarsē 
180 grādus karstu. Saga-
tavo 3 traukus. Kēksa formā 
ieklāj cepampapīru (to var ietau-

kot ar sviestu, bet, godīgi sakot, 
tas tāpat viegli nāks nost). Žā-
vētās plūmes sagriez 3-4 daļās. 
Kaltētās dzērvenes sagriez uz 
pusēm. Pirmajā traukā saspaidi 
ar dakšu banānus, sajauc tos ar 
citronu sulu. Noliec malā. Otra-
jā traukā sajauc kviešu un auzu 
miltus, cukuru, sāli un cepampul-
veri. Trešajā traukā viegli sakul 
olas, pievieno skābo krējumu, 
eļļu un visu kārtīgi samaisi. Pie-
vieno olu-krējuma-eļļas masai 
banānus. Sajauc sausās, mitrās 

sastāvdaļas un žāvētos augļus. 
Ilgi nemaisi - tikai tā, lai sausi 
milti vairs nebūtu redzami. Pārlej 
mīklu kēksa formā un liec cepeš-
krāsnī cepties. Cep krāsnī 50 mi-
nūtes, tad pārklāj formu ar foliju, 
samazini krāsns temperatūru līdz 
160 grādiem un cep vēl 40 minū-
tes. Gatavību pārbaudi ar kociņu 
(ņem vērā, ka maize sanāk diez-
gan mitra un kociņš arī nebūs pa-
visam sauss - galvenais, lai mīkla 
nelīp tam klāt). Atdzesē un labu 
apetīti!

Vistas karijs   ar rabarberiem
500 g vistas fileja (2 lielas filejas) 
2 ķiploka daiviņas 
ingvers 3-4 cm garš gabaliņš 
2 ēd.k. baltvīna etiķis (es izmanto-
ju rīsu etiķi) 
4 ēd.k. eļļa 
2 ēd.k. karijs 
500 g rabarberi 
1 ābols 

1 neliels sīpols 
200 ml kokosriekstu piens 
1/2 tējk. sāls 
1 ēd.k. medus

Pāris stundas pirms gatavo-
šanas iemarinē vistas gaļu. Sa-
griež vistas fileju nelielos gabali-
ņos. Smalki sakapātus ingverus 
un ķiplokus, etiķi, 2 ēd.k. eļļas 
un kariju pievieno gaļai. Labi visu 
samaisi un atstāj ledusskapī uz 
pāris stundām. Sagatavo dārze-
ņus/augļus. Sīpolu sagriež 1/4-ri-
piņās, rabarberus 1-2 cm garos 
gabaliņos. Ābolu nomizo, sagriež 
4 daļās un tad plānos gabaliņos. 
Eļļā 2 minūtes apcep sīpolu, ra-
barberus un ābolu. Beigās pievie-
no medu un izņem no pannas. Uz 
pannas 2 minūtes apcep iemari-
nēto gaļu, pievieno iepriekš saga-
tavotos dārzeņus, sāli un kokos-
rieksta pienu. Liec sautēties vēl 
10 minūtes. Pasniedz ar rīsiem. 
Labu apetīti!

Padomi tiem, kas bieži 
 slimo ar  angīnu.

ATMET smēķēšanu
AUGI, kas jāsavāc tieši TAGAD

Vasara ir laiks, kad vari sagādāt sev dabīgo veselības krātu-
vi pašas spēkiem - dažādus ārstniecības augus. Lai to iedarbība 
būtu efektīva, svarīgi augus ievākt pareizā laikā. Šoreiz par 
svarīgākajiem ārstniecības augiem, kas ievācami pirms Jāņiem!

Receptes

IZKLAIDES iespējas kopā ar bērnu 
līdz gada vecumam

Anekdotes
Mirst vecais Ābrams. Pie mirēja 
gultas sieva. Ābrams nočukst: 
— Sāra, es mirstu. Pasaki man 
godīgi: vai tu vienmēr biji man uz-
ticīga? Nekad neesi krāpusi?
— Ābram, nu kā tu tā vari tādā 
brīdī? Un ja nu tu nenomirsti?

Profesors studentam eksāmenā:
— Vai jūs šo priekšmetu vispār 
esat mācījies?
Students:
— Nē, bet es lasīju…

Vīrs sievai:
— Dārgā, tu taču neiebildīsi, ja 
es šovakar iešu ar draugiem pa-
sēdēt alus bārā?
— Ej, ej un dzer, alkān!
Vīrs:
— Kāds es alkāns, es taču ar vi-
ņiem tikai reizi pusgadā tiekos!
— Slinkais alkāns!
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6. jūnijs Televīzijas programmaIr iemesls!
LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 18.35 Ielas garumā
6.30 2020 7.00 Saules garša
7.35 Muks 8.00 Auniņa Timija laiks
8.25 Luijs 8.35 Džungļu grāmata
9.00 Kas te? Es te!  9.30 Jakari 
10.00 Zoodārzu mazuļi
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 Mf. Karlsons, kas dzīvo uz jumta
12.20 Vāsa
12.30 Mf. Karaļa jaunais tērps
13.40 Vidzemes koncertzāles at-
klāšana Cēsīs 15.40, 4.45 Gudrs, vēl 
gudrāks
17.00 Liels, lielāks, lielākais 2
18.00 Dienas ziņas
18.20 Aculiecinieks
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Teātris. zip
21.45 L. Stumbre. Smiltāju mantinieki
0.30 Inspektors Lūiss
2.15 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
3.00 Atgriezies. Koncerts
3.40 Tunzivju audzētavas
3.50 Dzimtas detektīvs

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Lai zaļo pilsētas!
7.05 Motociklisti
7.35 Vai Rīga jau gatava?
7.50 Skats rītdienā
8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 Vide, veselība un mēs
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30 Ātruma cilts
11.00, 3.30 Makšķerēšanas noslē pumi
11.30, 20.55 1000 jūdzes Ķīnā
12.00 Ghetto games
12.30, 18.55 EČ pludmales volejbolā
18.25 Saules izaicinātie
21.25 Midsomeras slepkavības 
23.20 SOKO Vismāra
0.15 Izdzīvotāji 
1.10 Spots
1.40 Eiropa koncertos
2.30 Pasaules stāsti
3.00 Labākais no Euromaxx
4.00 Tavs auto
4.30 Autosporta programma Nr 1.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture 
5.50, 4.45 Bernards
6.00, 4.25 Boba burgeri 
6.20, 2.15 Dzimuši policisti 
7.05 Degpunktā
7.35 Jauniņā. Seriāls
9.00, 2.55 LNT Brokastis
11.00 Latvijas faili
12.00 Mf. Labās raganas dāvana
14.00 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
14.30 Glābiet mūsu ģimeni
16.40 Policists no pagātnes 
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Mf. Ziemas saulgrieži

20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi 22.55 Greizais spogulis
00.55 Mf. Kur atrodas nofelets?
 
TV3
5.00, 2.50 Mīlestības sirdspuksti 
5.40, 3.40 Saikne. Seriāls
6.45 Amuleta mednieki 
7.15 Darbarūķis Menijs 
7.45 Mans mazais ponijs 
8.15 Šīna planēta
9.15 Kungfu panda
10.00 Auto ziņas
10.30 Zentas brīvdienas
11.10 Gandrīz ideālas vakariņas 
13.15 Kinomānija
14.00 Mf. Pilsētas meitenes
16.00 Mf. Beverlihilsas čivava
18.00 Saimnieks meklē sievu 
19.00, 4.25 TV3 Ziņas
19.30 Mf. Roboti
21.25 Mf. Čārlija eņģeļi
23.25 Mf. Cietais rieksts
2.00 Pēdējais īstais vīrs 

TV3+
7.20 Мультфильмы
8.20 Самое смешное видео Америки.
8.55 Кино в деталях 10.00 Одни дома
10.30 Дом мечты 11.00 Шкаф
12.00, 0.50 Мамочки. Х/ф.
13.15 Домработница. Х/ф.
15.15 Притворись моим мужем. Х/ф.
17.15 Три богатыря и Шамаханская 
царица. М/ф.
18.55 Давай поцелуемся 20.00 Кухня
21.00 Доктор Дулиттл. Х/ф.
22.45 Брат. Х/ф.

TV5
5.00, 1.35 Ночь музыки
7.50 Детали. Новейшая история
8.50, 13.50 TV Shop
9.05 Домашний ресторан
10.05 Осторожно, дети!
11.10 6 кадров
11.40 Далеко и еще дальше
12.45 Любовницы великих
14.05 Научите меня жить
15.05 Нереальная история
16.00 Неадекватные люди. Х/ф.
18.05 Кривое зеркало
20.00 Один в один
23.05 Экстрасенсы против ученых
0.15 Наша тема 1.10 Криминал+

Первый Балтийский
6.00 Музыкальный канал
7.00, 9.00, 11.00, 17.00 Новости
7.10 Контрольная закупка
7.40 Мультфильмы
8.15 Умницы и умники
9.20 Слово пастыря
9.35 Время обедать!
10.15 Смак 11.30 Идеальный ремонт
12.10 Под прицелом любви. Х/ф.
14.25, 17.20 Голос. Дети
17.50 КВН 20.00 Время
20.25 Чувство юмора

21.40 Сегодня вечером
23.30 Что? Где? Когда?
0.55 Euronews
1.40 По семейным обстоятель-
ствам. Х/ф. 3.50 Юрмала 2011
 
РЕН ТВ
6.00, 20.25 Смотреть всем!
6.45 Вовочка 8.05 Реальная кухня
13.30 Маршрут. Сериал
17.40 Тайны мира 
18.50 На 10 лет моложе
19.20 Странное дело
22.00 Концерт Михаила Задорнова
0.50 Организация Определенных 
Наций

ОНТ
7.00 Субботнее утро.
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши новости
9.05 Смешарики. 9.20 Здоровье
10.25 Смак 11.05 Идеальный ремонт
12.05 Умницы и умники
12.50 Золушка. Полный вперед. М/ф
14.05 Заговор диетологов
15.05 Города-герои. Новороссийск
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 Угадай мелодию
16.55 Один против всех
17.40 Дом у озера. Х/ф
19.25 Чувство юмора 21.05 Точь-в-точь
23.55 Что? Где? Когда?
1.05 Война в Корее

Беларусь 1
6.40 Сущность
7.05 Приходите завтра. Х/ф
8.45 Выпускные экзамены 
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 Клуб редакторов
9.45, 23.25 Сваты 
10.55 Вступительные экзамены
11.00 О еде! 11.30 Дача
12.10, 15.30 Доверяй и проверяй
12.50 Здоровье
13.30 Художники Парижской школы. 
Уроженцы Беларуси
14.10 Вокруг планеты
15.15 Новости региона.
16.00, 0.35 Большая разница.
17.10 Любовь и немного перца. Х/ф
19.00 Сердце без замка. Х/ф
21.00 Панорама. 21.40 Механик. Х/ф
0.25 День спорта.

Беларусь 2
7.10 Конек-Горбунок. Х/ф
8.20 Пеппи-Длинныйчулок. Х/ф
10.35 Белорусская кухня
11.10, 21.10 Телебарометр
11.15 Два с половиной повара
11.50, 21.15 Интерны
14.20 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 15.30 Выше крыши
16.05 Генри Пул уже здесь. Х/ф
18.00 Империя песни. 
19.15 Ваше лото
19.55 Лотерея Пятерочка
20.05 Суперинтуиция. 21.00 КЕНО
23.35 В долине Эла. Х/ф

SESTDIENA, 31. maijs

SVĒTDIENA, 1. jūnijs

Osipa Deribasa, Odesas dibinātāja, sazvērnieka, slepenā 
aģenta, intriganta un drošsirdīgā kareivja, dzimšanas diena

LTV-1
4.45 Gudrs, vēl gudrāks
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Mf. Karaļa jaunais tērps
7.35 Muks
8.00 Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi
8.25 Luijs 8.35 Džungļu grāmata
9.00 Kas te? Es te! 9.30 Jakari 
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Volless un Gromits Nepareiza-
jās biksēs 11.00 Eksotiskās salas
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle 13.30 Daudz laimes!
14.30 Latvijas šlāgeraptauja 
15.30 Kas var būt labāks par šo? 
16.00 Zoodārzu mazuļi
16.30 Nepieradinātā Brazīlija
17.30 Dzimis Eiropā
18.00 Dienas ziņas 18.20 Province
18.50 Mf. Laulības saites
20.30 Panorāma 20.45 De facto
21.40 Mf. Labirints
23.30 Liels, lielāks, lielākais 
0.30 Amber Songs
2.00 LTV portretu izlase
2.35 Saldie 80 - tie
4.05 Baltic Grand Prix 2013

LTV-7
5.00 Ātruma cilts
5.30, 11.00 Makšķerē ar Olti
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Tūrists manā ciltī
7.05 Skrundas pieturzīmes
7.35 Vai Rīga jau gatava?
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien

8.30 Reģionālā attīstība Latvijā
8.50 Skatpunkti
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Darbs. Izglītība. Karjera
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.30 Tavs auto 11.30 Zebra
11.55, 16.55 EČ pludmales volejbolā
13.55 Autosporta programma Nr 1.
14.25 Izgaršot Brazīliju
14.55 Ceļš uz 2014. gada FIFA Pa-
saules Kausu 18.55 Eiropa koncertos
19.45 Anekdošu šovs 
20.15, 4.10 Basketbols sievietēm
22.20 Ceļš uz Rio
23.15 Pasaules stāsti
23.45 Mf. Kolka Cool
1.30 Alternatīva izgāztuvei
1.40 Plūstošais zelts
2.45 Imanta - Babīte pietur
3.20 Sporta studija

LNT
5.00 Likums un kārtība 
5.50, 4.40 Bernards
6.00 Boba burgeri 
6.20, 2.30 Dzimuši policisti 
7.05 Nedēļa novados. 
7.30 Jauniņā. Seriāls
8.25 Ražots Eiropā 
9.00, 3.55 LNT Brokastis
10.00 SuperBingo
11.00 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi 
12.10 Vampīra dienasgrāmatas 
13.10 Mf. Petigrjū jaunkundze dzīvo 
vienai dienai
15.05 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
15.40 Dzintara dziesmas
16.40, 3.10 Dauntonas abatija 

17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Greizais spogulis
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Dāmu paradīze 
22.10 Pēdēie Grimmi
23.10 Mf. Lēcējs 0.55 Mf. Es tevi mīlu

TV3
5.00, 3.25 Mīlestības sirdspuksti 
5.40, 4.15 Saikne
6.35 Pēdējais īstais vīrs 
6.55 Amuleta mednieki 
7.20 Darbarūķis Menijs 
7.50 Suņuku superkomanda
8.10 Kinomānija 
8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Rīta pikniks 10.00 SuperBingo
11.00 Runā Rīga 
11.35 Gandrīz ideālas vakariņas 
13.40 Smieklīgākie videokuriozi 
14.10 Mf. Roboti
16.00 Mf. Čārlija eņģeļi
18.00, 1.45 Dullās sacensības 
”Neiespējamā misija” 
19.00 Nekā Personīga
20.00 Mf. Fantastiskais četrinieks
22.05 Mf. Anakonda
0.00 Mf. Kastanis - Centrālparka varonis
2.35 Saimnieks meklē sievu 

TV3+
7.15 Мультфильмы 7.25 Шкаф
8.25 Хочу верить 9.30 Ешь и худей
10.00 Костоправ. Сериал
12.15 Экватор. Х/ф.
14.00 Comedy Club
16.10 Доктор Дулиттл. Х/ф.
17.55 Удиви меня 
20.00 Человек-невидимка
21.00 Превосходство Борна. Х/ф.

23.10 Давай поцелуемся
0.10 Тайные связи 1.05 Покер

TV5
5.00, 1.30 Ночь музыки
7.30 Богослужение
8.00 Детали. Новейшая история
9.00, 13.50 TV Shop
9.15, 0.05 Домашний ресторан
10.15 Осторожно, дети!
11.20 Научите меня жить
12.20, 1.00 Правда жизни
12.55 Личные вещи
14.05 Принцип Хабарова. Сериал.
18.10 Хорошие шутки
20.00 Ликвидация. Сериал.
22.00 Смеяться разрешается

Первый Балтийский
5.30 Музыкальный канал
5.55, 9.00, 11.00, 17.00 Новости
6.05 Играй, гармонь любимая!
6.45 Контрольная закупка
7.10 Служу Отчизне!
7.40 Мультфильм 7.55 Здоровье
9.20 600 секунд о здоровье и красоте
9.30 Время обедать!
10.10 Пока все дома 11.30 Фазенда
12.25 Угадай мелодию
13.25 Три плюс два. Х/ф.
15.20, 17.25 Х-фактор
20.00 Время
21.15 Точь-в-точь 0.20 Euronews
0.55 Женитьба Бальзаминова. Х/ф.
2.35 Метель. Х/ф. 4.05 Юрмала 2011

РЕН ТВ
6.00 Смотреть всем!

6.50 Чистая работа
7.35 Концерт М. Задорнова
10.20 Next 3. Сериал.

ОНТ
7.00 Воскресное утро
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости
9.05 Воскресная проповедь
9.20 Смешарики. 
9.35 Непутевые заметки
9.55 Пока все дома
10.45 Фазенда
11.20 Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов
12.20 Три плюс два. Х/ф
14.00 Три плюс два. Версия курорт-
ного романа
15.00 Города-герои. Севастополь
16.15 Новости спорта
16.20 Стас Михайлов. Против правил
17.20 Рассмеши комика
18.10 Любовь и прочие обстоятель-
ства. Х/ф 20.00 Контуры 21.05 КВН
23.20 Восходящее солнце. Х/ф

Беларусь 1
7.00 Сердце без замка. Х/ф
8.50 Слово Митрополита 
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 Арсенал
9.40, 0.00 Сваты 10.50 О еде! 
11.25 Женский журнал
12.10 Центральный регион
12.35 Зона Х. 
13.10 Коробка передач
13.50 Художники Парижской школы. 
Уроженцы Беларуси
14.25 Диалоги о цивилизации

Ārzemnieka parādīšanās Katrīnas 
Lielās galmā nevienā neizsauca ne mazā-
ko apbrīnu. Karjeras izaugsme jaunajam 
oficierim bija nodrošināta. Un kā gan ci-
tādāk – viņš ieradās ar Alekseja Orlova, 
visuspēcīgā favorīta, ieteikuma rakstu. 
Par ko gan Hose de Ribas-i-Buijenu, spā-
ņu izcelsmes itālieti, apbrīnoja krievu 
cariene? Hose (vai Džuzeppe, kā viņu dē-
vēja Itālijā) ar Alekseju Orlovu iepazinās 
1769. gadā Livornā, kad krievu eskadriļas 
komandieris, jaunajā leitnantā pamanī-
dams attapību un inteliģenci, paaicināja 
dienestā. Piedāvājums tika pieņemts ar 
pateicību (samaksa krievu armijā bija 
trīsreiz lielāka, nekā Neapoles 
karalim). Tad notika Cesmas 
kauja, kurā oficieris De Ribas 
sevi teicami pierādīja. Bet, 
lūk, vēlāk...

Krāpšana – ikvienas 
monarhijas rādītājs. Katrā 
valstī ir savi dinastijas no-
slēpumi, plaši neafišējami 
valdības maiņas noslēpumi, 
negaidīti pēkšņas nāves utt. 
18. gadsimtā viltvārži preten-
denti krievu tronim uzradās 
jo īpaši bieži. Un ko lai dara 
– galma maiņa šajā laikā bija 
bieža parādība. Ziņa par to, ka Eiropā ir 
uzradusies kāda „princese”, kas apgalvo, 
ka ir imperatores Elizabetes un grāfa Ra-
zumovska meita, liedza Katrīnai II miegu 
un mieru. Uz Neapoli tika nosūtīta krievu 
flotes eskadra, ko komandēja Aleksejs 
Orlovs. Iegansts vizītei bija atrasts, bet 
eskadras galvenā misija bija viltvārdes 
sagūstīšana un viņas nogādāšana Krievi-
jā. Kādu dienu pie Orlova ieradās Hose 
de Ribas un piedāvāja savus pakalpoju-
mus viltvārdes „sagūstīšanai”. Pamatīgi 
parunājis ar pretendentu, komandieris 
to palaida bez jebkādas tiešas atbildes. 
Ar to jau arī viss varētu beigties, bet pēc 
neilga laiciņa de Ribas iestājās „dienestā” 
pie viltvārdes... Stāsts beidzās ar to, ka 
„princesi” iemānīja eskadrā un aizveda... 
De Ribas aizpeldēja ar to pašu eskadriļu...

Drīz vien krievu armijā uzradās 
drošsirdīgs virsnieks Iosifs Mihailovičs 
Deribass. Militārā karjera bija izdevusies. 
Krievu-turku karā Deribass izpaudās kā 
gudrs, zinošs un drošs virsnieks. Iesakot 
Iosifu-Hose apbalvojumam, slavenais Su-
vorovs rakstīja carienei: „Īpaši lūdzu ap-
balvot Iosifu Deribasu kā to, kurš uzbru-
kumā piedalījās visaktīvāk, kurš bija visur, 
kur tas bija nepieciešams un, vīrišķīgi 
motivējot savus padotos, saņēma daudz 
gūstekņu un ienaidniekiem atņēma  130 
karogus.” Stāsta, ka Izmailas slavenā ie-
ņemšana notika tieši pēc Deribasa izstrā-
dātā plāna. Pirmo karu nomainīja otrais... 
Deribass – krievu flotes viceadmirālis – 
saņēma personīgo ieroci ar briljantiem, 
800 dvēseles Mogiļevas guberņā. 

Tajā pašā laikā Krievijā notika fa-
vorītu maiņa. Tad Orlovs nodarbojās ar 
saviem mīļajiem zirgiem, bet, lūk, valsts 
lietas pārvaldīja Potjemkins. Deribass 

kļuva par „dežūrģenerāli” pie jaunā fa-
vorīta. Krimas un Ukrainas dienvidu pie-
krastes apgūšanas laikā Deribasam tika 
uzticēta pilsētas un ostas – nākamās 
Odesas - būvniecība turku cietokšņa Ha-
džibei vietā. Un ar šo pieprasījumu Ho-
se-Iosifs veiksmīgi tika galā. „Pērles pie 
jūras” celtniecību viņš pabeidza jau cita 
favorīta - Zubova, kurš personīgi ieteica 
Deribasu,- laikā.

Galmā Deribasam skauģu bija 
daudz. Visu laiku klīda baumas par to, 
ka spānis pastāvīgi „ielaiž” savas rokas 
valsts kasē un no turienes izzog līdz pat 
pusmiljonam rubļu gadā... Baumas neap-

stiprinājās, bet gan parādījās 
no jauna. Kamēr vien bija 
dzīva Katrīna, Deribasam ne-
kas nedraudēja, bet, lūk, pēc 
viņas nāves viss mainījās... 
Jaunais imperators nosūtī-
ja Deribasu pārvaldīt meža 
departamentu. Drosmīgais 
virsnieks, Odesas dibinātājs 
to uztvēra kā pazemojumu. 
Tad viņam pienācās dienēt 
jūrlietu departamentā, citās 
vietās... Vai gan ir jāsaka, 
ka Iosifs Deribass kļuva par 
vienu no aktīvākajiem sazvē-

restības dalībniekiem pret Pāvelu Pirmo? 
Viņš steidzināja sazvērniekus, piedāvāja 
izmantot indi vai dunci, uztraucās, klie-
dza... Bet šeit... Imperatora nelabvēlību 
nomainīja labvēlība. Deribass tika iecelts 
par Jūras ministru, tika apbalvots, aplo-
lots. Deribass nu jau bijušajiem sazvēr-
niekiem paziņoja, ka viņam vairs nav 
pretenziju pret imperatoru, un izstājās 
no apvērsuma sagatavošanas. 

Viens no galvenajiem sazvērnie-
kiem grāfs Palens uztraucās ne pa jo-kam... 
Pēc ilgas sarunas ar Deribasu Palens devās 
mājup. Bet „jaunizceptais” Jūras ministrs 
devās uz pieņemšanu pie imperatora. Ka-
rietē Deribasam kļuva slikti. 

Uzzinot par „drauga” slimību, Pa-
lens atbrauca un palika pie slimnieka 
gultas līdz pat viņa nāvei, rūpīgi sargājot 
mirēju no jebkādiem kontaktiem, lai ne-
viens nevarētu parunāt ar Iosifu divatā... 
Bet tajā laikā vispopulārākā inde bija tik 
toksiska, ka, piemēram, pietika tikai vie-
na pilniena uz upurim piederošā cimda, 
lai no viņa atbrīvotos uz visiem laikiem. 
Tas, vai Palens patiesi bija indētājs, nav 
zināms. Bet nepārprotami tieši viņš bija 
ieinteresēts Odesas dibinātāja nāvē. 

Iosifs Mihailovičs Deribas bija apbe-
dīts Smoļenskas kapsētā Sanktpēterbur-
gā. Uz kapa plāksnes līdz ar drošsirdīgā 
virsnieka vārdu ir uzskaitīti visi viņa amati 
un apbalvojumi. Tagad jau ir sarežģīti iz-
lasīt uzrakstus, vairāki burti ir jau izdiluši. 
Bet, lūk, Odesas galvenā iela – Deriba-
sovskaja – ir zināma visā pasaulē. Pavi-
sam nesen odesieši savam dibinātājam 
uzstādīja pieminekli. Deribas attēlots ar 
rasējumu vienā rokā un ar lāpstu otrā... 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta
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5.45 Kristīgā programma 
6.15 Zīlniece 6.45 Šodien novados
7.00, 2.15 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Debesu mirdzums tavās acīs
11.55 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
13.00, 17.50, 19.00 1001 Nakts
14.00, 20.00 LNT ziņas
14.35, 4.10 Runāsim atklāti
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
20.40, 3.45 Degpunktā
21.10 Mf. Mīla fjordos. Vasaras vētra
23.15 Nikita 0.40 Dombura studija

TV3
5.00, 2.25 Mīlestības sirdspuksti 
5.40, 11.55 Счастливы вместе
6.35 Amuleta mednieki 
7.05, 13.35 Denijs spoks 
7.35, 13.00 Smurfi
7.55, 1.10 Simpsoni 
8.55 Mf. Pilsētas meitenes
10.50 Hawaii 5-0 14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.35 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 0.10 Viņas melo labāk 
16.55 Папины дочки: суперневесты
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas 
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu 21.00 Kobra 
22.10 Kurjers 23.20 Atriebība 
0.10 Amerikāņu šausmu stāsts 

TV3+
5.35, 17.50, 0.20 Дом 2
6.20 Симпсоны
7.05, 14.30 Дневник доктора Зайцевой
8.05 6 кадров
8.40 Самое смешное видео Америки.
9.00 Закрытая школа. Сериал 
11.10, 15.35 Comedy Women
12.15, 18.55 10 желаний
13.20 Интерны
16.35 Моя прекрасная няня 
19.55 Интерны
21.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 22.10 Около футбола. Х/ф.

TV5
5.00, 1.20 Ночь музыки

7.20, 12.20 Кремлевские курсанты
8.20, 18.30, 21.50, 0.00 Наша тема
9.15, 12.05 TV Shop
9.30, 16.25 Фарфоровая свадьба. 
Сериал
10.35, 17.30 Москва. Три вокзала
11.35, 22.25, 0.55 Криминал+
13.20 Сам себе режиссер
14.15, 19.40 Дом с лилиями
19.30 Новости 22.00 Вечер@22
23.00 Агент особого назначения

Первый Балтийский
4.50 Модный приговор
5.40 Музыкальный канал
6.00 Доброе утро
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 0.45 Новости
9.30 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово!
11.30, 21.25 Куприн. Поединок
13.45 В наше время
15.00 Наедине со всеми
16.00 Модный приговор
17.45 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время. Латвийское Время
23.35 Вечерний Ургант
0.10 Euronews 0.55 Война в Корее
1.50 Акселератка. Х/ф.
3.25 Девять дней одного года. Х/ф.

РЕН ТВ
6.10 Пища богов
7.00, 13.20 Мультфильмы
7.14, 19.39 Прогноз погоды
7.15 Свободное время
8.10 Солдаты
9.10, 15.40 Семейные драмы
10.20, 19.40 Званый ужин
11.20, 16.35 Не ври мне!
13.40 Пища богов
14.40, 18.40 Верное средство
20.45 Реальная кухня
21.45 Нам и не снилось
23.40 Битва экстрасенсов

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.05 Наши новости

6.05 Наше утро 9.05 Жить здорово!
10.25 Контрольная закупка
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Но-
вости спорта 11.10 В наше время
12.05 Они и мы
13.10 Время обедать!
13.55 Модный приговор
15.00 Наедине со всеми
16.15 Смешное и еще смешнее
16.55 Давай поженимся!
18.20 Деффчонки
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Балабол
23.05 Объект моего восхищения. Х/ф

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
1.15 Новости
7.05, 8.05 Деловая жизнь
7.10, 8.10, 19.40, 0.40 Зона Х
8.45 Выпускные экзамены 
9.10, 22.15 Черные кошки. Сериал
11.05, 20.00 Давай поцелуемся
12.10, 1.45 Мистические истории
13.10 Сердце Марии
15.15, 18.40 Новости региона
15.25 След
16.30 Семейные мелодрамы
17.35 Белорусское времечко
19.20, 1.00 Сфера интересов
21.00 Панорама 21.45 Испытание 
0.10 Вечер трудного дня
1.35 День спорта

Беларусь 2
7.00 Утро 9.00, 21.30 Телебарометр
9.05, 17.55 Одна тень на двоих. Се-
риал. 10.10 Белорусская кухня
10.45, 23.50 Разведка
11.45, 19.55 Суперинтуиция 
12.50, 18.55, 22.40 Реальные пацаны
14.50, 21.35 Универ Новая общага
16.00 Выше крыши
16.45 Три талера. Сериал.
20.55 Азбука хорошего самочув-
ствия 21.25 КЕНО
23.45 Хочу в телевизор!

PIRMDIENA, 2. jūnijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province 6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.30 Mīlas viesulis 
9.30 Mf. Laulības saites
11.10, 13.25, 15.15 Top-Shop 
11.25 Laikmeta formula
11.55 Vertikāle
12.25 Eksotiskās salas
13.40 Mf. Karlsons, kas dzīvo uz jumta
15.00 Puķu Ansis 16.30 Jakari 
16.58 Volless un Gromits. Nepareiza-
jās biksēs 17.30 Skats no malas
18.00, 23.00 Ziņas
18.50, 0.25 Četras istabas
19.25 Mana ģimene
20.00 1000 jūdzes Zelta krastā
20.30 Panorāma
21.15 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
22.00 Viss notiek 22.30 Latvija var!
23.15 Dzimis Eiropā 23.45 De facto
1.00 Mf. Labirints 4.55 Ielas garumā

LTV-7
 6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Albānijā
6.35 Sekotāji
7.30 Rīts ar Natāliju Аbolu 
8.15 Skats rītdienā 8.35 Pie rīta kafijas
8.55 Automoto raidījums 
9.15 Vienmēr formā!
9.45 Ievainotā saule
10.40 Hārtlenda 
11.30, 17.00 Divdesmit dabas šedevri
12.30 Troksnis
13.30 Top - Shop 
14.00 Ceļš uz 2014. gada FIFA Pa-
saules Kausu 16.10 Hārtlenda
18.10 Detektīvaģentūra Bīgls
19.00 Šodien 19.35 Izgaršot Brazīliju
20.10 Tūrists manā ciltī
21.15 Sporta studija
22.00 1000 jūdzes Ķīnā
22.30 Midsomeras slepkavības 
0.25 Baltic Grand Prix 2013
1.25 SeMS 

LNT
5.00 Likums un kārtība 
5.45 Kristīgā programma 
6.15, 4.35 Bernards
6.30, 4.10 Nedēļa novados. 
7.00, 2.15 900 sekundes
9.00, 0.20 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs

OTRDIENA, 3. jūnijs
LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province 6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.30 1000 jūdzes Zelta krastā
10.00, 18.50, 0.00 Četras istabas
10.40, 19.25 Mana ģimene
11.15, 13.10, 15.00 Top-Shop 
11.30 Labākās latviešu mūzikas izlase
13.25 Nepieradinātā Brazīlija
14.25 Viss notiek 16.15 Jakari 
16.45 Mārvijs Hemmers
17.15, 23.15 100 g kultūras. 
18.00, 23.00 Ziņas
20.00 Latvijas sporta varoņi
20.30 Panorāma 21.15 1:1
22.05 Visstraujāko pārmaiņu vieta
0.35 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
1.20 Aizliegtais paņēmiens
4.55 Skats no malas

LTV-7
5.00 Sporta studija
5.45 Vai Rīga jau gatava?
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Enerģija -- pilnīga kontrole
6.15 Sekotāji
7.10 Rīts ar Natāliju Ābolu 
7.55 Nedēļas apskats
8.15 Vide, veselība un mēs
8.35 Reģionālā attīstība Latvijā
8.55 Skatpunkti
9.15 Globalizācija 3000
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls
10.40, 16.10 Hārtlenda
11.30, 17.00 Divdesmit dabas šedevri
12.30 Troksnis
13.30 Top - Shop 
14.00 Ceļš uz 2014. gada FIFA Pa-
saules Kausu 19.00 Šodien
19.35 Aktuālais jautājums
20.05 Vienmēr formā!
20.35, 23.50 Izgaršot Brazīliju
21.05 Uzvaras seglos 22.05 Tavs auto
22.35 Autosporta programma 
23.05 Sporta studija
0.50 SeMS 1.20 Imanta - Babīte 
 
LNT
5.00 Ģimenes drāmas

9.50 Mf. Rozamunde Pilčere. Ziemas 
saulgrieži
11.55 Runā Rīga 
12.25 Karamba!
13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.30 Runāsim atklāti
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40, 3.45 Degpunktā
21.15 Dombura studija
23.15 Amerikāņi
0.40 LNT ziņu TOP 10

TV3
5.00, 2.25 Mīlestības sirdspuksti 
5.40, 11.55 Счастливы вместе
6.35 Amuleta mednieki 
7.05, 13.35 Denijs spoks 
7.35, 13.00 Smurfi
7.55, 1.10 Simpsoni 
8.35 Mf. Fantastiskais četrinieks
10.40 Māmiņu Klubs
11.15 Rīta pikniks
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.35 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.15 Viņas melo labāk 
16.55 Папины дочки: суперневесты
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Hawaii 5-0 
22.00 CSI. Lasvegasa
23.05 Bagātnieku dakteris 
0.05 Nekā Personīga

TV3+
5.35, 17.50, 0.50 Дом 2
6.20 Симпсоны
7.05, 14.30 Дневник доктора Зайцевой
8.05 6 кадров
8.40 Самое смешное видео Америки.
9.00 Закрытая школа 
11.10, 15.35 Comedy Women
12.15 10 желаний
13.20 Человек-невидимка
16.35 Моя прекрасная няня 
18.55 10 желаний
19.55 Интерны 21.00 Кухня
22.10 Полиция Майами. Отдел нравов

TV5
5.00, 1.20 Ночь музыки
7.30 Личные вещи

8.20, 18.30, 21.50, 0.00 Наша тема
9.15, 12.05 TV Shop
9.30, 17.30 Москва. Три вокзала
11.35, 22.25, 0.55 Криминал+
12.20 Хорошие шутки
14.10 Смеяться разрешается
16.25 Фарфоровая свадьба. Х/ф.
19.30 Новости
19.40 Дом с лилиями
21.55 1/5 - актуальности транзита
22.00 Вечер@22
23.00 Агент особого назначения

Первый Балтийский
5.25 Музыкальный канал
6.00 Доброе утро
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 0.35 Новости
9.30 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово!
11.35 Куприн. Впотьмах. Сериал.
13.50 В наше время
15.00 Наедине со всеми
15.55, 4.50 Модный приговор
17.45 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время. Латвийское Время
21.15 Линия жизни
21.20 Куприн. Поединок. Сериал.
23.25 Вечерний Ургант
0.00 Euronews
0.45 Познер
1.50 Женщина для всех. Х/ф.
3.25 Зеленый огонек. Х/ф.

РЕН ТВ
6.10, 9.05, 15.30 Семейные драмы
6.55, 13.15 Мультфильмы
7.09, 19.39 Прогноз погоды
7.10 У нас все дома
8.10 Солдаты
10.15, 19.40 Званый ужин
11.20, 16.30 Не ври мне!
13.35 Пища богов
14.30, 18.40 Верное средство
20.45 Реальная кухня
21.45 Территория заблуждений 
23.40 Битва экстрасенсов
1.45 Информационная программа 112

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Наши новости
6.05 Наше утро 9.05 Контуры

10.05 Жить здорово!
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 
0.30 Новости спорта
11.10 В наше время 12.05 Они и мы
13.10 Время обедать!
13.55 Модный приговор
15.00 Наедине со всеми
16.15 Смешное и еще смешнее
16.55 Давай поженимся!
18.20 Александр Червяков Обвиня-
ется большевик 18.55 Жди меня
20.00 Время 21.05 Позиция
22.05 Война машин
22.40 Девять месяцев. Х/ф

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.45 Новости
7.05, 8.05 Деловая жизнь
7.10, 8.10, 19.40, 0.25 Зона Х
8.45 Выпускные экзамены 
9.10 Главный эфир
10.05 Клуб редакторов
10.50 Вступительные экзамены
11.00 Звездная жизнь 
12.10 Моя правда 
13.15, 15.25 Солнечное затмение. 
Сериал 15.15, 18.40 Новости региона
17.25 Наши
17.35 Белорусское времечко
19.20 Арена 19.55 Форум
21.00 Панорама 21.45 Испытание 
22.15 Черные кошки. Сериал
0.10 Актуальное интервью
1.00 День спорта

Беларусь 2
7.00 Утро
9.00, 10.00, 21.30 Телебарометр
9.05, 17.55 Одна тень на двоих. Се-
риал. 10.40, 0.30 Разведка. Сериал
11.35 Два с половиной повара 
12.15 В долине Эла. Х/ф
14.30 Жизнь
16.00, 23.50 Перезагрузка
16.45 Три талера. Сериал
18.55, 22.45 Реальные пацаны
19.55 Суперинтуиция 
20.55 Азбука хорошего самочув-
ствия 21.25 КЕНО
21.35 Универ Новая общага
23.45 Хочу в телевизор!

15.15 Твой город
15.30 Славянский базар в Витеб-
ске-2014. 15.55 Звездная жизнь. 
17.15 Солнечное затмение. Х/ф
21.00 Главный эфир
21.55 Новости погоды

22.15 Бункер. Х/ф

Беларусь 2
7.25 Про Красную Шапочку. Х/ф
9.45 Завтра -- это мы!
10.10, 20.25 Телебарометр

10.15 Два с половиной повара. 
10.50, 21.40 Интерны
13.15 Автобаттл
13.55 Суперинтуиция. 
15.05 Стиль-бюро
15.40 Легенда Зорро. Х/ф

18.05 Comedy woman
19.15 Суперлото 20.05 Кипяток
21.00 Спортлото 5 из 36 21.05 КЕНО
21.10 Азбука хорошего самочув-
ствия
0.00 Генри Пул уже здесь. Х/ф

IK “ALNAMI” piedāvā 
mini-ekskavatora 

pakalpojumus: ūdensvadu un 
kanalizācijas ierīkošanu. 

Tālr. 20050580 (LMT), 
26898080 (TELE 2).

Sestdiena, 7. jūnijs
13.00 Rutuļu kapi, Rušonas draudze
Svētdiena, 8. jūnijs
14.00 Leitānu kapi. Aglonas draudze; 
15.00 Gūteņu kapi. Aglonas draudze
Sestdiena, 14. jūnijs
12.30 Kristapiņu kapi, Rušonas draudze
Svētdiena, 15. jūnijs
13.30 Peipiņu kapi
Sestdiena, 21. jūnijs
13.00 Gutas kapi. Bērzgales draudze; 
14.00 Pansionāta “Krastiņi” kapi. Bēr-
zgales draudze
Otrdiena, 24. jūnijs
13.00 Raģeļu kapi
Sestdiena. 28. jūnijs
13.00 Valaiņu kapi, Aglonas draudze; 
14.00 Borekstu kapi. Aglonas draudze
Svētdiena, 29. jūnijs
13.00 Egļu kapi Raģeļu draudze; 14.00 
Raginsku kapi. Raģeļu draudze
Sestdiena, 5. jūlijs
13.00 Kūdeņu kapi, Peipiņu draudze; 
14.00 Dudeļu kapi. Raģeļu draudze
Svētdiena, 6. jūlijs
12.00 Rušonas kapi; 14.00 Mākušu 
kapi. Bērzgales draudze
Sestdiena, 12. jūlijs
13.00 Silišķu kapi. Bērzgales draudze
14.20 Ezeraukinu kapi, Aglonas draudze
Svētdiena, 13. jūlijs
13.30 Staškeviču kapi. Peipiņu drau-
dze; 14.00 Madelānu kapi. Bērzgales 
draudze
Sestdiena, 19. jūlijs
13.00 Eikšu kapi ( ar Sv. Misi), Rušonas 
draudze; 14.30 Solkas kapi. Rušonas 
draudze
Svētdiena. 20. jūlijs
13.00 Bērzgales kapi
Sestdiena, 26. jūlijs
12.00 Ondzuļu kapi (ar Sv. Misi),Rušo-
nas draudze
Svētdiena, 27. jūlijs
13.30 Šķeltovas kapi. Peipiņu draudze; 
14.00 Dunsku kapi. Bērzgales draudze
Sestdiena, 2. augusts
13.00 Slobodskas kapi. Raģeļu drau-
dze; 14.00 Lipsku kapi. Raģeļu draudze
Svētdiena, 10. augusts
14.30 Aglonas kapi

Kapusvētki Aglonas 
novadā

Zviedrijas firmas pārstāvji 
Latgalē PĒRK 

dažādus meža īpašumus par 
augstām cenām. 
Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samak-
sa tūlītēja. 

Svari. Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari. 
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SI A “AIBI” ie pērk liel lo pus, 
jaun lo pus, aitas, ka zas, zir-
gus, cū kas. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 
Tālr. 26142514, 20238990.

SIAiepērkskujukokuun
lapukokuTA RAS KLU ČUS
•	 la pu ko ku ø no 14 līdz 23 cm 

38 EUR/m³
•	 sku ju ko ku  ø no 12 līdz 23 

cm 38 EUR/m³
•	 la pu un sku ju ko ku ø no 24 

cm 43 EUR/m³
Samaksa 3 darba dienu laikā.
Pie gā des vie ta: ‘’Lat gran’’ te ri to
ri ja, Ūd rī šu pag., Krās la vas nov.

Tālr. 27827666.
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

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

Izdevēja - 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 Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.

LAIKA ZIŅAS
S.                07.06. Sv.              08.06. Pr.               09.06. Ot.               10.06.

+14 ... +24 +14 ... +22 +13 ... +23 +16 ... +19

ZA               1 m/s DR              4 m/s ZR                 5 m/s ZR                 8 m/s

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uzraksti, 

portreti.
 Uzstādīšana. Bezmaksas 

piegāde. Zemas cenas.
Tālr. 26539548.

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentīna Sirica
Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
29389143, juris.roga@apollo.lv
26065838
29723750
26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Reklāma un sludinājumi

Lo gi no EUR 15, 
dur vis no EUR 99.

Bez % kre dīts + dā va na.
Tālr. 26847347, 

www.dur vis tev.lv

PĀRDOD

IEPĒRK

PĒRK

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē daži-

em produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  
Krāslavas).Tālr. 26823417.
Dagda, Upes iela 1-a. 

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

DAŽĀDI

Personas uzvārds, 
vārds

Miršanas 
datums

Dzimšanas 
datums

Apača Janīna 29.05.2014. 13.07.1932.
Bogdanova Anna 04.05.2014. 14.07.1929.
Brenča Valentīna 18.05.2014. 30.03.1943.
Bukovska Tekla 11.05.2014. 15.01.1923.
Čerepanova Ņina 26.05.2014. 20.10.1960.
Černeviča Marija 21.05.2014. 12.01.1927.
Čumika Marfa 26.05.2014. 07.07.1938.
Dubra Olga 05.05.2014. 12.03.1939.
Grodjs Zenons 14.05.2014. 06.02.1942.
Jegorova Anna 24.05.2014. 13.08.1940.
Kazjukeviča Zofija 22.05.2014. 18.12.1920.
Koreniks Mečislavs 05.05.2014. 22.04.1930.
Lipiņa Marija 28.05.2014. 14.01.1928.
Masaļska Marija 16.05.2014. 23.05.1924.
Matulis Viktors 21.05.2014. 02.04.1952.
Mihailovs Nikolajs 10.05.2014. 28.11.1938.
Miks Verners 22.05.2014. 15.11.1930.
Nainiša Valērija 13.05.2014. 05.03.1927.
Ņukša Jadviga 25.05.2014. 24.02.1940.
Osadčijs Pjotrs 24.05.2014. 07.07.1953.
Plociņa Marija 07.05.2014. 05.05.1929.
Pučkins Ivans 11.05.2014. 20.07.1939.
Rihlicka Anna 28.05.2014. 16.10.1931.
Salceviča Veronika 19.05.2014. 12.08.1925.
Seļaņins Boriss 16.05.2014. 20.01.1953.
Simagins Jurijs 11.05.2014. 30.04.1964.
Stigevičs Vladislavs 23.05.2014. 05.09.1939.
Vasiļevska Marija 13.05.2014. 25.05.1933.
Vasiļevskis Konstantīns 30.05.2014. 04.01.1928.
Vasiļjevs Pjotrs 09.05.2014. 08.02.1931.
Vorslavs Jānis 22.05.2014. 25.01.1928.
Zukuls Jāzeps 22.05.2014. 27.09.1930.

Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa ziņo, 
ka maijā mūžībā aizgājuši 32 cilvēki:

Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019;
SIA „Latbull”- piena teļus (14-
41 d.v.). Samaksa tūlītēja. Tālr. 
26609182;
zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918.
liellopus, cūkas, teļus, aitas. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 22448323.

Vajadzīgi FRIZIERI. T. 28867769.
Firma piedāvā darbu ŠUVĒJĀM. Iespējama ap-
mācība. Tālr. 26980956.
Meklēju darbu. Skaldu, lieku malku, palīdzēšu 
saimniecības darbos. Tālr. 29789264.
Sieviete palīdzēs saimniecībā, telpu uzkopšanā 
un apkops vecus cilvēkus (3-4 stundas dienā). 
Apzinīga un akurāta. Tālr. 22102220.
IZNOMĀ tirdzniecības vietas Rīgas ielā 34, jau-
najā tirdzniecības centrā. Tālr. 28809173.
Vēlos ĪRĒT 1-istabas dzīvokli uz ilgu laiku. Tālr. 
26925739.
Vēlos ĪRĒT 1,5-istabu dzīvokli ar mēbelēm. Tālr. 
27042773.
Vēlos ĪRĒT 3 vai 4-istabu dzīvokli uz 6-7 mēne-
šiem. Tālr. 22011360.
Veicam pasažieru un sūtījumu pārvadājumus LV-
UK-LV. No durvīm līdz durvīm. Tālr. 26828329.
L/S zemes APPĻAUŠANA ar smalcinātāju. Pie-
sakoties jūnijā 35 €/ha. Krāslavas, Dagdas, Ag-
lonas novados. Tālr. 22038020, 22081094.
Sniedzam platību APPĻAUŠANAS pakalpoju-
mus ar KRN-2,1. Tālr. 29485284.
PĻAUJAM zāli ar trimmeri-krūmgriezi. T. 27743200.
Platību APPĻAUŠANA ar PĻAUJMAŠĪNU- 
SMALCINĀTĀJU. Tālr. 26384445.
RETINĀŠANA ar krūmgriezi. Tālr. 28295726.
MŪRĒJU visa veida krāsnis, kamīnus, dūmva-
dus, plītis. Remonts un tīrīšana. Tālr. 29329151.
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 29142220.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. Buldozera pakal-
pojumi. Tālr. 28601483.
EKSKAVATORA pakalpojumi. Tālr. 22412984.
PIEMINEKĻU uzstādīšana, atjaunošana, izlīdzi-
nāšana; kapuvietu labiekārtošana, nožogoju-
mu izgatavošana un uzstādīšana. T. 28325539.
Metāllūžņu demontāža un izvešana. T. 29279852.
MAINU kaziņu (1.5 mēn.) pret kazlēnu. PĀRDODU 
dzinēju UD – 15, paredzētu MTZ- 05. T. 29542065. 
ATDOŠU labās rokās kucēnus (2 mēn., māte - 
taksīte). Tālr. 26140361.
St. Krāslava pazuduši divi vācu aitu sugas suņi 
(meitene- 1 gads, puika - 2 gadi, ar kakla siks-
nu). Tālr. 29988940, 28892068.

firma par visaugstākajām ce-
nām – mežu, lauksaimniecības 
zemi, cirsmas. Ātra un korekta 
novērtēšana un samaksa. Visu 
dokumentu bezmaksas nofor-
mēšana (līdz ZG). Stigošana un 
dastošana. Tālr. 26188075;
zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
SIA „AJ PARTNERI” – cirsmas, 
mežus īpašumā. Par brīvu kār-
to zemes plānus, meža taksāci-
jas un ZG. Augstas cenas, sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 29131196;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām. Tūlī-
tēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
zemi, mežus, cirsmas. Palīdzu 
noformēt dokumentus. Pārdodu 
malku, izstrādāju cirsmas. Tālr. 
26395187;
cirsmas, jaunus mežus, lauksaim-
niecības zemi. Tālr. 26225905;
mikroautobusus VW, MERCE-
DES, FORD; kravas mašīnas 
MAN, MERCEDES, VOLVO, 
SCANIA; hidromanipulatorus. 

ēku Krāslavā, Brīvības ielā 17 
(1. stāvs, 180 m2, € 18000). Tālr. 
28809173;
dzīvokli tirgus ielā 2-1, 106 m2, 
4 istabas, 2 līmeņos; apbūves 
zemes gabalu Upes ielā 9 (1550 
m2). tālr. 26412060;
2-istabu dzīvokli. Tālr. 22301169;
2-istabu dzīvokli Aronsona ielā 
17. Tālr. 28350230, 26431190;
2-istabu dzīvokli (53 m2) Ūdrīšu 
pag., Augstkalnē ar malkas ap-
kuri. Cena pēc vienošanās. Tālr. 
28138144;
1,5 - istabu dzīvokli poliklīnikas 
apkaimē, € 4500. Tālr. 28809173;
1-istabas dzīvokli Daugavpilī. 
Tālr. 25621833;
garāžu Pļavu ielā; lietotu datoru; 
uz krēsla liekamu elektrisko ma-
sāžas ierīci.Tālr. 28455315;
“FORD Focus” - 1.8 TDi, 2000., 
jauna TA, lūka, sakabes āķis, € 
1550. Tālr. 22324274;
“AUDI A6” - 2.5 TDi, dīzelis, 
1999., universāls. Automātiskā 
pārnesumkārba, melna, ir moni-
tors, navigācija, salons 2002.g. 
Tālr. 20067295;
“GOLF 4”, 1998., 144000 km no-
braukums, sudrabkrāsas, elek-
tronika, kondicionieris, € 1650; 
konveijera grābekli € 300; arklus. 
Tālr. 28623217;
“AUDI 80 Avant”- 1.9, 1994., dī-
zelis, TA līdz 12.2014. labā teh-
niskā un vizuālā stāvoklī. Tālr. 
25413022;
“VW Golf III”, TA līdz 11.2014., € 
500. Tālr. 28295726;
lietotus traktorus, graudu kom-
bainus; frontālos iekrāvējus un 
to aprīkojumu; meža izvedē-
jkausus T-25 un MTZ traktoriem 
aizmugures uzkarei; kartupeļu 
kombainus; stādītājus, arklus; 
kultivatorus; siena preses (rulo-
nu - Claas, Velger, Krone); sēj-
mašīnas, pļaujmašīnas, rezerves 
daļas kombainiem; lietotas kaltes 
Antti, Arska, Jaako. Piegāde, pa-
sūtījumi, līzings. Tālr. 28380128, 
29416121;
vieglā auto lietotas riepas, no € 
5-20. Tālr. 26447738;
lietos diskus R-14 ar riepām 
185x60x14 VW Golf Passat, 
Opel, var atsevišķi; lietos diskus 
R-14 Mazda; televizoru LG 54 
cm. Tālr. 29385960;
ķīpu presi (Vācija) “Fortschritt 
K-453” (1000 €); “AUDI A6” 
(1996, 500 €) Tālr. 29485284;
ruļļu presi. Tālr. 25395078;
jaunu trimeri AL KO BC 4300, 
lietotu zāles pļāvēju Husqvarna. 
Tālr. 29419159;
jaunas siltumnīcas, koka kar-
kass, 2.4m x 4 m - € 115, 2.4 m x 
6 m – € 140. Tālr. 20227783;
stelles. Pusautomātiskās. Tālr. 
28260656;
plastikāta logu (1.35 x 1.25). Tālr. 
29352358;
mucas (200 l, 1000 l). Iespējama 
piegāde. Tālr. 29498229;
mucas 20, 30, 60, 120, 200, 250, 
1000 l. Daugavpils. T. 27492445;
alus mucas, miežus, ratu ar pa-
jūgu. Skaldītu, sausu malku. Tālr. 
26070239;
plastmasas mucas 1000l. T. 26361548;
medu. 20 €/ 3 l. Tālr. 29340623, 
25600261;
govi. Bērziņu pag. T. 26447813;
kazu (pirmo gadu slaucama); āzi 

Tālr. 26016534;
auto norakstīšanai. Jebkuru mo-
deli un jebkurā stāvoklī. Tālr. 
29111828;
piena kvotas. Tālr. 26161362;
radio “URAL 112” un “RIGONDA - 
simfonija”. Tālr. 26412060;
bišu saimi Ūdrīšu pagastā. Tālr. 
29685453.

Firma piedāvā PVC logus un 
durvis, aizsargstiklus, mo-
skīttīklus. Vācu kvalitāte. Ga-
rantija 5 gadi. Krāslavā, Rīgas 
ielā 65 (ieeja no sētas puses). 
Tālr. 29998208

SIA “EL-REDA” 
piedāvā ar garantiju līdz 5 
gadiem (kredīts, piegāde):
- televizorus “LG” u. c. (sākot 
no EUR 125);
- ledusskapjus “ELECTROLUX” 
u. c. (sākot no EUR 129);
- veļas mašīnas (sākot no EUR 
50);
- virszemes un satelīttelevīziju 
(sākot no EUR 10);
- telefonus (sākot ar EUR 10);
- sadzīves tehnikas, pulksteņu 
remonts, atslēgu izgatavošana.

LĪGO ATLAIDES!
Vienības ielā 1, Krāslava. Tālr. 
29473211, 65626523.

SIA “JANSSEN LIVESTOK LATVIA” 

IEPĒRK 

piena teļus. 
Samaksa tūlītēja vai ar 

 pārskaitījumu.
Тел. 27846561 (Jeļena).

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

SIA “AIBI” aicina darbā 
 Inešos kautuves vadītāju - kla-
sifikatoru, kautuves darbinie-
kus. Labs atalgojums. Dzīves-
vieta. Tālr. 29478728

Firma iepērk: bērza papīr-
malku, alkšņa malku. Piedā-
vā meža izvedēja pakalpoju-
mus. Tālr. 20377801.

Veikalā “Dāvanas” bērnu rotaļ-
lietām visu jūniju atlaides 

līdz 50 %
Vienības 4, Krāslavā PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.

Plastikāta logi: 6 kameru vācu 
profils. Metāladurvis. Iekš-
telpu durvis. Tālr. 28675525, 

28230237, 65621730

Pērkam 
vasku un 
vecās 
vaska šūnas.
Ražojam bišu 
un tranu 
šūnas.

T. 26538824,  29106312
www.kurmisi.com

“Ritms R”
Plas ti kā ta lo gi un dur vis (Lat vi jas, 

Po li jas ra žo jums).
Iz mē ru no ņem ša na, uz stā dī ša na, 

ap da re (tālr. 20219116, Ge nā dijs).
Pa sū tī ju mu pie ņem ša na pa tālr. 

65681152, 20220306.

SIA„AĻŅIAS”
IEPĒRKZĀĢBAĻĶUS

EUR/m3 

Garumus iepriekš saskaņot!
Piegādes vieta: Varakļāni.

Ir transports! 
Korekta uzmērīšana!

SAMAKSA1DIENASLAIKĀ!
Tālr. 64866070,29806775,

25916403

Diam. 14-17 18-24 25<

Egle 55 
(54)

70 
(69)

71 
(70)

Priede 55 
(54)

70 
(69)

70 
(69)

atdod par velti. Odigjāni, Ūdrīšu 
pag. Tālr. 28795253;
sivēnus. Piegāde. T. 29818036;
malku, granti. Tālr. 26793485;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
29128690;
malku. Tālr. 29189194;
skaldītu malku. Tālr. 29129758;
skaldītu malku (bērzs) ar piegādi. 
Tālr. 28644159;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030.


