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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Latvijā un pasaulē

Laipni aicināti uz Alekseja Gončarova fotogrāfiju personālizstādi, kas līdz 21. jūlijam apskatāma 
Krāslavas vēstures un mākslas muzejā.

“Ezerzeme”— dzīves gaisma

Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jūnijā ir reģistreti 5 bērni - 

2 meitenes un 3 zēni.

Apsveicam!

Valsts ieņēmumu dienests 
(VID) atgādina, ka skolēniem, kuri 
vēlas strādāt vasaras mēnešos, un 
viņu vecākiem, ir jāņem vērā vairāki 
nosacījumi, kas saistīti ar nodokļu 
maksāšanas kārtību un atviegloju-
mu par apgādībā esošām personām 
piemērošanu. Lai novērstu nepatī-
kamo situāciju, ka vecākiem valstij 
jāatmaksā bērna nodarbinātības 
laikā nepamatoti piemērotie nodok-
ļu atvieglojumi, turpmāk tiklīdz sko-
lēns uzsāks darba attiecības, bērna 
atrašanās vecāka apgādībā tiks au-
tomātiski pārtraukta. Savukārt pēc 
tam, kad skolēns būs pārtraucis strā-
dāt, vecākiem pašiem bērns būs jā-
atjauno apgādībā. Atgādinām, ka no 
1.jūnija tas ir izdarāms elektroniski, 
izmantojot VID EDS.

Nodokļu nomaksas nosacījumi 
ir atkarīgi no tā, kāds nodokļu re-
žīms ir skolēna darba devējam:

1) vispārējais nodokļu maksā-
šanas režīms,

2) darba devējs ir mikrouzņē-
muma nodokļa maksātājs vai

3) lauksaimnieks. 
Turpinājums 5.lpp.

Par  darbu vasaras 
mēnešos

VID informē

FUTBOLS
F.K. Krāslava - FB Gulbene-2

5. jūlijā, plkst. 14.00
“Varavīksnes” stadionā

SIA “RUMBA centrs” aicina 
darbā pārdevēju - krāvēju.

CV - merogs@inbox.lv
Tālr. 28237504

Pagājušajā trešdienā Krās- 
lavas novada ārkārtas situāciju 
komisijas sēdē, ar pilsētas mēru 
Gunāru Upenieku priekšgalā, tika 
apspriesti jautājumi, kas attiecas 
uz pasākumiem, veicamiem Āfri-
kas cūku mēra izplatības apturē-
šanai. 

Jautājumu, protams, ir 
daudz, tostarp organizatorisko, jo 
darbā iesaistīti Pārtikas un vete-
rinārā dienesta (PVD) darbinieki, 
Vides pārvaldes darbinieki, med-
nieki un policisti. 

Trešdien PVD Āfrikas cūku 
mēri konstatēja vēl četrām bojā 
gājušām mežacūkām pierobežā, 
kur valsts robežojas ar Baltkrie-
viju. Uz doto brīdi Āfrikas cūku 
mēris konstatēts 12 meža cūkām 
un 3 mājas cūkām. Vīrusa izplatī-
šanās riska zonā ietilpst Dagdas 

novada Ķepovas un Dagdas pa-
gasti, Krāslavas novada Robež-
nieku un Indras pagasti. 

Pēc Gunāra Upenieka teiktā, 
šobrīd valdība izskata jautājumu 
par kompensāciju izmaksāšanu 
saimniecībām, kas cietušas no 
klasiskā un Āfrikas cūku mēra.  
Viņš arī paziņoja, ka Latvijā ir 
ieradušies divi Eirokomisijas pār-
stāvji, lai personīgi iepazītos ar 
situāciju Dagdas un Krāslavas 
novados.

Pārtikas un veterinārā die-
nesta Dienvidlatgales pārvaldes 
vadītājs Antons Laizāns atnāku-
šos informēja par to, ka sakarā ar 
Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu, 
pagājušajā nedēļā Krievija izde-
vusi aizliegumu piegādāt no Lat-
vijas gatavu cūkgaļas produkciju.

Valentīna SIRICA

Pie mums ieradušies eksperti 
no Eirokomisijas

VSAC „Latgale” filiāle 
 „Krastiņi” aicina darbā so-
ciālo rehabilitētāju ar atbilsto-
šu izglītību. Piedāvājam at-
bilstošu atalgojumu, sociālās 
garantijas.  Sīkāka informācija 
pārrunās. CV sūtīt uz e-pastu: 
krastini@vsaclatgale.gov.lv vai 
pa faksu 65629907. Kontakt-
persona – filiāles vadītājs Uldis 
Paukšens, tālr. 29494851

Sv. Ercenģeļa Mihaila 
 baznīcā (Grāveri)

4. jūlijs, 8.30 - stundu lūgša-
nas, pusdienu lūgš. Vsv. Mak-
sims Greks.

5. jūlijs, 16.00 - Svētdienas 
nakts dievkalpojums.

6. jūlijs, 8.30 - stundu lūgša-
nas, liturģija,4. nedēļa,  Vladimi-
ras Dievmātes ikonas piemi-
ņas diena.

09.jūlijs, 8.30 - stundu lūgša-
nas, pusdienu lūgš. Tihvinas 
Dievmātes ikonas piemiņas 
diena.

11. jūlijs, 8.30 - stundu lūgša-
nas, pusdienu lūgš. Sv. Sergejs 
un Germans no Valaamskas.

12. jūlijs, 8.30 - stundu lūgša-
nas, pusdienu lūgš., Sv. apustuļi 
Pāvils un Pēteris

13. jūlijs, 08.30 - stundu lūgša-
nas, liturģija, 5. nedēļa

15. jūlijs, 08.30 - stundu lūg-
šanas, pusdienu lūgš. Rīgas Sv. 
Jāņa un Jēkabpils ikonas pie-

miņas diena.
18. jūlijs, 8.30 - stundu lūgša-

nas, pusdienu lūgš. Sv. mūka 
Sergija Radonežska pīšļu at-
gūšana.

19. jūlijs, 16.00 - Svētdienas va-
kara lūgšana.

20. jūlijs, 8.30 - stundu lūgša-
nas, liturģija, 6. nedēļa.

23. jūlijs, 8.30 - stundu lūgša-
nas, pusdienu lūgš. 

26. jūlijs, 8.30 - stundu lūgša-
nas, pusdienu lūgš. Ercenģeļa 
Gabriela piemiņas diena.

27. jūlijs, 8.30 - stundu lūgša-
nas, liturģija, 7. nedēļa.

28. jūlijs, 8.30 - stundu lūgša-
nas, pusdienu lūgš.

Dagdas Sv. Nikolaja 
 Brīnumdarītāja baznīcā
12. jūlijā, 08.30 - stundu lūgša-

nas, liturģija. Sv. apustuļi Pēte-
ris un Pāvils.  

Grāveru un Dagdas drau-
džu pārzinis tēvs Viktors. Tālr. 
29534053

 Dievkalpojumu grafiks jūlijā

•	 Viens no Zolitūdes „Maxima” būvinženieriem tiesā prasa anulētā ser-
tifikāta atjaunošanu. Būvinženieris Ivars Sergets iesniedzis prasību 
tiesā, jo uzskata, ka nepamatoti padarīts par grēkāzi. Pie konstrukciju 
daļām, kas izraisījušas sagrūšanu viņš neesot strādājis.

•	 Šonedēļ aprit pieci gadi, kopš Nils Ušakovs kļuvis par Rīgas domes 
priekšsēdētāju. Lai gan viņa saimniecisko darbību vērtē dažādi, to-
mēr aptaujātie eksperti un kādreizējie mēri atzīst, ka Nils Ušakovs ir 
izaudzis par pirmā līmeņa politiķi, ar kuru nāksies rēķināties un kura 
karjera var būtiski ietekmēt Latvijas politisko vidi.

•	 Latvijas dabas sirdī – Gaujas Nacionālajā parkā tiek plānots bezjē-
dzīgs eksperiments, kurā ar cirvi un uguni lēnā garā tiks iznīcināts 
251 hektārs skaista meža. Vietējie iedzīvotāji vāc parakstus šā psei-
dozaļā projekta apturēšanai, jo vienīgie, kam no tā būs labums, ir kai-
tēkļi: vaboles un projekta īstenotāju komanda.

•	 Bijušais Ministru prezidents, kādreizējais nu jau likvidētās Tautas par-
tijas līderis Aigars Kalvītis nolēmis atgriezties politikā. Tagadējais KHL 
kluba Rīgas Dinamo valdes priekšsēdētājs kopā ar citiem bijušajiem 
premjeriem un kādreiz ietekmīgiem politiķiem nolēmis startēt Saei-
mas vēlēšanās no Vienoti Latvijai saraksta, kura līderis ir odiozais 
politiķis un uzņēmējs Ainārs Šlesers.

•	 No 20. jūnija līdz 23.jūnijam Latvijas glābējsilītēs tika atstāti trīs bērni-
ņi - divi Rīgā un viens Madonā. Visiem Līgo svētku brīvdienās Latvijas 
glābējsilītēs atstātajiem mazuļiem ir atrasti adoptētāji.Līdz šim Latvi-
jas glābējsilītēs atstāti 28 mazuļi.

•	 Pēdējos gados dinamiski ir audzis optisko tīklu īpatsvars interneta 
pakalpojumu sniegšanā - 2013. gada beigās optisko pieslēgumu 
īpatsvars veidoja gandrīz 60% 
no visiem fiksētajiem interneta 
pieslēgumiem.

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.
Plastikāta logi: 6 kameru vācu profi-
li. Tālr. 28230237, 65621730.
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Pirms šo amatpersonu vi-
zītes jau bija notikusi Krāslavas 
novada ārkārtas situāciju komi-
sijas sēde, kurā tika runāts par 
Āfrikas mēra apkarošanas plānu. 
Atgādinām, ka Āfrikas cūku mē-
ris konstatēts bojāgājušām meža 
cūkām Dagdas novadā, piero-
bežas zonā. Arī trijām mājas cū-
kām Robežnieku pagastā. Vienā 
saimniecībā ir konstatēts arī kla-
siskais cūku  mēris. Visi inficētie 
dzīvnieki ir iznīcināti un veikta 
fermas dezinfekcija. Vārdu sakot, 
tikai cūku mēra mums vēl trūka…

Zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs bija spiests atgādināt par 
kaimiņvalstu pieredzi, kuras arī 
skārusi šī problēma. Tā ir bēdīga 
pieredze, jo cīņā ar Āfrikas cūku 
mēra izplatīšanos un profilaktis-
kajiem darbiem ir nepieciešams 
liels finansējums. Ir svarīgi sav-
laicīgi pieņemt nepieciešamos lē-
mumus, kas mazinātu materiālos 
zaudējumus, kas šīs slimības ie-
tekmē rodas cūkkopības nozarē. 

Plānotajos mēra apkaroša-
nas pasākumos ir paredzēta ka-
rantīnas ieviešana inficētajā teri-

torijā un dzīvnieku iznīcināšana 
ar asins neizliešanas metodēm, 
kam seko dzīvnieku sadedzinā-
šana, kā arī veterināri - sanitāro 
pasākumu komplekss, vērst uz 
infekcijas perēkļu iznīcināšanu. 
Cik liela būs šī teritorija? - atbilde 
uz šo jautājumu speciālisti, kuri 
veic apsekošanu, sniegs tuvāko 
dienu laikā. Apsekošanas darbos 
šonedēļ jāiesaista 11 specializē-
tas brigādes.

Tikšanās laikā Krāslavā Dū-
klava kungs izteica viedokli, ka 
teritorijā, kas pakļauta infekcijas 

izplatībai, jāizsludina ārkārtas si-
tuācija, ar šādu ierosinājumu viņš 
vērsās pie valdības pārstāvjiem. 
Kā arī ar jautājumu, kas attiecas 
uz kompensāciju izmaksāšanu 
lauksaimniekiem, kuru saimnie-
cības skāris Āfrikas cūku mēris. 
Jautājumu par kompensāciju iz-
maksāšanu lauksaimniekiem  mi-
nistram uzdeva Krāslavas nova-
da domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks. Mājas cūku likvidācija 
lauku iedzīvotājiem ir īsta traģēdi-
ja. Un vai nebūs tā, ka ar slimības 
sekām būs jātiek galā tikai paš-

valdībām?
Jāpiebilst, ka zemkopības 

ministru uztrauc fakts, ka daudzi 
lauksaimnieki nav reģistrējuši cū-
kas, tas šajā situācijā apgrūtina 
PVD darbu. Tiekoties ar Latvijas 
cūkkopju asociācijas pārstāvjiem 
30. jūnijā J. Dūklavs aicināja zem-
niekus šo jautājumu atrisināt, solot 
bezmaksas dzīvnieku reģistrāciju.

PVD direktors Māris Balodis 
uzskata, ka viena no iedarbīga-
jām metodēm cūku mēra apkaro-
šanā ir pārvadājumu kontrole in-
fekcijas apdraudētajās teritorijās. 

Pirmkārt, protams, tiek pārbaudīta 
cūkgaļas transportēšana. Te savs 
vārds jāsaka policijas un robež-
sardzes darbiniekiem. Liela nozī-
me, pēc Baloža kunga vārdiem, ir 
medniekiem, kuriem ir uzdevums 
pārtraukt mežacūku populāciju, jo 
tās tiek uzskatītas par iespējama-
jiem vaininiekiem infekcijas izpla-
tībā Krāslavā. Pēc mednieku, kuri 
bija ieradušies uz sanāksmi, teik-
tā arī viņi ir ieinteresēti infekcijas 
apturēšanā un bez iebildumiem 
iesaistās cīņā, tomēr cerot uz iz-
devumu kompensāciju.

Ar medniekiem Rīgas vie-
si tikās pēc sanāksmes, lai ap-
spriestu turpmāko darbu un sa-
darbības plānu. 

Kā ar cūku mēri cīnījās 
mūsu kaimiņi

Āfrikas cūku mēra uzlies-
mojums bija reģistrēts pagājušā 
gada jūnija beigās Vitebskas un 
Grodņas apgabalos Baltkrievi-
jā. Par infekcijas izraisītāju, pēc 
Baltkrievijas speciālistu vārdiem, 
bija dzīvnieku kombinētā barība, 
kas ievesta no ārvalstīm un to lie-

toja privātuzņēmēji.
Lai apturētu slimības izplatī-

šanos, Baltkrievijas valdība pie-
ņēma stingrus lēmumus. Vitebs-
kas apgabalā vien līdz augusta 
vidum tika iznīcinātas 3 tūkstoši 
cūkas, iedzīvotāji saņēma kom-
pensācijas.

Bez ierunām tika iznīcinātas 
pilnīgi visas cūkas saimniecībās, 
kas atradās 5 km radiusā no  cūk-
kopības fermām. Ja iedzīvotāji 
atteicās cūkas iznīcināt, tika pie-
mēroti naudas sodi. Paralēli tika 
iznīcinātas mežacūkas 20 km 
rādiusā no vietām, kur atradās 
slimības perēkļi. 

Protams, robežsardzes vete-
rinārais dienests pastiprināti kon-
trolēja kombinētās lopbarības un 
produktu ievešanu valstī pierobe-
žas teritorijā, kur valsts robežo-
jas ar Ukrainu, Poliju, Lietuvu un 
Latviju. Spraigā režīmā strādāja 
darbinieki, kuri bija atbildīgi par 
veterināri - sanitārajiem darbiem, 
un milicija. 

Karantīna, ko izraisīja Āfri-
kas cūku mēris, Baltkrievijā at-
celta šī gada 10. februārī, bet 
aizliegums turēt cūkas piemājas 
saimniecībās, kas atrodas 5 km 
rādiusā no cūkkopības fermām, 
būs spēkā vismaz 3 gadus.

Āfrikas mēra uzliesmojums 
Baltkrievijā lika sarosīties lietu-
viešiem. Visiem, kuri šķērsoja 
robežu, bija paredzēta obligāta 
apavu dezinfekcija, ierobežota 
saimniecības preču pārvadāša-
na. Tiesa, Lietuvai cūku mēris 

garām neaizslīdēja. Slimība tika 
konstatēta mirušām mežacūkām 
400 km rādiusa teritorijā. Ārkār-
tas situācija tika ieviesta 5 valsts 
reģionos. 10 km rādiusā no Balt-
krievijas robežas tika izveidota 
buferu zona, kurā tika aizliegta 
cūku audzēšana zemnieku saim-
niecībās un fermās. PVD uz laiku 
ieviesa aizliegumu ievest dzīv-
nieku barību, dzīvas cūkas un 
reproduktīvo materiālu no šiem 
reģioniem. 

Mežacūku populācija cūku 
mēra skartajā teritorijā tiks sama-

zināta par 10 %, ir atļauts tās šaut 
visu gadu. 

Sabiedrības apzinīgums 
- svarīgs faktors cīņā ar 

vīrusu
To ne reizi vien apgalvoja 

Jānis Dūklavs un Māris Balodis. 
Policijas darbiniekiem ir izdevies 
apturēt dažu cilvēku mēģināju-
mus izvest cūkgaļu no Āfrikas 
cūku mēra skartās teritorijas. Cil-
vēkiem ir jāsaprot, ka realizētā 
gaļa, kas nav pārbaudīta PVD, 
var būt par cēloni infekcijas tālā-
kai izplatībai. Kā liecina pētījumi, 
vīrusa izraisītājs inficētā dzīvnie-
ka gaļā atrodas līdz pat 155 die-
nām. Cūkkopji jau ir informēti, ka 
infekcijas skartajā teritorijā bez 
PVD rakstiskas atļaujas ir aizlieg-
ta dzīvnieku, gaļas un subpro-
duktu pārvadāšana. 

Un, protams, nav pieļauja-
mas nobīdes no PVD noteiktajām 
normām. Runa nav tikai par obli-
gātu inficēto cūku, atlikušās barī-
bas, pakaišu materiāla, dzīvnieku 
apkopes priekšmetu iznīcināša-
nu, bet arī jādezinficē transport-
līdzekļi, kuri var būt aptraipīti ar 
slimo dzīvnieku izkārnījumiem un 
kļūt par Āfrikas cūku mēra pārnē-
sātājiem.

Un diez vai cilvēki ir jāpārlie-
cina par to, ka nedrīkst mirušas 
cūkas un viņu atkritumus izmest 
izgāztuvēs, aprakt mežā vai savā 
zemes gabalā. 

Valentīna SIRICA
Turpinājums sekos

Jāveic visi nepieciešamie pasākumi
Kā jau minējām, pagājušajā sestdienā saistībā ar Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu Krās- 
lavā notika Krāslavas un Dagdas novadu ārkārtas sēde, kurā piedalījās abu novadu, 
Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts policijas, robežsardzes pārstāvji. Lai izvērtētu 
situāciju un lemtu par turpmāko rīcību mēra izplatības novēršanā, Krāslavā ieradās Zem-
kopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS), Pārtikas un veterinārā dienesta direktors Māris 
Balodis, valsts Mežu dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš un citas atbildīgās amat-
personas. 

Kā liecina pētījumi, vīrusa izraisītājs inficētā dzīvnieka gaļā 
atrodas līdz pat 155 dienām. Cūkkopji jau ir informēti, ka 
infekcijas skartajā teritorijā bez PVD rakstiskas atļaujas ir 
aizliegta dzīvnieku, gaļas un subproduktu pārvadāšana.

Lai noskaidrotu šo svarīgo infor-
māciju, vērsos pie attiecīgajiem 
speciālistiem. Pagaidām atgādinu, 
ka karantīnas teritorijā 40 dienas ir 
aizliegts bez PVD rakstiskas atļau-
jas organizēt masu pasākumus, 
pārvadāt gaļu un gaļas izstrādāju-
mus. Šādā veidā var ierobežot šī 
bīstamā cūku mēra izplatīšanos, 
kura turklāt nav ārstējama un vak-
cīnas pret to nav. 

Speciālisti apgalvo, ka Āfrikas 
cūku mēra vīruss ir ļoti noturīgs. 
Produktos, ūdenī un apkārtē-
jā vidē tas saglabājas vairākus 
mēnešus. Tas nepakļaujas iesal-
dēšanas, kaltēšanas procesiem, 
to var iznīcināt tikai ļoti karstā 
temperatūrā. Āfrikas cūku mēra 
inkubācijas process var ilgt 2 
līdz 7 diennaktis. Kad slimība 
izplatās zibensātrumā, dzīvnieki 
iet bojā bez nekādām pazīmē. 

Temperatūra cūkām paaugstinās 
līdz 40,5-42 grādiem, novēroja-
ma aizdusa, klepus, vemšanas 
lēkmes un aizmugurējo ekstre-
mitāšu paralīze, daudz izdalīju-
mu, pat gļotaini vai strutaini, no 
deguna un acīm, reizēm asiņo-
joša caureja, bet biežāk aizcie-
tējumi. Dzīvnieku asinīs leikocītu 
daudzums samazinās uz pusi. 
Slimās cūkas izskatās saguru-
šas, galva noliekta, aste taisna, 
novērojamas slāpes. Par bīsta-
mo slimību liecina arī sarkanīgi 
violeti izsitumi uz vēdera, kakla, 
ausu rajonā. Izsitumi, uz tiem 
uzspiežot, kļūst bālāki, var būt 
strutojoši, parādās vietās, kur ir 
jūtīgāka āda. Par vīrusa mehā-
niskiem pārnēsātājiem var būt 
putni, savvaļas un mājdzīvnieki, 
grauzēji, daži ērču veidi un utis, 
kam bijis kontakts ar slimajiem 

vai bojā gājušajiem dzīvniekiem. 
Ārkārtas situācija

Otrdien kļuva zināms, ka MK 
ir lūdzis Saeimai ieviest ārkār-
tas situācijā Latgalē, 5000 km2 
teritorijā, ko skāris Āfrikas cūku 
mēris. Tie ir Aglonas, Zilupes, 
Ciblas, Krāslavas un Dagdas 
novadi, Dagdas pilsēta, Daugav-
pils novada Ambeļu, Birķeneļu, 
Demenes, Dubnas, Lauces, Ma-
ļinovskas, Naujenes, Salienas, 
Skrudalienas, Tabores, Vecsa-
lienas, Višķu pagasti, Rēzeknes 
novada Kaunatas, Mākoņkalna 
un Pušas pagasti, Ludzas no-
vada Brigskas, Isnaudas, Istras, 
Nirzenas, Pildas un Rundēnu 
pagasti.

Zonā, kurā ir piedāvāts ieviest 
ārkārtas situāciju, iekļauta ne 
tikai tā teritorija, kurā ieviesta 
karantīna, bet arī tā teritorija, 
kurā pastāv liels Āfrikas cūku 
mēra izplatības risks. Ar Minis-
tru Kabineta rīkojumu Pārtikas 
un veterinārajam dienestam ir 
tiesības iekļūt privātīpašumos, 
lai veiktu visus nepieciešamos 

Āfrikas cūku mēra apkaroša-
nas pasākumus. Tiks ieviesta 
pastiprināta transportlīdzekļu 
kontrole uz ceļiem un ierobe-
žota kustība. Lauku atbalsta 
dienestam ir jāveic operatīva 
kompensāciju par iznīcinātajām 
cūkām izmaksa. Bet kompensā-
ciju var saņemt tikai tie zemnie-
ki, kuriem dzīvnieki ir savlaicīgi 
reģistrēti. Kompensējamo iz-
maksu summa pagaidām netiek 
nosaukta. Acīmredzot, daudz 
kas būs atkarīgs no ES finansiā-
lās palīdzības. Lietuvai cīņā ar 
Āfrikas cūku mēri ES piešķīra 1 
milj. eiro. 

 Ministru kabinets ir devis rī-
kojumu Iekšlietu ministrijai - no-
drošināt karantīnas zonā patru-
lēšanu un  transporta līdzekļu 
pārbaudi, Valsts mežu dienes-
tam - koordinēt mežacūku iz-
šaušanas procesu, ar to popu-
lācijas uzskaiti, pašvaldībām 
- piesaistīt tehniku un resursus 
bojā gājušo un nogalināto dzīv-
nieku apbedīšanai. 

Valentīna SIRICA

No kreisās - Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks Oļegs Jemašovs, Latgales 
reģiona policijas pārvaldes vadītājs Juris Pastars, Dienvidlatgales PVD pārvaldes vadītājs Antons 
Lazdāns.

Āfrikas cūku mēris nav ārstējams, vakcīnas pret to nav
Āfrikas cūku mēris Latvijā ir reģistrēts pirmo reizi. Varbūt 
tāpēc daudzus Latgales zemniekus šī slimība iedzinusi 
strupceļā. Cilvēki ir nesaprašanā: vai tiešām būs jānoga-
lina arī veselās cūkas, ja tās atrodas karantīnas teritorijā?  
Vai tiesa, ka atsākt cūku audzēšanu varēs tikai pēc gada?

Krāsu darbnīcas 
 Lejasmalās

„Gleznojot es atpūšos un tad 
nākamajā dienā strādāju ar jaunu 
iedvesmu pat visvienmuļākos dar-
bus. Ja nav notikusi gleznošanas 
nodarbība, tad tajā nedēļā man 
kaut kā pietrūka. Kolosāli, ka var 
eksperimentēt ar krāsām, pavisam 
citādāk iepazīt cilvēkus..” Tās ir ti-
kai dažas no atsauksmēm, kuras ir 
saņēmušas pieaugušo gleznoša-
nas darbnīcu vadītājas, profesio-
nālas mākslinieces Inga Onževa 
un Agra Ritiņa. Jau otru gadu Rē-
zeknes Mākslas un dizaina vidus-
skolā notiek pieaugušo radošās 
darbnīcas „Personības izpausme 
krāsās”, kuras ir apmeklējuši vai-
rāk kā 20 Rēzeknes pilsētas un no-
vada iedzīvotāju, dažādu profesiju 
pārstāvji. 3. jūlijā jaunie mākslinieki 
devās uz plenēru Aulejas pagasta 
Lejasmalās, lai dabā un ainavā 
pārliecinātos par iegūtajām pras-
mēm un iekrāsotu šīs vasaras au-
deklus, pārdomas un lietaino vasa-
ru. Plenērā tapušos darbus gada 
nogalē būs iespējams apskatīt 
izstādē Latgales novadpētniecības 
muzejā, viens katra autora darbs 
tiks piedāvāts labdarības izsolē.
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28. jūnijā Rīgas Valsts teh-
nikuma Krāslavas filiālē notika 
diplomu pasniegšanas ceremoni-
ja izlaidumniekiem. 11 audzēkņi 
šajā gadā nokārtoja kvalifikāci-
jas eksāmenu, aizstāvēja savus 
pirmos patstāvīgos projektus. 
Iepriekš Krāslavas studenti vien-
mēr devās „aizstāvēties” uz Rīgu. 
Šoreiz eksāmenu komisija, kura 
sastāvēja no praktizējošiem pro-
fesionāļiem, tika sakomplektēta 
uz vietas. Tāpēc arī diplomdarbu 
aizstāvēšanas procedūra pagāja 
mazliet citādāk. Tehnikumā kva-
lifikācijas eksāmens sastāv no 
trim daļām. Pirmā daļa – tests, 
kas sastāv no 80 jautājumiem 
attiecīgajā specialitātē. Otrā daļa 
– kādas konkrētas detaļas un tās 
izgatavošanas procesa pilnīgs 
apraksts.  Trešā daļa – diplom-
darba aizstāvēšana. Maksimā-
lais punktu skaits par visām trim 
daļām – 300. Lai varētu saņemt 
Rīgas Valsts tehnikuma diplomu, 
ir nepieciešams savākt ne mazāk 
kā 210 punktus, citiem vārdiem 
sakot, jānodemonstrē vismaz 70 
% pārliecinošu zināšanu no vi-

sas programmas. Eksaminētājus 
vismazāk interesēja studentu ie-
priekš sagatavotās runas un teo-
rētiskie aprēķini. Šogad spiediens 
tika likts uz praktiskām iemaņām, 
tāpēc ar katru saruna notika pie 
izstrādājuma, ko students bija 
veicis saskaņā ar diplomdarba 
projektu. Profesionālajam meis-
taram pietika uzdot vien divus, 
trīs jautājumus, lai saprastu, vai 
pretendents ir darbojies patstā-
vīgi un cik labi jaunizceptais spe-
ciālists orientējas savā amatā.   

No 11 izlaidumniekiem trīs 
kvalifikācijas eksāmenu nokārto-
ja uz deviņi, trīs saņēma astot-
niekus, viens nokārtoja uz septi-
ņi. Augsti vērtējumi – liecības par 
jauno speciālistu teicamo sagata-
votību un neatlaidību. 

Izlaiduma ceremonija notika 
Krāslavā uz tehnikuma ražošanas 
bāzes lieveņa. Tradicionālā logu 
apmale ar plaši atvērtiem slēģiem 
(viens no studentu darbiem) bija 
svinību simboliska dekorācija. Ar 
apsveikumiem, laimīga ceļa vē-
lējumiem un sirsnīgiem sveicie-
niem pie izlaidumniekiem vērsās 
Rīgas Valsts tehnikuma direktore 
Dagnija Vanaga un Krāslavas te-
ritoriālās nodaļas vadītājs Arkādijs 
Petaško. Līdz ar diplomiem jau-
nie meistari saņēma sertifikātus 
par profesionālo datorprogram-
mu apguvi, kā arī sertifikātus par 
citu profesionālo prasmju apguvi. 
Daudziem tika pasniegtas Krāsla-
vas novada domes pateicības par 
piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē. 
Pēc ceremonijas man izdevās 
parunāties ar tehnikuma direkto-
ri Dagniju Vanagu, kura augstu 

novērtēja Krāslavas teritoriālās 
nodaļas darbu, īpaši uzsvēra no-
daļas sasniegumus sadarbībā ar 
vietējo pašvaldību, kopējos pro-
jektus, pateicoties kuriem nodaļas 
tehniskais aprīkojums ir viens no 
labākajiem Latvijā. Sarunā iesais-
tījās Krāslavas nodaļas vadītājs 
Arkādijs Petaško, kurš uzsvēra, 
ka Krāslavas jauniešiem ir ļoti 
svarīgi tepat uz vietas saņemt pie-
prasītu un konkurētspējīgu profe-
siju. Petaško kungam ir principiāla 
pozīcija attiecībā pret studentu 

diplomdarbu izstrādi. Tie-
ši praktiskais darbs, kā 
uzskata tehnikuma Krās- 
lavas filiāles vadītājs, ir 
spilgts pierādījums ab-
solventa profesionalitā-
tei, viņa kompetencei un 
kvalifikācijai. Pateicoties 
ciešai sadarbībai ar no-
vada administrāciju, filiā-
lei ir visi nepieciešamie 
materiāli, lai ar tiem varē-
tu nodrošināt ne tikai iz-
laidumniekus, bet arī visu 
kursu studentus prakses 
laikā.

Jaunajā mācību 
gadā Krāslavas filiāle 
plāno atvērt uzreiz trīs 
mācību grupas. Paralēli 
galdnieka – mēbeļu ra-
žotāja specialitātei tiks 
piedāvātas arī grupas 
transportlīdzekļu virs-
būves remonta, kā arī 
transportlīdzekļu virsbū-
ves krāsotāja specialitā-
tē. Tāpat kā visās mūsu novada 
mācību iestādēs, arī tehnikumā 
ir saspīlēts jautājums par abi-

turientiem. Vasara – lēmumu 
pieņemšanas laiks pamatskolu 
un vidusskolu absolventiem. Es 
palūdzu Dagniju Vanagu un Ar-
kādiju Petaško vienā teikumā no-
formulēt aicinājumu, veltītu skolu 
izlaidumniekiem, kas vēl nav izlē-
muši, kur mācīties tālāk. Dagnija 
Vanaga: „Tas, kurš vēlas saņemt 
labu un mūsdienīgu izglītību, kā 
arī nepieciešamu un pieprasītu 
profesiju, kas var palīdzēt ātri 
un veiksmīgi integrēties Latvijas 
darba tirgū, kurš vēlas mācīties, 

izmantojot vismodernākās mūs-
dienu iekārtas ar iespēju praktizēt 
visos mācību līmeņos, kurš grib 
izmantot visas iespējas, ko pie-
dāvā Eiropas projekti, ieskaitot 
arī iespēju stažēties Eiropā, tas 
noteikti izvēlēsies Rīgas Valsts 
tehnikumu!”

Arkādijs Petaško: „Ar kartu 
dienu es pārliecinos tajā, ka Lat-
vijā trūkst vidējā posma speciālis-
tu, valstij ir vajadzīgi cilvēki, kuri 
māk strādāt ar sarežģītām mūs-
dienīgām iekārtām, patstāvīgi, at-
bildīgi speciālisti, kuri māk strādāt 
gan ar galvu, gan ar rokām. Mūsu 
izlaidumnieki, nopietni attiecoties 
pret mācībām, ir teicami saga-
tavoti patstāvīgai profesionālai 
darbībai. Jaunizceptie meistari 
ar diplomiem un ziediem rokās 
saņēma apsveikumus. Bija re-
dzams, ka ikviens no viņiem 
izjūt lepnumu par sevi un savu 
veiksmi. Daudzi no viņiem jau 
strādā, kāds nolēma turpināt mā-
cīties, kāds dosies laimi meklēt 
uz ārzemēm. Visi izlaidumnieki ir 
uz jaunu atklājumu un notikumu 
sliekšņa. Viss ir tā, kā vienmēr 
ir bijis. Vēl senos laikos amat-
nieka apmācības process sevī 
iekļāva šedevra (tā tika dēvēts 
izstrādājums, meistara darināts) 
patstāvīgu izgatavošanu, kā arī 
ceļošanu pa pasauli pieredzes 
ieguvei. Savus pirmos „šedevrus” 
izlaidumnieki nu ir izgatavojuši. 
Bet ceļojumi...arī labi, jo katrs 
ceļojums beidzas ar atgriešanos 
mājās. Veiksmi!”

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Meistaru izlaidums

Izlaidumniekus sveic Dagnija Vanaga, 
profesionālās izglītības centra „Rīgas 
Valsts tehnikums” direktore

Mācību gads jau sen ir bei-
dzies. Jau veselu mēnesi skolēni 
bauda ilgi gaidīto vasaras brīvī-
bu, un tikai laiks viņiem var maz-
liet sabojāt garastāvokli. Neziņā 
vien bija izlaidumnieki. Nokārtojot 
centarlizētos eksāmenus jūni-
ja sākumā, viņi gandrīz mēnesi 
gaidīja rezultātus, kas kļuva zi-
nāmi vien 1. jūlijā. Jau 30. jūnijā 
tika paziņoti CE rezultāti, bet ek-
sperti izanalizēja zemo zināša-
nu līmeņa iemeslus vēstures un 
matemātikas eksāmenā. Kā gan 
ir veicies mūsu izlaidumniekiem? 
Apbruņojies ar šādu jautājumu, 
devos uz Krāslavas novada do-
mes Izglītības nodaļu pie tās va-
dītājas Lidijas Platonovas. Lūk, 
ko man izdevās uzzināt.

Šajā mācību gadā Krāslavas 
novadā centarlizētos eksāmenus 
kārtoja 54 devīto klašu skolēni 
(vienu centralizēto eksāmenu 

latviešu valodā kārto tikai mazā-
kumtautību skolu audzēkņi, mūsu 
novadā tādas skolas ir tikai trīs: 
Kalniešu pamatskola, Krāslavas 
poļu pamatskola un Krāslavas 
„Varavīksnes” vidusskolas 9. kla-
šu skolēni) un 69 vidusskolēni 
(Krāslavas Valsts ģimnāzi-
ja un „Varavīksnes” skola).

Pirmā labā ziņa bija tā, 
ka mūsu novadā eksāme-
nus nokārtoja visi skolēni! 
Tagad tiksim skaidrībā, kā 
nokārtoja. 

Ja latviešu valodas 
centarlizētā eksāmena vi-
dējais līmenis pamatskolē-
niem Latvijā bija 61,68 %, 
tad mūsu skolēni to nokār-
toja uz 62,43 %. Īpaši vēlos atzī-
mēt grāfu Plāteru vārdā nosaukto 
poļu pamatskolu, tās izlaidumnie-
ki šogad ir labākie, uzrādot rezul-
tātu 76,06 %!

Kādus gan rezultātus ir uz-
rādījuši novada vidusskolu izlai-
dumnieki? 12. klašu audzēkņiem 
bija iespēja kārtot 8 centralizē-
tos eksāmenus dažādos mācī-
bu priekšmetos. Tostarp bija trīs 
obligātie (matemātika, latviešu 

valoda un svešvaloda), kā arī 
minimums viens eksāmens pēc 
skolēna izvēles. 

Vidējo rādītāju jomā Latvi-
jā kopumā mūsu skolēni neiz-

skatās nemaz tik slikti. Ja vidēji 
valstī matemātika tika nokārtota 
43,34%, tad mūsējie parādīja re-
zultātu 53,9%. Vēsturi kopumā 
nokārtoja teicami - 70,66%, kad 
Latvijā vidēji - 42,6%! Augstāku 
rezultātu nekā vidēji Latvijā mūsu 
audzēkņi parādīja fizikā (60,9 %), 
ķīmijā (68,38 %), bioloģijā (63,5 

%). Neiztika, protams, arī 
bez problēmām. Diemžēl, 
bet mūsu izlaidumnieku re-
zultāti latviešu un angļu va-
lodā šogad nav iepriecinoši 
– attiecīgi 52,22 % un 50,36 
%. Jāpiebilst, ka šo eksāme-
nu kārtoja pilnīgi visi skolēni, 
izņemot atbrīvotos, ņemot 
vērā veselības stāvokli. Bet 
šis fakts problēmu izskaidro 
tikai daļēji. 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

izlaidumnieki šogad teicami no-
kārtoja krievu valodu (80,3 %), kā 
arī bioloģiju (67,38 %). Krāslavas 
„Varavīksnes” vidusskolas skolē-

ni bija labāki matemātikā (56,33 
%), kā arī ķīmijā (70,17 %). 

Šogad eksāmenus kārtoja 
arī profesionālās izglītības kom-
petences centra „Rīgas Valsts 
tehnikums” studenti. Formāli šī 
mācību iestāde ir Rīgas jurisdik-
cijā, bet eksāmenus viņi kārtoja 
šeit uz vietas, tāpēc viņu rezultāti 
arī ir zināmi. Jāsaka, ka visus ek-
sāmenus viņi nokārtoja godam, 
labākas zināšanas nodemonstrē-
jot vēstures eksāmenā. 

Vasara rit pilnā sparā, pavi-
sam drīz universitātes, akadē-
mijas, augstākās mācību iestā-
des piepildīs jautrais abiturientu 
spiets. Šajā skaļajā un dauzdvei-
dīgajā pūlī būs arī mūsu izlaidum-
nieki. Lai viņiem veicas!

Informāciju, ko sniedza 
Krāslavas novada Izglītības 

nodaļas vadītāja 
Lidija PLATONOVA, apkopoja 

Andrejs JAKUBOVSKIS

Centralizēto eksāmenu rezultāti

13. jūlijā Rēzeknē notiks 
Latgales senioru deju kopu 
festivāls “Ai, Latgale, Tu 
dvēselīte mana”, kas pulcēs 
kopā ne tikai Latgales, bet 
arī Vidzemes un Kurzemes 
17 senioru deju kolektīvus, 
tostarp arī “Veldzītes” no 
Dagdas novada Andrupe-
nes pagasta (vad.  Gunta 
Streļča), “Ezeriņi” no Dag-
das novada (vad. Lidija 
Kartenko) un Krāslavas ko-
lektīvs “Mežrozītes” (vad. 
Aloida Andžāne).

Latgales senioru deju kopu 
festivāls Rēzeknē sāksies plkst. 
15.30 ar svētku brīdi pie piemi-
nekļa “Vienoti Latvijai” Atbrīvo-
šanas alejā, pēc tam sekos da-
lībnieku gājiens un plkst. 16.00 
lielkoncerts Festivāla parkā (Pils 
ielā 7). Koncertā seniori izdejos 
gan latviešu, gan arī citu Eiropas 
valstu dažādu tautu, tostarp krie-
vu, igauņu, somu, bulgāru, spā-
ņu, vācu, beļģu, austriešu, čehu, 
holandiešu, poļu un izraēliešu se-
nioru žanra dejas.

Festivāla koncertu kuplinās 
arī pūšamo instrumentu orķestris 
“Rēzekne” (vad. Sergejs Serge-
jevs un Jānis Pavlovskis) un rē-
zekniešu iemīļotais duets Inga un 
Normunds.

Lai raits dejas solis un priecī-
gi gaiša festivāla svētdiena!
Maija UPENIECE, pašvaldības 
aģentūras „Rēzeknes Kultūras 
un Tūrisma centrs” speciāliste

Latgales  senioru 
deju kopu 

 festivāls Rēzeknē

Latgales ziņas

Apgūsti aktiera 
 profesiju!

Daugavpils teātris un dizaina 
un mākslas vidusskola „Saules 
skola” šogad piedāvā unikālu ie-
spēju Latgales jauniešiem. Ir sā-
kusies uzņemšana teātra aktiera 
specialitātē, mācības notiks no šī 
gada 1. septembra. 

Aktieru kursa sagatavoša-
nas mērķis ir Daugavpils teātra 
trupas papildināšana, tāpēc ab-
solventi neiegūs bakalaura grādu 
kā pēc aktiermākslas studijām 
Kultūras akadēmijā, toties tiem 
būs darba vieta Daugavpils teātrī.

Dokumentu iesniegšana LR 
Izglītības ministrijas apstiprinā-
tajā trešā profesionālā līmeņa 
apmācībā specialitātē „Teātra ak-
tieris” notiek līdz š.g. 31.jūlijam. 
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Par ko es runāju? Nu taču 
par Latvijas pirmo siera toršu 
konkursu, kas notika Aglonā. Un, 
pilnīgi kā metot izaicinājumu mā-

ņticībai, lauku mājas „Upenīte”, 
tāpat kā pirms gada, gleznainā 
ezera krastos pulcināja tieši 13 
cīnītājus par galveno

balvu. Velna ducis – tas 
vājajiem, bet konditori no Lat-
gales zina: līdzīgos meistarības 
konkursos zaudētāju nevar būt. 
Tas nozīmē, ka saldā ceha kon-
kurentu noslēpumi, kas nu ir 

kļuvuši zināmi visiem 
klātesošajiem, ir vēr-
tīgāki par zeltu. Vai 
maz ir iespējams ap-
vienot neapvienojamo 
– sieru un saldumus? 
Konkursanti pārlieci-
noši pierādīja – un vēl 
kā! Un pašlaik, ņemot 
vērā republikas līme-
ņa pasākuma „Saldā 
siera torte” rezultātus, 
tiek gatavots kulināro 
recepšu krājums. Lat-
galiskajā konkurencē 
skaļi sevi ir pieteikuši 
Aglonas, Dagdas un 
Krāslavas novadu kon-
ditori. Nu bet par visu 
pēc kārtas.          

Tieši pirms mē-
neša man piezvanī-
ja mana laba pazi-
ņa, biedrības „Siera 

Nams” vadītāja Vanda Davida-
nova ar nopietnu lūgumu – aizpil-
dīt pagājušā gada plaisu. Pirms 
gada viešņa no gavaspilsētas un 

toršu žūrijas 
locekle Aglo-
nā pamanīja, 
ka nav pārstā-
vēta Krāslava. 
Es zināju, pie 
kā iet ar šādu 
n e p a r a s t u 
piedāvājumu, 
un pagājuša-
jā sestdienā 
kopā ar Mari-
nu un Genā-
diju Dorožko 
devos ceļā. 
D e b i t a n t u 
loma mazliet 
mulsināja vien 
starta pozīcijā, 
bet oriģinālā 
siera tortes prezentācija izska-
nēja vairāk nekā pārliecinoši. 
Kā saka, no dziesmas vārdus 
neizņemsi: „Mūsu konkursa tor-
tes izveidi iedvesmoja mazdēla 
piedzimšana, viņam rīt jau būs 
trīs mēneši. Šoreiz gan viņš vēl 
nevarēs nogaršot vecmāmiņas 
veidoto gardumu, bet savā pir-
majā jubilejā noteikti to izdarīs. 
Katra torte – sava veida mākslas 
darbs, konditora darināts, ko var 
salīdzināt ar mākslinieka darbu, 
tikai ar vienu vienīgu atšķirību. 
Gleznotāja darbi dzīvo mūžīgi, 
bet konditora burvība neiztur pat 

vienu dienu. Jo garšīgāka torte, 
jo tās mūžs ir īsāks. 

Mūsu bērniem paredzētā 
torte pagatavota tā, lai tā varētu 
kļūt par dzimšanas rotu, lūk, tā-
pēc mēs arī izvēlējāmies bērniem 
tik mīļo multiplikācijas filmas tēlu 
– Minniju. Mūsu darinātā torte 
- nevainojama, tā nav pārlieku 
taukaina un ir mēreni salda. Mēs 
ievērojām savu noteikumu: visu 
labāko – bērniem. Pildījums no 
biezpiena un svaigā siera mai-
sījuma noderēja vislabāk – tā ir 
nepieciešama bērnu vecumā un 
ir vērtīgs olbaltumvielu avots. 
Mēs neizmantojām ne vienu pašu 
mākslīgo krāsvielu, bet mūsu fir-
mas noslēmums – smalkā dzēr-
veņu „notiņa”. Droši visi degus-
tējiet! No mūsu tortes sievietes 
nekļūst pilnīgākas, bet vīrieši ne-
kļūst vājāki.” 

Divdesmit sastāvdaļu sa-
rakstā es atradu arī divus Latvijas 
siera veidus “Baltais Lazdonas 
siers” un „Muižas siers”. Uzma-
nīgi izpētot 13 mājas darbus, kā 

arī pēc tautas 
veiktās de-
gustācijas es 
klusībā cerē-
ju, ka Krāsla-
vas debitanti 
bez balvas 
mājās neaiz-
brauks. Dag-
du pārstāvē-
ja pagājušā 
gada saldā 
Aglonas fes-
tivāla dalīb-
nieces Inga 
Maļkeviča un 
Svetlana Vi-
džupe. Jāsa-
ka, ka Svet-
lana žūriju 
un daudzos 
saldummīļus 
p ā r s t e i d z a 
divas reizes. 

Pirmkārt, viņas konkursa vietu 
greznoja skulptūra, darināta no 
īsta arbūza...no kura bija izvei-
dots konkursantes portrets (kar-
vinga meistara Andreja Vasiļenka 
no Dagdas darbs). Un otro reizi 
ar tortes oriģinālo dizainu - atmi-
ņas no tālās bērnības, pavadītas 
laukos: divas gotiņas uz lauka. 

Bija arī citi konkursa brīnu-
mi, tajā skaitā Aglonas galvenās 
ievērojamākās vietas miniatūras 
kopijas. Skaidrs, kāpēc žūrija, 
ko vadīja konditore Dina Gira no 
galvaspilsētas, tik ilgi lēma. Tā-
pēc objektivitāte un taisnīgums 

ir ievērots uz visiem 100! Šeit 
tiešām bija tas gadījums, kad 
dzimtās sienas palīdzēja. Gal-
veno balvu ieguva konditore Ilo-
na Nikolajeva, Aglonas Maizes 
muzeja konditore. Konkurss no-
tika Pēterdienā, un tieši šo ideju 
oriģinālā variantā ar ozola lapu 
dekorējumu īstenoja saldo lietu 
meistare ar desmit gadu pieredzi. 
Uz otrā kulinārijas mākslas goda 
pakāpiena kāpa Inese Plivda no 
Vārkavas, kuras torte bija rotāta 
ar kompozīciju, veidotu no dārza 
zemenēm. Bet mūsu Marina un 
Genādijs Dorožko ilgi saņēma 
apsveikumus par bronzas go-
dalgu. Kad tautas degustācijas 

laikā Krāslavas cienasts saldum-
mīļu negausīgajās mutēs nozu-
da desmit minūšu laikā, Marina 
ar ironiju nopūtās: „Tik ātri,  bet 
darbam bija nepieciešamas div-
padsmit stundas, neņemot vērā 
visu iepriekšējo sagatavošanās 
nedēļu...” Nācās viņu nomieri-
nāt, ka tā ir laba zīme. Rezultātā 
tā arī notika – brīnišķīga debija! 
Daudzskaitlīgie vietējie līdzjutēji 
palīdzēja nopelnīt skatītāju sim-
pātijas balvu vēl vienai meista-
rei Alīdai Sadovskai no Aglonas. 
Ilgus gadus Krāslava lepojās ar 
saviem konditoriem, tad bija pār-

traukums. Un, lūk, tagad – ilgi 
gaidītais tradīcijas turpinājums. 

Aleksejs GONČAROVS

Saldais festivāls Aglonā 

Absolūtais laureāts – Ilona 
Nikolajeva

Ērikas Križanovskas, viensētas 
„Upenīte” saimnieces meitas, 
pēdējais otas vilciens

Pirms balvu pasniegšanas – žūrijas priekšsēdētāja Dina Gira, novada domes priekšsēdētāja 
Helēna Streiķe, tiesneši Edgars Grāvītis („Rīgas Dzirnavnieks”) un Vanda Davidanova

Degustēt aicina Marina Dorožko

Svetlana Vidžupe un visjaunākais 
konditors Dāvids Stremjanovs kopā ar 
vecmāmiņu Ģertrūdi

Saldās atmiņas no Svetlanas bērnības

Sudrabainais gardums

Veiksme – cilvēku, kuri ir droši un nebai-
dās riskēt, liktenis, kurā vienmēr slēpjas 
kā meistarība, tā arī saspringts darbs. 
Plus ticība uzvarai. 

Krāslavas Minnija
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Jau pavasarī mūsu 
avīze ziņoja par nakts 
grautiņiem labiekārto-
tajā Zirga ezera krastā, 
tagad - jūnija pēdējā 
sestdienā - huligāni va-
ronīgā mērogā ir drais-
kojušies vecajā katoļu 
kapsētā, kā rezultātā ir 
cietušas 20 kapu kopi-
ņas. Ne pirmo reizi tās 
ir apgānītas kapsētas 
augšējā daļā, netālu 
no ceļa, kas ved uz 
vasaras atpūtas zonu 
ezera krastā. Pavasarī 
viegli varēja atpazīt uz-
dzīves kompānijas pē-
das, toties tagad ir labi 
saskatāms pusaudžu 
kompānijas raksturs. 
Ar saknēm izrautas un 
pa kapiem izsvaidītas 
puķes, sabojāti māks-
līgo ziedu pušķi, izde-
mulētas dekoratīvās 
kapu apmalītes, sadau-
zīti kapu lukturīši, bet 
vienā vietā pieminekļa 
marmora plāksne tika 
izmantota mērķa vietā. 
Šeit arī atrodas „lādiņi” 
– oļi, kas tika izmanto-
ti kādas kapu kopiņas 
rotāšanai. Krāslaviete 
Irēna ar asarām acīs 
pastāstīja, ka viņas ra-
dinieku apbedījuma vie-
ta pēc Vasarsvētkiem 
cietusi jau otro reizi. 
Jau vairākkārt ir nācies 
konstatēt tiesībsargājo-
šo orgānu neizlēmību: 
hroniskā naksts huligā-
nu un kapsētu vandāļu 
nesodāmība provocē 
recidīvus, kam pakļau-
jas mūsu Krāslava. Cik 
gan var ņirgāties par 
veselo saprātu?!

Aicinu vecākus  
vairāk pievērsties sa-
vām atvasēm, sekot 
viņu gaitām. Bez sa-
biedrības palīdzības šo 
sarežģīto situāciju vairs 
nav iespējams mainīt. 
Aleksejs Gončarovs 

Marazma hronika, vai Pasaules gals?

No 27.-29. jūnijam Dagdas 
novada Tautas deju kolektīvs 
‘’Dagda” (vadītāja Rita Vaišļa), 
Dagdas vidusskolas popgrupa 
(Veronika Kumačeva, Alvils Plivčs, 
Gunārs Plakošs) un sporta dejo-
tāji Aina Mizāne, Sergejs Pozd-
ņakovs piedalījās 21. Starptau-
tiskajā Mūzikas un deju festivālā 
’’Dņepras balsis Dubrovnā”.

Festivālā piedalījās dalībnieki 
no 9 valstīm (Baltkrievija, Ukraina, 
Slovākija, Moldāvija, Krievija, Lie-
tuva, Igaunija, Latvija, Polija). Lat-
viju pārstāvēja Dagdas un Krās- 
lavas novadi. Trīs dienu garumā 
festivāla dalībnieki sniedza kon-
certus, piedalījās pasākumos, kas 
saistīti ar Dubrovnas rajona 70. 
gadadienu kopš dalības Otrajā 

pasaules karā (apmeklēja memo-
riālo kompleksu Rilenkā), piedalī-
jās lāpu gājienā, nolika ziedus pie 
kritušo karavīru kapiem.

Par tradīciju festivālā ir kļu-
vusi apmaiņa ar ciema kukuli. 
Katra delegācija ved to no savas 
valsts un apmainās ar kādu no 
kolektīviem, ar mērķi tālākai sa-
darbībai. Jau piekto gadu festi-

vāla ietvaros notiek lelles “Dubra-
vuška” konkurss. Katrs kolektīvs 
darina lelli, ģērbtu savas valsts 
tautas tērpā, ar labsirdīgu sejas 
izteiksmi. Šogad mūsu Dagdas 
novada prezentētā lelle konkursā 
ieguva 1.vietu. 

Festivālam cauri vijās skaitlis 
21. Gājienā piedalījās 21 labākais 
Dubrovnas sportists,21 labākais 
Dubrovas izlaidumnieks, 21 jau-
nietis, 21 mākslinieciskais kolek-

tīvs, kuriem tika dāvāts par 
piedalīšanos 21 lakstīgalas 
māla skulptūra. 

Piedaloties festivālā 
pagājušajā gadā, Dubrovnā 
tika izveidota Atmiņu aleja, 
kurā aug 10 liepiņas (pie-
dalījās 10 valstis). Palūko-
jām, kā aug Latvijas liepiņa. 
Aug un lapo. Tieši tāpat kā 
tradīcijas, draudzība, kas 
sākušās Dņepras krastos, 
ir iesakņojušās arī Dagdā. 
17. maijā Dagdā viesojās 
divi kolektīvi no Dubrovnas, 
viens kolektīvs no Lietuvas.

Īpaši pasākumam tika 
izdota svētku avīze, kur tika 
iepazīstināts ar visiem vies- 
kolektīviem. Tā kā 2014. 
gads Baltkrievijā ir izsludi-
nāts par viesmīlības gadu, 
tad to mēs varējām bau-
dīt ik brīdi. Agrociematiņu 
viesmīlību varējām baudīt 

prezentāci-
ju stendos, 
degustējot 
viņu vie-
tējos gar-
dumus un 
iepazīs tot 
k u l t ū r a s 
tradīci jas. 
Vi tebskas 
a p g a b a l a 
amatperso-
nu uzrunas 
c a u r a u d a 
aicinājums 
d a l ī b n i e -
kiem nest 
miera ideju, 
būt draudzīgiem, optimistiskiem, 
īstiem mākslas mīļotājiem.

Skaistie tautas tērpi, krāšņie 
kolektīvu uzvedumi mūs priecēja 
un iedvesmoja jaunām idejām.

Paldies mūsu delegācijas 
vadītājai - Dagdas novada domes 
priekšsēdētājai Sandrai Viškurei 
par aktīvu dalību visās aktivitā-
tēs! Paldies par drošo vizināšanu 
šoferim Jurijam Čerņecovam! Un, 
protams, Dagdas novada pašval-
dībai par finansēm transporta no-
drošināšanai. 

Paldies visiem mūsu dalīb-
niekiem, kuri dejoja, dziedāja un 
viņu vecākiem!

Dagdas novada IKSN vadītāja 
Marija MICĶEVIČA

Turpinājums.Sākums 1.lpp.
Vispārējā nodokļu maksā-

šanas režīma gadījumā, skolēnam 
sākot strādāt no algas darba devējs 
maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli 
24 % un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātās iemaksas 34,09%. 
10,50% darba ņēmēja sociālo ie-
maksu daļu darba devējs ietur no 
skolēna algas, savukārt   23,59 % 
sociālo iemaksu daļu darba devējs 
maksā no saviem līdzekļiem. Sociā- 
lās iemaksas neveic, ja skolnieks ir 
jaunāks par 15 gadiem. Skolēnam, 
kurš ir nodarbināts vasaras mēne-
šos, ir tiesības algu piemērot ar  ie-
dzīvotāju ienākuma nodokli neaplie-
kamo minimumu - 75 eiro apmērā.

Atgādinām, ka VID mājas lapā 
ir pieejams algas kalkulators, ar 
kura palīdzību ikviens ātri un ērti var 
aprēķināt darba algas apmēru pēc 
nodokļu nomaksas. Algas nodokļa 
grāmatiņa nav obligāta, bet tā dod 
tiesības darba devējam, aprēķinot 
nodokļus, piemērot skolēna algai 
neapliekamo minimumu 75 eiro. 

Lai saņemtu algas nodokļa grā-
matiņu, skolēnam jāvēršas VID ar 
iesniegumu algas nodokļa grāmati-
ņas saņemšanai. To var izdarīt gan 
elektroniski, izmantojot Elektronisko 
deklarēšanas sistēmu (EDS), gan 
papīra formā VID klientu apkalpoša-
nas centrā. 

Vecākiem periodā, kamēr sko-
lēns ir nodarbināts, drīkst piemērot 
atvieglojumu par apgādībā esošo 
personu 165 eiro apmērā tikai ga-
dījumā, ja skolēna alga ir mazāka 
par 165 eiro mēnesī pirms nodokļu 
samaksas; ja alga ir lielāka, atvieg-
lojumu piemērot nevar. 

Tiklīdz skolēns uzsāks darba 
attiecības, apgādība tiks automātiski 
pārtraukta. Taču, ja skolēna ienākumi 
nepārsniegs 165 eiro mēnesī vai sko-
lēns pārtrauks strādāt, vecākiem pa-
šiem būs jāatjauno bērns apgādībā.

Ja skolēns vasaras laikā strā-
dā pie mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātāja: 

no skolnieka ienākuma darba 
devējs — mikrouzņēmumu nodok-
ļa maksātājs — neietur sociālās 

iemaksas un iedzīvotāju ienākuma 
nodokli, bet tie veido daļu no mik-
rouzņēmumu nodokļa, ko darba de-
vējs maksā no sava saimnieciskās 
darbības apgrozījuma. Piemēram, 
ja saņemamā atlīdzība ir 350 eiro, 
tad summa, ko saņems skolēns, būs 
tie paši 350 eiro.

Periodā, kamēr skolēns ir mik-
rouzņēmumu nodokļa maksātāja 
darbinieks, viņš nevar atrasties ve-
cāku apgādībā un vecāku gūtajam 
ienākumam nevar tikt piemērots at-
vieglojums par apgādībā esošu per-
sonu 165 eiro apmērā.

Tiklīdz skolēns uzsāks darba 
attiecības mikrouzņēmumā, apgādī-
ba tiks automātiski pārtraukta.

Atgādinām, ka no 2014. gada 1. 
jūnija informācija par apgādībā eso-
šām personām elektroniskajā algas 
nodokļa grāmatiņā personai jāno-
rāda pašai, izmantojot EDS (algas 
nodokļa grāmatiņas sadaļā „Apgā-
dājamie”, nospiežot spiedpogu „Pie-
vienot apgādībā esošu personu”) 
vai arī iesniedzot par to paziņojumu 
papīra dokumenta veidā jebkurā 
VID klientu apkalpošanas centrā.

Ja skolēns vasaras laikā sa-
ņem sezonas laukstrādnieku ie-
nākumu, strādājot lauku darbos 
(augļkoku, ogulāju un dārzeņu 
sējā vai stādīšanā, sējumu un stā-
dījumu kopšanā, ražas novākša-
nā, augļu, ogu un dārzeņu):

Gūtajam sezonas laukstrādnie-
ka ienākumam tiek piemērota nodok-
ļa likme 15 %, bet ne mazāka kā 0,70 
eirocenti katrā nodarbinātības dienā.

Vecāki saglabā tiesības piemē-
rot atvieglojumu par apgādībā eso-
šo bērnu 165 eiro apmērā, ja bērns 
ir jaunāks par 18 gadiem un saņem 
sezonas laukstrādnieku ienākumu.

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz 
VID Informatīvo tālruni 67120000, 
konsultēties ikvienā VID klientu ap-
kalpošanas centrā vai arī sūtīt savu 
jautājumu, izmantojot VID mājasla-
pas sadaļu „Uzdot jautājumu VID”.

Evita TEICE-MAMAJA, VID 
 Sabiedrisko attiecību 

daļas vadītāja

VID informē

Vecākiem un viņu bērniem 
par  darbu vasaras mēnešos

Izejamo dienu vandālisms, no kā Krāslava cieš nepietie-
kamo kultūras pasākumu dēļ, turpina pilsētniekos izsaukt 
sašutumu. 

Redzēt citus un parādīt sevi Baltkrievijā, Dubrovnā!
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Paziņojums “Tele2″ tī-
mekļa vietnē vēsta, ka no 
1. jūlija tiks paaugstinātas 
“Tele2″ mobilo sakaru tarifu 
cenas.

Tele2 “Nr.3″, “Nr.5″ un 
“Zelts” tarifu izmaiņas no 1. 
jūlija:

Tarifs “Nr.3″ maksās 4.99 
EUR (šobrīd 4.27 EUR, jeb 
sadārdzinājums par 16,9%)

Tarifs “Nr.5″ maksās 7.99 
EUR (šobrīd 7.11 EUR, jeb 

sadārdzinājums par 12,37%)
Tarifs “Zelts” maksās 

11.99 EUR (šobrīd 11.37 
EUR, jeb sadārdzinājums 
par 5,45%)

Tele2 klientiem, kas ne-
piekrīt līguma grozījumiem, 
bija tiesības atkāpties no 
līguma bez līgumsoda pie-
mērošanas līdz grozījumu 
spēkā stāšanās dienai, ie-
sniedzot rakstisku iesniegu-
mu.

Tele2 paaugstinās cenas

Turpinājums. Sākums - “Ezerzeme” 
nr. 47 (2014. g. 20. jūnijā)

11. b klase (kopā 20 skolēni, 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
piedalījās un godalgotas vietas 
ieguva 7 skolēni):

Dace Marhiļeviča - skolā: 2. 
vieta angļu valodas olimpiādē, 3. 
vieta latviešu valodas olimpiādē. 

Ingūna Vorslova - 2.vieta 
skolas krievu valodas olimpiādē, 
atzinība novada filozofijas olim-
piādē. 

Artūrs Kvjatkovskis - 2.vie-
ta novada datorātrrakstīšanas 
konkursā un Latgales reģiona 
skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu konkursā tieslietās. 

Māris Jaunmuktāns - 2. 
vieta novada ģeogrāfijas olimpiā- 
dē. 

Elīna Miglāne - 2. vieta Lat-
gales reģiona skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konkursā ties-
lietās.

Sabīne Leonoviča - 2. vieta 
skolas latviešu valodas olimpiā- 
dē.

Elīna Petroviča -1. vieta 
skolas krievu valodas olimpiādē.

11.c klase (kopā 13 skolēni, 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
piedalījās un godalgotas vietas 
ieguva 7 skolēni):

Viktors Urkauskis - nova-
dā. 1.vieta matemātikas un filozo-
fijas olimpiādēs, 3.vieta vācu va-
lodas olimpiādē, 1.vieta novada 
Latgales reģiona skolēnu zināt-
niski pētniecisko darbu konkursā 
tieslietās; valstī:1. vieta atklātajā 
filozofijas olimpiādē,

2.vieta Latvijas skolēnu zi-
nātniski pētniecisko darbu kon-
kursā, piedalījās valsts matemā-
tikas olimpiādē, atzinība Latvijas 
41.atklātajā matemātikas olim-
piādē, piedalījās starptautiskajā 
olimpiādē filozofijā Viļņā,

Jānis Makņa - skolā: 2. vie-
ta matemātikas olimpiādē, nova-
dā: 2. vieta fizikas olimpiādē un 
Latgales reģiona skolēnu zināt-
niski pētniecisko darbu konkursā 
inženierzinātnēs, piedalījās Latvi-
jas skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu konferencē. 

Renāte Šroma - 1. vieta 
skolas matemātikas olimpiādē, 1. 
vieta novada matemātikas olim-
piādē, piedalījās valsts matemā-
tikas olimpiādē, atzinība Latvijas 
41.atklātajā matemātikas olim- 
piādē. 

Natālija Mihailova - 3. vie-
ta skolas bioloģijas olimpiādē un 
konkursā „ Pazīsti savu organis-
mu”,1. vieta novada ķīmijas olim-
piādē. 

Sergejs Demarčuks - 3. vie-
ta skolas matemātikas olimpiādē, 
2. vieta novada fizikas olimpiādē. 

Emīls Puzo - 3. vieta nova-
da datorātrrakstīšanas konkursā, 
2. vieta Latgales reģiona skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu kon-
kursā inženierzinātnēs, piedalījās 
Latvijas zinātniski pētniecisko 
darbu konferencē. 

Inta Bukovska - 3. vie-
ta novada matemātikas olim- 
piādē.

11.a klase:
Diāna Pojuta - skolā: 1. 

vieta vizuālās mākslas olim-
piādē, 3. vieta angļu valodas 
olimpiādē, novadā: 2. vieta 
angļu valodas olimpiādē un 
filozofijas olimpiādē, 1. vie-
ta Latgales reģiona skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu 
konkursā filozofijā, atzinība 
valsts atklātajā filozofijas 
olimpiādē, 2. vieta Latvijas 
skolēnu zinātniski pētniecis-
ko darbu konferencē, pieda-
lījās valsts vizuālās mākslas 
olimpiādē.

Rita Lubgāne - 3. vieta sko-
las vizuālās mākslas olimpiādē.

12.c klase (kopā 15 skolēni, 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
piedalījās un godalgotas vietas 
ieguva 10 skolēni):

Kristīne Kitoka skolā: 2. 
vieta vēstures olimpiādē, 3. vieta 
matemātikas olimpiādē, novadā: 
1. vieta matemātikas olimpiādē, 
2.vieta vēstures, ķīmijas, fizikas 
olimpiādēs, 2.vieta Latgales re-
ģiona skolēnu zinātniski pētnie-
cisko darbu konkursā ķīmijā.

Līga Pauliņa - skolā: 1. vieta 
angļu valodas olimpiādē, 3. vieta 
bioloģijas un matemātikas  olim-
piādēs, 3. vieta novada angļu va-
lodas olimpiādē. 

Agnese Sauleviča- skolā: 
2. vieta bioloģijas un angļu valo-
das olimpiādēs, 3. vieta latviešu 
valodas olimpiādē, novadā: atzi-
nība latviešu valodas un literatū-
ras olimpiādē, 3. vieta bioloģijas 
olimpiādē. 

Monta Lipšāne - 3. vieta 
skolas latviešu valodas olimpi-
ādē, 3. vieta novada latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē, 
atzinība atklātajā Latgales kul-
turoloģijas olimpiādē, atzinība 
valsts oratoru konkursā.

Jūlija Sprance - skolā: 1. 
vieta bioloģijas un vēstures olim-
piādēs, novadā:

1.vieta matemātikas, vēstu-
res, bioloģijas olimpiādēs, pieda-
lījās valsts vēstures olimpiādē. 

Anastasija Čilikina - 3. vie-
ta skolas latviešu valodas olim-
piādē, 1. vieta novada datorātr-
rakstīšanas konkursā. 

Elīna Pinčuka - atzinība no-
vada vācu valodas olimpiādē. 

Andris Ivanovs - atzinība 
skolas angļu valodas olimpiādē. 

Jūlija Kravcova - 2. vieta 
skolas vēstures olimpiādē. 

Edgars Ungurs - 3. vieta 
skolas vēstures olimpiādē.

12.d klase (kopā 19 skolēni, 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
piedalījās un godalgotas vietas 
ieguva 10 skolēni):

Marija Podjava - 3. vieta 
skolas latviešu valodas olimpiā- 
dē, 2. vieta Latgales reģiona sko-
lēnu zinātniski pētniecisko darbu 
konkursā matemātikā, piedalījās 

Latvijas skolēnu zinātniski pētnie-
cisko darbu konferencē. 

Laura Lene - 3. vieta Lat-
gales reģiona skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konkursā vides 
zinātnēs, piedalījās Latvijas sko-
lēnu zinātniski pētniecisko darbu 
konferencē. 

Samanta Lisecka - 1. vieta 
Latgales reģiona skolēnu zināt-
niski pētniecisko darbu konkursā 
politoloģijā, 3. vieta Latvijas sko-
lēnu zinātniski pētniecisko darbu 
konferencē.

Inguna Urža - 3. vieta skolas 
krievu valodas olimpiādē. 

Sabīne Mikulāne - 2. vieta 
skolas vēstures olimpiādē. 

Darīna Blaževiča - 3. vieta 
skolas vēstures olimpiādē. 

Zanda Grišāne - 1. vieta 
skolas latviešu valodas olimpiā- 
dē. 

Lelde Ludzīte - 2. vieta sko-
las latviešu valodas olimpiādē. 

Karīne Japiņa - 1. vieta no-
vada vizuālās mākslas olimpiādē.

Agita Dzalbe - 3. vieta Lat-
gales reģiona skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konkursā psi-
holoģijā.

Svinīgi tika godināti arī visi 
skolas skolotāji, jo, pateicoties 
viņu radošumam, pacietībai, ie-
jūtībai, sapratnei un profesionali-
tātei šādi rezultāti diezin vai būtu 
sasniegti.

Olimpiāžu un konkursu kop-
vērtējumā par labākajiem tika 
atzīti - Gunta Maijere (9.kl), Ieva 
Jokste (10 kl.),Viktors Urkauskis 
(11.kl.), Aiva Staņeviča (10.kl.), 
Kristīne Kitoka (12.k\.), Diāna 
Pojuta (12.kl.), Sintija Skerškāne 
(8.kl.). Par atbalstu un sapratni 
tika sumināti arī 8., 10., 11. klašu 
vecāki, jāpiebilst, ka 9. un 12.kla-
šu vecākiem pateicības tika iz-
teiktas izlaidumos.

Ceremonijas laikā visus prie-
cēja Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
dejotāji, dziedātāji un aktieri, jo 
kas gan tas būtu par pasākumu 
bez skolas pašdarbības kolek-
tīviem, kuri arī šogad ir guvuši 
panākumus un sasnieguši labus 
rezultātus gan novadā, gan arī 
reģionā.

Deju kolektīvi  „Jumis” un 
„Rakari” (vad. l. Grišāne) Dagdas 
un Krāslavas novadu deju ko-

lektīvu skatē abi kolektīvi ieguva 
1.pakāpes diplomu; ģimnāzijas 
jauktais koris „Krāslava” (vad. 
O.Grecka) novada koru skatē ie-
guva 1.pakāpes ,bet Latgales re-
ģiona skatē 2.pakāpes diplomu, 
vokālais ansamblis “Krāslaviņa” 
(vad. O.Grecka) gan novada, gan 
reģiona skatē ieguva 1.pakāpes 
diplomu. Veiksmīgs ir bijis gads 
arī teātra-sporta pulciņam “Vār-
na” (vad. D. Andžāne) - 1.pakā-
pes diplomi novada un reģiona 
skatēs.

Pasākuma gaitā tika piešķir-
tas vairākas nominācijas. Nomi-
nācija „Labākie pašdarbnieki” - 
1.vieta 10.c kl.(iegūts Ceļojošais 
kauss), 2.vieta - 11.c kl. un 3.vie-
ta -8.klasei. Jāpiebilst, ka 8.klasē 
no astoņpadsmit skolēniem tikai 
divi nav iesaistījušies skolas paš-
darbības kolektīvos. Mūsu astotie 
ir veiksmīgi aizstāvējuši ne vien 
skolas, bet arī Krāslavas novada 
godu Latvijas jaunatnes prāta un 
erudīcijas spēles „ZZ ČEMPIO-
NĀTS” fināla sacensībās Rīgā.

Nomināciju „Labākie mā-
cību priekšmetu olimpiādēs un 
konkursos” ieguva 12.c (iegūts 
- Ceļojošais kauss), 2.vieta - 8.a 
klasei un 3.vieta - 11.c klasei. 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas kon-
kursā „Kas? Kur? Kad?”, kas 
gadu garumā ir kļuvusi par ne-
mainīgu skolas tradīciju, šī mācī-
bu gada absolūtie uzvarētāji bija 
10.c (1.vieta), 11.c (2.vieta ) un 
8.a klase (3.vieta).

Nomināciju „Sportiskākā 
klase” ieguva 10.c klase, 2.vieta 
- 12.c, 3.vieta - 9.a klasei. Krās- 
lavas Valsts ģimnāzija saka pal-
dies visiem skolēniem un viņu ve-
cākiem, skolotājiem par ieguldīto 
darbu, jo īpaši pašdarbības ko-
lektīvu vadītājiem - I. Grišānei, V. 
Timulei, O. Greckai, L. Artemen-
kovai, D. Andžānei, kā arī Krā-
slavas pamatskolas astoto klašu 
„Raitas” kolektīva dejotājiem.

Neaizmirstiet - Krāslavas 
Valsts ģimnāzija ar jums lepojas!

Vēlot veiksmīgu vasaru, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Daina Andžāne

 Gada balva Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Valsts ieņēmumu dienests 
(VID) informē, ka, regulāri 
veicot nodokļu nemaksāša-
nas risku izvērtējumu, ir kon-
statēts, ka tieši automobiļu 
apkopes un remonta nozarē 
ir augsts nodokļu nemaksā-
šanas riska īpatsvars. 

Tādēļ nodokļu disciplīnas uz-
labošanai VID ir noteicis divu tak-
sācijas mēnešu nogaidīšanas pe-
riodu — jūliju un augustu. To laikā 
nodokļu maksātājiem tiek dota ie-
spēja pašiem novērst pārkāpumus 
nodokļu aprēķinu jomā un deklarēt 
gan saimnieciskās darbības ie-
ņēmumus, gan darbiniekus, gan 
darbiniekiem aprēķinātās algas pil-
nā apmērā. Pretējā gadījumā VID 
uzsāks vērienīgus preventīvos un 
represīvos pasākumus automobiļu 
apkopes un remonta nozares no-
dokļu maksātājiem.

VID arī atgādina, ka nodokļu 
maksātajiem ir iespēja izmantot 
savas likumā „Par nodokļiem un 
nodevām” noteiktās tiesības un 
precizēt datus arī jau iesniegtajās 
deklarācijās par iepriekšējiem tak-
sācijas periodiem.

VID aicina arī fiziskās perso-
nas, kuras nodarbojas ar automo-
biļu apkopi un remontu un šobrīd 
nav reģistrējušas savu saimniecis-
ko darbību, to nekavējoties izdarīt, 
tādējādi nodrošinot sev valsts soci-
ālās garantijas un vienlaikus god-
prātīgi pildot savas saistības pret 
sabiedrību un valsti kopumā.

Ja persona pēc VID aicināju-
ma nereģistrē saimniecisko darbī-
bu, tiek piemērota administratīvā 
atbildība par saimnieciskās dar-
bības nereģistrēšanu, piemērojot 
naudas sodu no 210 līdz 350 EUR. 
VID vērš uzmanību, ka personai, 
kura nereģistrējas kā nodokļu 
maksātājs un neiesniedz nodokļu 
deklarācijas par periodu, kurā tika 
veikta saimnieciskā darbība, VID 
veic auditu un no dienas, kad per-
sonai bija jāreģistrējas kā nodokļu 
maksātājam, aprēķina un piedzen 
nodokli, ar to saistīto nokavējuma 
naudu un soda naudu 100 procen-
tu apmērā.

VID ir izvērtējis visus šīs 
nozares komersantus un rūpīgi, 
ilglaicīgi veiks monitoringu tiem 
komersantiem, kuri pēc VID rīcībā 
esošās informācijas neveic god-
prātīgu nodokļu nomaksu pilnā 
apmērā. VID arī aicina iedzīvotājus 
informēt par nelegāli strādājošiem, 
nereģistrētiem automobiļu remon-
ta servisiem, zvanot uz VID dien-
nakts bezmaksas uzticības tālruni 
80009070 vai rakstot uz elektronis-
kā pasta adresi parkapumi@vid.
gov.lv.

Informāciju sagatavoja VID 
Sabiedrisko attiecību daļas 

galvenā speciāliste 
Evita TEICE-MAMAJA

VID informē
VID: autoservisu 

pēdējā iespēja 
novērst pārkāpumus 

26. jūnijā Dagdas novada 
jauniešu iniciatīvu centrā „Parka 
rozes” notika motosporta stafetes 
jauniešiem.

Pasākumā pulciējās 11 mo-
torolleru īpašnieki, kā arī vairāki 
motosporta piekritēji — pasāku-
ma skatītāji. Dalībnieki sacentās 
četrās dažādās stafetēs, de-
monstrējot veiklību un precizitāti.

Visi motobraucēji diezgan 

prasmīgi nobrauca stafetes, taču 
visveiksmīgāk nobraukt izdevās 
trim jauniešiem — 1.vietas ie-
guvējam V. Karpovam, 2.vietas 
ieguvējam E.Jančevskim un 3. 
vietas ieguvējam K. Lipšānam. 
Pirmo triju vietu ieguvēji balvās 
saņēma uzvaras kausu un dip-
lomu. Pārējie dalībnieki par pie-
dalīšanos saņēma pateicību un 
mierinājuma balvu — aproci ar 
uzrakstu „Dagdas novads”.

Paldies jauniešiem par uz-
drīkstēšanos piedalīties moto-
sporta stafetēs. Īpašs paldies 
Dagdas novada sporta pasākumu 
organizatoram J. Višņevskim par 
pasākuma profesionālo organizē-
šanu!

A. ODIŅECA, Dagdas novada 
JIC vadītāja (www.dagda.lv)

Motosporta stafetes 
jauniešu iniciatīvu centrā „Parka rozes” 
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Redzes invalīdes Eleonoras 
Kozlovskas bērnība un skolas 
gadi ritēja Krāslavas rajona Vec-
okras pusē, ciematā Užaniški, 
kuru zina retais. Eleonora saka, 
ka ļaudis pieraduši vienkāršāk 

– Vecokra. Ģimenē auga divi 
bērni – Eleonora un par sešiem 
gadiem vecāks brālis Ivans, kurš 
jau miris, bet dzīvojot strādāja 
par sakarnieku. Ar šo profesiju ir 
saistība arī manai sarunbiedrei, tiesa, 
sākumā viņa apguva pavisam ko citu.  

Sabiedrībā arvien spēcīgāks 
paliek viedoklis, ka dzīve beigu-
sies līdz ar invaliditāti. Eleonora 
tam nepiekrīt absolūti un galīgi: 
“Nē, dzīve turpinās, tikai jaunā, 
varbūt pat augstākā pakāpē! Kai-
miņi mani nemitīgi slavē un saka: 
“Tu, Ļenka, malacis! Citi nodze-
ras, bet tu viena izej pastaigāties 
un savu Staņislavu vēl pabiksti, 
kāpēc nepaņem biežāk pie rokas 
un neaizved tālāk no mājas!” Es 
pie mājas viena nebaidos, bet, 
pastaigājoties tālāk, man vajag 
pavadoni, jo nevaru paļauties ti-
kai uz balto spieķīti. Saka, vājre-
dzīgiem redze kompensējas ar 
saasinātu dzirdi un tā ir taisnība, 
jo dzirdu katru vissīkāko skaņu. 
Savu mazdēlu nekad neredzēju, 
bet pēc balss pazītu nekļūdīgi. 
Patīk pieskarties viņam, jo tikai ar 
taustes sajūtām varu uzburt sev, 
kā viņš izskatās. Akims atskrien 
pie manis, uzsēžas uz ceļiem un 
saka: ”Baba iesim!” Kur es iešu? 
Tad ķeras pie rokas: “Iesim, iesim 
paskatīties!” “Es taču neredzu, 
bērniņ!” Viņš: “Es zinu, bet iesim!” 
Tad saucam vectēvu palīgā. Kon-
taktēties es varu, tikai tas ir citādi 
nekā redzīgajam. Es atceros, kā 
izskatās visi pazīstamie ziedi, 
varbūt pēc smaržas būs grūti at-
pazīt, bet, ja rokās pataustu, tad 
gan varu pateikt, kas tās ir – peo-
nijas, rozes, lilijas vai citas. Arī 
dažas lauku puķes atpazīstu, tās, 
kuras spilgtāk saglabājās atmiņā. 
Bērnībā daudz skraidīts basām 
kājām, zemes sajūta nav zudu-
si un arī šobaltdien pēc lietus ar 
prieku izeju pastaigāt basām kā-
jām. Istabā pārvietoties man nav 
bail, vienīgi pa kāpnēm ir bailīgi 
iet, jo dzīvoju trešajā stāvā un pē-
dējā laikā nepamet doma, ka kritī-
šu pa kāpnēm. Reiz jau kritu, varbūt 
tāpēc māc tik nepatīkama sajūta. 

Es apzinos un jūtu, ka esmu 
akla. Reizēm ielienu kādā kaktā 
un paraudu. Visādi ir, bet prie-
cājos, ka arvien visu daru pati, 
tostarp ēdu un mazgājos.  Man 
mācītājs sacīja, ka savi grēki 
jāizdzīvo cilvēkos, nevar palikt 
vienam. Un tiešām, es nevaru 
būt viena. Vasarā gan ir vieglāk, 
var iziet pastaigāt pie mājas, bet 
ziemā lielākoties jāpaliek istabā. 

Ticu Dievam, pārmetu krustu un 
lienu vannā. Vienīgi gatavot ēst 
uz gāzes pati neuzdrīkstos, bai-
dos. Vīrs gatavo. Arī grīdu nevaru 
izmazgāt, jo baidos kaut ko aiz-
ķert un nogāzt. Klausos televīziju, 
radio, man palasa priekšā avīzes, 
žurnālus, un politikā es neesmu 

analfabēts. 
Varu ar jeb-
kuru diskutēt 
un savu vie-
dokli spēšu 
aizstāvēt. Arī 
kaimiņi zina, 
ka esmu ak-
tīva runātāja, 
un ielaižas ar 
mani disku-
sijās. Citreiz 
viņi mani ap-
ciemo, citreiz 
es ciemojos 
pie dažiem. 
Citreiz brāļa 
sieva atbrauc 
ciemos un va-
karos aiziet ar 
mani uz vei-
kalu. Viņai šeit 

patīk, vienmēr uzsver, ka Dagdā pie-
klājīgi ļaudis. Arī es viņu apciemoju 
Rēzeknē, tur man ir krustdēls.

Vēl atceros pat to, kā laukos 
iedegās pirmā elektrospuldzīte. 
Sākumā dzīvojām bez gaismas, 
mācījāmies pie petrolejas lam-
pas. Te pēkšņi tik spilgta gaisma, 
ka pat acis piežmiedzu. To ļoti 
labi atceros. Petrolejas lampas 
gaisma bija dzeltenīgi oranža, bet 
pēkšņi iedegās tik spilgta!”

Eleonora nezina ticēt sapņiem 
vai nē, bet konkrēta priekšvēstneša 
lielajām veselības problēmām ne-
bija, lai gan sapņus redzējusi gana 
daudz. Tie visi bija skaisti sapņi, 
viņa tos stāstījusi brāļa sievai, kura 
sacīja: “Tev sapņi kā kino!” Sap-
ņi piemeklē sievieti arī tagad, bet, 
pamodusies, viņa nevienu no tiem 
neatceras. Varbūt tālab viņa vairāk 
mīl horoskopus un tic tiem, jo daudz 
kas piepildās un sakrīt. 

Eleonora: “Horoskopā sa-
cīts, ka skorpions un vērsis ir ne-
savienojams pāris. Nu tiešām par 
vīru un mani. Es arī biju jauna un 
darīju muļķības, bēgu no savējā. 
Saliku somu un pie mammas uz 
laukiem, bet viņš uz motocikla un 
ierodas man pakaļ. Mamma sacī-
ja: “Ja tu izgāji pie vīra, tevi ne-
viens nedzina to darīt, tad tagad, 
lūdzu, dodies viņam līdzi, ja jau at-
brauca pakaļ!” “Mammu, vai tu no 
mājas dzen?” izmisusi jautāju. “Nē, 
bet tev jābūt tur, kur ir tavs vīrs!” Man 
tai laikā bija 19 gadu, var sacīt, no 
skolas sola - pie vīra. Viņš septiņus 
gadus vecāks. Ziniet, agrāk vecie 
ļaudis bija ļoti gudri, ļoti gudri. Ja esi 
precēta, esi pie vīra. Būtu mamma 
dzīva, es viņai par daudzām lietām 
sacītu tikai paldies. Viņa nekad ne-
teica, patīk viņai manējais izredzē-
tais vai nē. Vienīgais, ko dzirdēju: 
“Meitiņ, skaties pati, es tev neko 
neteikšu!” Pat šobaltdien nezinu, vai 
viņai patika mana izvēle vai nē, un 
saprotu, ka viņa darīja ļoti pareizi!”

Eleonoras rokdarbi bagāti-
nāja talantu dienas pasākumu. 
Tiesa, Eleonora pati nebija klāt 
šajā pasākumā, kurā viņai teica 
daudz siltu un sirsnīgu vārdu. 
Mazliet sabijās, kaut kur iekšā 
cilvēkam bija ieslēgusies spēcī-
ga bremze. Bija bail no domas, 
ko sacīs pārējie, bija bail, ka ne-
viens nepienāks, neparunāsies. 
Šodien Eleonora atzīstas: “Tagad 
es nožēloju, ka baidījos apmeklēt 
pasākumu. Mani aicināja, bet ne-
pietika drosmes, taču nākamreiz 
jūs mani tajā noteikti satiksiet!”

Juris ROGA, autora foto

Bez acu gaismas…

Neredzīgiem cilvēkiem ir svarīgs fiziskais kontakts 
ar sarunbiedru. Invalīdu biedrības vadītāja Mārīte 
Zariņa (no labās), kā arī pārējie brālības biedri, 
vienmēr cenšas, sarunājoties Eleonoru turēt aiz 
rokas, pieskarties, lai viņu uzmundrinātu. 

„Šīs trīs dienas bija vienkār-
ši neaizmirstamas!” Tā un līdzīgi 
sākās radošās darbnīcas „Nāc 
un darbojies!” visu dalībnieku 
atsauksmes. Kopā darboties 
mums, novada skolu 6.- 8. klašu 
skolēniem, Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas skolotāji piedāvāja 17.-
19. jūnijam. 

Trīs dienas mēs radoši un 
aktīvi darbojāmies dažādās darb-
nīcās. 

Pirmajā dienā no rīta notika 
aktivitātes, kurās iepazināmies, 
„lauzām ledu” mūsu attiecībās, 
droši runājām, tēlojām, spēlē-
jām... un ātri vien vairs nebaidī-
jāmies brīvi sarunāties ar drau-
giem, ar kuriem tikko kā bijām 
iepazinušies. Arī citu skolu sko-
lēni drīz vien jau droši nāca pie 
mūsu skolotājiem un brīvi saru-
nājās. Otrajā nodarbībā – stikla 
apgleznošanas un dekupāžas 
stundā – mēs radoši izpaudā-
mies ar krāsu palīdzību. Apglez-
notos trauciņus beigās paņēmām 
mājās, lai iepriecinātu savus ve-
cākus. Trešajā nodarbībā mums 
vajadzēja būt īpašiem jau atkal 
citā veidā – vajadzēja parādīt 
savas daudzveidīgās zināšanas 
atjautības uzdevumos. Dienas 
beigās bija izvērtējums, kad uz 
savām uzzīmētajām plaukstiņām 
rakstījām emocijas, ko izdzīvo-
jām dienas laikā, un tās bija – 
„super!”, „interesanti!”, „aizraujo-
ši!”, „brīnišķīgi!”, „draudzīgi!” un 
tamlīdzīgi.

Otro dienu mēs pavadījām 
mežā. Skolotāji bija parūpēju-
šies par interesantiem pārbau-
dījumiem, kuros mēs varējām 
pārbaudīt savus spēkus, zināša-
nas un spēju strādāt komandā 
ar jaunajiem draugiem un (jā!) 
ar skolotājiem. Mēs bijām divas 
komandas – „Grizli” un „Mežoņi” 
-, bet bijām ļoti draudzīgi un at-
balstījām viena otru. Gandrīz vi-
sos pārbaudījumos mums nācās 

paļauties uz saviem komandas 
biedriem, jo citādi uzdevumus 
nemaz nebija iespējams paveikt. 
Ļoti daudzi dalībnieki šīs dienas 
atsauksmēs pieminēja tieši to, ka 
iemācījās strādāt komandā un 
paļauties vienam uz otru. Visiem 
ļoti patika desiņu cepšana uguns-
kurā un spēles ar skolotājiem, kā 
arī volejbols ar skolas direktoru J. 
Tukānu.

Arī trešās dienas sākumu 
pavadījām ļoti aktīvi – sporta 
stafetēs un aktivitātēs. Spēlējām 
dažādas vārdu spēles, „sporta 
matraču” volejbolu, īpaši patika 
stafetes, kurās bija jāizmanto 
ūdens. Dienas noslēgumā mēs 
darbojāmies datorkabinetā. Mūsu 
jaunajiem draugiem tie ļoti patika, 
tur katrs varēja ērti iekārtoties pie 

datoriem un individuāli darboties! 
Un nedomājiet, ka mēs vienkārši 
sērfojām internetā, nē! Skolotāju 
vadībā mēs paši veidojām kolā-
žas ar radošo darbnīcu spilgtāka-
jiem mirkļiem. 

Visiem ļoti patika šīs trīs die-
nas un, lūk, dažas atsauksmes: 

„Viss bija interesanti un pār-
domāti. Man ļoti patika aktīvās 
nodarbības un sporta spēles. Bija 
padomāts arī par to, lai mēs būtu 

paēduši. Šīs dienas man paliks 
atmiņā uz ilgu laiku. Gribētos, lai 
biežāk būtu šādi pasākumi.” 

„ Man šīs trīs dienas ļoti pati-
ka, viss bija ļoti interesanti un ļoti 
jautri. Es ieguvu jaunus draugus, 
uzzināju, cik te ir labi skolotāji! 
Vislabāk man patika tūrisma die-
na, kad mēs gājām uz mežu, tur 
bija ļoti interesanti un jautri. Man 
ļoti patika tas, ka visi bija ļoti izpa-
līdzīgi. Noteikti es arī piedalīšos, 
ja tādas darbnīcas ģimnāzijā būs 
nākamgad!” 

„Šīs 3 dienas man pagāja 
ļoti interesanti. Es iepazinos ar 
jauniem draugiem un iemācījos 
spēlēt daudzas jaunas spēles. 
Viss bija ļoti labi izdomāts un or-
ganizēts. Ar nepacietību gaidīšu 
augustu!J” 

Visiem dalībniekiem ļoti pati-
ka šīs trīs dienas un tie arī turp-
māk vēlas piedalīties līdzīgās 
radošās nometnēs. Tāda iespēja 
tiek piedāvāta arī šī gada 19.-21. 
augustā. Un skolotāji teica, ka tur 
mūs sagaida arī vēl pavisam ne-

bijuši pārsteigumi!
Liels paldies visiem radoša-

jās darbnīcās iesaistītajiem sko-
lotājiem par šīm neaizmirstamām 
dienām, kurās jūs mūs izklaidē-
jāt, palīdzējāt iegūt jaunus drau-
gus un sagādājāt gardumus. Ļoti 
ceram ka tiksimies augustā! 

Sintija SKERŠKĀNE, 
9.a klase, Krāslavas 

Valsts ģimnāzija

R U T E Z D Č E U C M A
I K B I R M I N G E M A
O Z I P L O K K P L R L
D E S A V A Ā U C L V N
E R L A I O G Z L E G V
Ž R Z S P C A C A A R Z
A P U K B A K U Z H U J
N S A N P A U L U S F P
E D H N S D R N P E P E
I O B D A F E M K K L K
R A M R N D N E J U T I
O D N T S K N Z U D E N
M T O K I J A K O P O A

1. Lielākā pilsēta pasaulē 
pēc populācijas. 

2. Pilsēta Francijā, kura at-
rodas 2 upju sateces vietā 
- Vilēnas un Llas.

3. Vācijas pilsēta, kura pa-
zīstama kā arhitektūras 
un dizaina skolas Ba-
haus centrs.

4. Ķīnas pilsēta, kurā 2008. gadā 
notika Vasaras Olimpiskās spēles.

5. Anglijas pilsēta, kurā darbību veica 
Džeimss Vats - tvaika mašīnas izgudrotājs.

6. Azerbaidžānas pilsēta, kura ir lielākā pilsē-
ta, kas atrodas zem jūras līmeņa, pasaulē.

7. Vācijas pilsēta, kura atrodas Vēzeres pie-
tekas Alleres krastos.

8. Pilsēta Amerikā, kura ir trešā lielākā ASV 
pilsēta pēc iedzīvotāju skaita.

9. Brazīlijas lielākā pilsēta un štata adminis-
tratīvais centrs.

10. Brazīlijas pilsēta, kura līdz 1960. gadam 
bijusi valsts galvaspilsēta.

Mīklu sastādījusi Anna Maļinovska.
Atbildes meklējiet nākošajā “Ezerzeme“ izdevumā.

Vai vari uzminēt?

Katru gadu 6. jūlijā visa 
planēta svin Vispasaules 
skūpstu dienu. Svētku aiz-
sācēja ir Lielbritānija. XIX 
gadsimta nogalē miglainās 
Albionas iedzīvotāji nolēma, 
ka tādai svarīgai jūtu izpaus-
mei kā skūpstam obligāti ne-
pieciešami savi svētki. Drīz 
vien Vispasaules skūpstu 
dienu sāka atzīmēt arī citās 
valstīs. Šajā dienā tiek rīkoti 

skūpstiem veltīti konkursi, ak-
cijas un sacensības.

Pasaulē pirmā masvei-
da skūpstīšanās notika ASV 
1996. gadā, kad vienlaikus 
skūpstījās 1420 pāri. Pa-
saules rekords skūpstīšanās 
masveidībā tika sasniegts 
2009. gadā Mehiko, kur vien-
laikus kvēli skūpstījās 40 tūk-
stoši cilvēku.

 Genovefa KALVIŠA

Vispasaules skūpstu diena

Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas piedāvā-

jums pusaudžiem 
vasarā - radošās darbnīcas 

„Nāc un darbojies!” 
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“Kas tie par ziediem rotā 
Mārītes mājas žogu?” jautā ga-
rāmgājēji. Tagad zinām – sie-
vietes hobijs ir rokdarbi un viņa 
nodarbojos ar visu: šuj, mezglo, 
tamborē, ada un dara vēl daudz 
ko citu, bet pēdējā laikā sākusi 
darināt, kā pati saka - kaut ko 
ne no kā! Citiem vārdiem sakot, 
atrod pielietojumu tiem materiā-
liem, kas pēc vienkāršās tautas 
domām nav derīgi nekam citam 
kā izmešanai miskastē. Izrādās, 
labi padomājot, var atrast pielie-
tojumu jebkam jeb gandrīz jeb-
kam. Mārīte īpaši aizrāvusies ar 
PET pudeļu izmantošanu savos 
rokdarbos. Viņa veido ziedus, 
krāso tos, un izrotā savas mājas 
teritoriju un biedrības telpas. No 
mazākām pudelēm izveidojusi 
galda dekorācijas. Īpaši labi tās 
noder bērniem rīkotajos svētkos 
un viesībās, kurās saimniecei 
mūžīgi problēmas rada tas, ka 
bērns kaut ko apgāž uz galda, 
sasit glāzi, krūzi, vāzi.... 

“Man parasti svētkos ir 
daudz bērnu, un noteikti kāds ap-
gāž vāzi vai vēl ko un svētki sabo-
jāti,” stāsta Mārīte. “Lai šos riskus 
mazinātu, izdomāju rotāt galdu ar 

tādiem ziediem, kas neko sliktu 
otram nodarīt nevar, ja arī nokrīt 
uz grīdas. Un pēdējais jaunākais 
rokdarbs tapa pateicoties tam, 
ka nesen mana meita mācījās 
augstskolā un rezultātā mājās sa-
krājās vesela kaudze ar lietotiem 

konspektiem. Es domāju, ko darīt 
ar lielo papīru kaudzi, bet meita 
saka: “Sadedzini”. Man bija žēl, 

un kaut kā neviļus sāku tīt 
tūtas. Visa māja bija pil-
na ar tām, līdz bērni sāka 
jautāt, kas tad galu galā 
te būs? Salīmēju kopā, un 
tapa skaistas telpu deko-
rācijas no veciem materiā-
liem (attēlā). Paldies drau-
giem, kuri arī iesaistījās un 
palīdzēja. Nekas ārā nav 
metams, visām lietā dzīvē 
var rast pielietojumu. Dau-
dzus savus darbus esmu 
iecerējusi arī dāvināt.”

Juris ROGA
Autora foto

Mārīte un viņas rokdarbi: 
PET pudeles zieds-svečtu-
ris un papīra tūtu daudzkrā-
sainu staru saulīte, kādas 
zālē bija desmitiem.

Papīra tūtu saulītes
Noslēdzot rakstu ciklu par talantu dienas „Ko es varu, to 
es daru!” Dagdas novada cilvēkiem ar invaliditāti, gribu 
uzsvērt, ka lielu darbu šī pasākuma organizēšanā ieguldīja 
divi cilvēki. Dagdas tautas nama vadītāja Solvita Plivča, 
kura sagatavoja scenāriju un šo būtībā visai sarežģīto pa-
sākumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām novadīja bez jel 
kāda misēkļa. Otra ir invalīde, brālības “Nema” dibinātāja, 
vadītāja un visu iedvesmotāja Mārīte Zariņa, kuras rokdar-
bi bija ne tikai apskatāmi, bet arī dekorēja zāli.

Dainis Platacis – aktieris un režisors
Alekseja GONČAROVA foto

Teatrālā vasara

Šonedēļ policija aizturēja 
kādu agrāk tiesātu Lietu-
vas pilsoni, kurš ieradās pie 
kāda Daugavpils iedzīvotāja 
pēc naudas, kura it kā nepie-
ciešama, lai palīdzētu nelai-
mē nonākušajam dēlam. 

Pirms neilga 
laika jau ziņojām, 
ka Latgalē tika 
reģistrēti vairāki 
krāpšanas mēģinā-
jumi, kā arī dažas 
pabeigtas krāpša-
nas, ko pastrādā 
tā saucamie tele-
fonkrāpnieki. Lai-
ka periodā no šī 
gada 17. jūnija līdz 
30.jūnijam personu 
grupa veica krāp-

nieciskās darbības pret gados 
veciem iedzīvotājiem Daugavpils 
un Rēzeknes pilsētā un nova-
dos. Pavisam reģistrēti apmēram 
20 mēģinājumi un trīs pabeigtas 
krāpšanas. Par noziedznieku 
upuriem kļuva 1926., 1929. un 

1930. gadā dzimušas 
sievietes, no kurām 
kopumā noziedznieki 
izkrāpa 6 580 eiro lie-
lu naudas summu. 

Par minētajām 
krāpšanām Latgales 
reģiona pārvaldē tika  
uzsākti vairāki krimi-
nālprocesi. Veicot rū-
pīgu izmeklēšanu un 
realizējot operatīvo 
pasākumu komplek-
su, 30.jūnijā  Krimināl-

policijas biroja darbinieki aizturēja 
1975.gadā dzimušu vīrieti. Agrāk 
vairakkārt tiesātais par smagiem 
noziegumiem Lietuvas pilsonis 
tika aizturēts Daugavpilī noziegu-
ma izdarīšanas brīdī, kad ieradās 
pie kāda veca kunga mājās, lai 
paņemtu naudu, kura it kā bija 
nepieciešama nelaimē nonāku-
šajam dēlam. Šim sirmgalvim 
noziedznieki prasījuši 5 000 eiro 
lielu naudas summu. 
Policija aicina uzmanīgi 
ieskatīties attēlā redzamā 
vīrieša sejā. Gadījumā, ja 
kāds ir cietis no šīs per-
sonas pretlikumīgām vai 
krāpnieciskām darbībām, 
lūdzam vērsties policijā pa 
tālr. 20045060 vai 654 03328.

TELEFONKRĀPŠANAS: Nozieguma brīdī aizturēts Lietuvas pilsonis

Pieķerts vīrietis, kurš no 
epidēmijas rajona mēģināja 
iznest gaļu.

30. jūnijā Krāslavas novada 
Robežnieku pagasta Robežnie-
kos Valsts policijas Latgales re-
ģiona pārvaldes darbinieki, veicot 
personu un transportlīdzekļu pār-
baudi Āfrikas cūku mēra karan-

tīnas zonā, aizturēja 1983. gadā 
dzimušu vietējo iedzīvotāju. Pie 
vīrieša tika atrasts 1,5 kg gaļas, 
ko viņš mēģināja iznest no epidē-
mijas rajona. 

Informācija par notikušo tā-
lākai pārbaudei tika nodota Pārti-
kas un veterinārā dienesta Dien-
vidlatgales pārvaldei.

Valsts policijas darbinieki 
turpina pārbaudīt personas 
un transportlīdzekļus gan 
Krāslavas novada Robež-
nieku pagastā, gan arī Dag-
das novadā. 

Krimināls, notikumi

Otrdien, 1. jūlijā, valdība at-
balstīja Zemkopības ministrijas 
sagatavotos grozījumus piena 
kvotu administrēšanas noteiku-
mos. Grozījumi veikti, lai pēdējā 
piena kvotas gadā (2014./2015.) 
visa neizmantotā piena kvota pēc 
iespējas tiktu izmantota ražoša-
nai un lai ražotājiem būtu iespēja 
savlaicīgāk iegūt papildu piena 
kvotu, izmantojot nomas darīju-
mus.

 Plānots, ka no 2015. gada 
1. aprīļa piena kvotu sistēma tiks 

atcelta. Lai ražotāji pēc iespē-
jas savlaicīgāk varētu papildināt 
trūkstošo kvotas apmēru, no-
teikumos atviegloti nosacījumi, 
paredzot, ka ražotāji kvotu var 
nomāt, ja savu piena kvotu izpil-
dījuši par 95 procentiem līdzšinē-
jo 100 procentu vietā. Grozījumi 
arī atceļ ierobežojumu ražotājam 
pēdējos divos kvotas gados no 
valsts rezerves saņemto piena 
kvotu iznomāt vai pārdot. 

Noteikumi papildināti ar pār-
ejas noteikumiem, kas nosaka 

ražotājiem pieteikšanās termiņu 
(2015. gada 1. februāri) papil-
du piena kvotas saņemšanai 
no valsts rezerves. Ja ražotājs 
pēdējā piena kvotas gadā līdz 
2015. gada 1. februārim nemaz 
nebūs pārdevis pienu, tad viņa 
kvota tiks samazināta par 85 pro-
centiem un atbrīvotais daudzums 
ieskaitīts valsts rezervē.

Grozījumu izstrādes pro-
cesā ņemti vērā piena ražotāju 
nevalstisko organizāciju priekšli-
kumi.

Atvieglos piena kvotas izmantošanas 
nosacījumus pēdējā piena kvotas gadā

Zemkopības ministrija informē

 Latvijas skolu reitingā izglī-
tības iestādes iedala pēc izglīto-
jamo skaita “lielajās skolās”, kur 
vidusskolēnu skaits ir lielāks par 
100, un “mazajās skolās”, kur vi-
dusskolēnu skaits ir mazāks par 
100 skolēniem.  Latvijas skolu 
reitings 2013./2014. mācību gadā 
tiek veidots, balstoties uz skolē-
nu rezultātiem dažādu mācību 
priekšmetu olimpiādēs. Reitingā 
ir novērtētas 105 “lielās” un 147 
“mazās” skolas. Novērtējumā tiek 
iekļautas tikai tās skolas, kuru 
skolēni konkrētajā mācību gadā 

ir guvuši apbalvojumus mācī-
bu priekšmetu valsts, atklātajās 
olimpiādēs un skolēnu zinātnisko 
darbu konferencē.

Ar prieku paziņojam, ka 
“Mazo skolu“ reitinga līdere ir 
Aglonas vidusskola – tā iegu-
vusi 37,97 punktus. Salīdzinot 
ar pagājušo gadu, vidusskola 
ir pakāpusies par vairāk nekā 
30 vietām. Otrajā vietā ierindojās 
Daugavpils Saskaņas pamatsko-
la, kas ieguvusi 36,67 punktus. 
Trešajā vietā –  Rīgas 89. vidus-
skola.

Aglonas vidusskola – Latvijas 
“mazo skolu” reitinga 2014 līdere

Tādas, lūk, sēnītes!
Alekseja GONČAROVA foto

Pirmā veiksme

Interesi var radīt 
skolotāji, nevis 

eksāmeni
Lai uzlabotu skolēnu sekmes, tai 

skaitā eksaktajās zinātnēs, ir svarīgi 
skolām piesaistīt talantīgus skolotā-
jus, kuri spētu radīt jauniešiem inte-
resi par matemātiku, fiziku un ķīmiju, 
nevis jāievieš obligātie eksāmeni vai 
jāpalielina eksāmena nokārtošanas 
minimālo „slieksni”, intervijā Latvijas 
Radio pauda „Iespējamās misijas” va-
dītāja Mārīte Seile.

Tāpat svarīga ir skolotāja izvēlētā 
mācību metodes un arī to, vai skolēni 
zina, kāda ir profesija, ko var iegūt ar 
eksakto zinātņu izglītību.

„Cik daudz skolēnu pazīst kādu 
ķīmiķi, fiziķi, cik daudz viesojušies 
kādā ražojošā uzņēmumā? Praktiska 
pieredze ir tā, kas veido priekšstatu 
par profesiju, jo bieži vien pieņēmu-
mi par fiziķiem, ķīmiķiem, matemāti-
ķiem ir, ka tas ir sarežģīti un tikai daži 
to var,” skaidroja Seile.

Skolēniem būtu svarīgi saprast, 
kā apgūtie priekšmeti var noderēt 
dzīvē, un arī vecākiem ir jādod bēr-
niem iespēja izvēlēties to, kas viņiem 
patīk, jo, saskaņā ar pētījumiem, 
visbiežāk vecāki vēlas, lai viņu bērni 
būtu juristi vai banku darbinieki, no-
rādīja Seile. Seile arī atgādināja, Lat-
vijā vairāk nekā 50% fizikas un ķīmijas 
skolotāju ir vecāki par 50 gadiem drīz 
vien dosies pensijā, tāpēc ir valstiski 
svarīgs uzdevums piesaistīt skolām 
talantīgus jauniešus un noturēt viņus 
skolās.

www.lsm.lv
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Par šo un to, par visu ko

Okroška uz kefīra un 
 gāzēta ūdens bāzes

4 vidēji kartupeļi, 4 olas, 5 
gurķi, 150 g salami desas, 220 
g redīsu, 2 zaļo lociņu saujas, 
1 diļļu sauja, 1l kefīra, 900 ml 
gāzēta ūdens, sāls un etiķis pēc 
garšas, krējums.

Izvārīt kartupeļus, atdzesēt, 
notīrīt un sagriezt nelielos kubici-

ņos. Izvārīt olas, notīrīt un sasmal-
cināt. Sagriezt gurķus, sarīvēt uz 
rīves 1 gurķi un redīsus. Nelielos 
kubiciņos sagriezt salami. Sīki 
sagriezt lociņus, uzbērt sāli un pa-
grūst. Ielikt visas sastāvdaļas lielā 
katlā, ieliet aukstu kefīru, pievie-
not aukstu gāzētu ūdeni. Pievie-
not sāli un etiķi. Atdzesēt.

Okroška uz kvasa 
 pamata

300 g zaļo loku, 4-5 vistas olas, 
pus tējkarote sinepju, 1,5 l kva-
sa, 500 g gurķu, 300 g vārītas 
gaļas vai desas, 300 g kartupe-
ļu, 1 tējkarote mārrutku, 100 g 
diļļu, sāls, citronu sula, ķiploku 

daiviņas, pētersīļi 
(pēc garšas).

Izvārīt olas un kartupeļus 
mundierī, atdzesēt. Sasmalci-
nāt zaļos lociņus. No olām iz-
ņemt dzeltenumus un pievienot 
lokiem, pielikt sinepes. Saberzt 
visu ar piestalu: lokiem ir jāpaliek 
mīkstiem, bet dzeltenumiem un 
sinepēm jāpārvēršas viendabīgā 

masā. Uzliet kvasu. Sagriezt un 
pievienot dilles. Ja ir vēlme, var 
pievienot ķiploku daiviņas un pē-
tersīļus. Notīrīt vārītus kartupeļus, 
sagriezt kubiciņos un pielikt ma-
sai. Gurķus pirms griešanas var 
nomizot (ja miza ir cieta vai rūgta), 
tad sagriezt kubiciņos. Sagriezt 
olu baltumus un gaļu. Visu pievie-
not okroškā. Pielikt citronu sulu, 
sāli, mārrutkus. Ja ir nepiecie-
šams, tad pieliet vēl kvasu. Pirms 
pasniegšanas okroška jāatdzesē 
ledusskapī.

Gaspačo
5-6 vidēja izmēra nogatavo-
jušies tomāti, 2 vidēja izmēra 

saldās paprikas, 2 ķiploka dai-
viņas, pāris sakaltušu maizes 
gabaliņu, 2 glāzes tomātu sulas, 
2 ēdamkarotes sarkanā vīna 
etiķa, 2 ēdamkarotes olīveļļas, 
puse no nomizota svaiga gurķa, 
1 sīpols, 3 pētersīļu zariņi, sāls 
un pipari pēc garšas, 3 pilieni 
tabasko mērces, ledus.

Nomizot tomātus un izņemt 
sēkliņas. Visas sastāvdaļas, iz-
ņemot tomātus, sablenderēt māla 
podā. Tomātus sarīvēt uz rīves, 
pievienot maisījumam, apmaisīt 
ar karoti un pasniegt ar ledu.

Biešu zupa uz kefīra 
bāzes

350 g gurķu, 1 l kefīra, 30 g zaļo 
loku, 350 g biešu, 30 g diļļu, 2 
ķiploka daiviņas, sāls un pipari 
pēc garšas.

Sarīvēt gurķi uz rupjās rīves. 
Bietes notīrīt un sarīvēt uz smal-
kās rīves. Gurķus un bietes ielikt 
lielā bļodā vai katlā, pievienot ke-
fīru un sasmalcinātus zaļumus. 
Pievienot sāli un smalki sagriez-
tas ķiploku daiviņas. Labi samai-
sīt, pieliet nedaudz aukstu ūdeni. 
Pasniegt, uzberot zupai pa virsu 
zaļumus.

Aukstā gurķu zupa
600 ml kefīra, 2 gurķi, 4 redīsi, 
1 ķiploka daiviņa, svaigi zaļumi, 
cukurs, sāls un maltie pipari pēc 
garšas. 

Gurķus un redīsus smalki sa-
griezt vai sarīvēt. Ķiploku daiviņu 
izlaist caur presi, sasmalcināt za-
ļumus. Pieliet kefīru, pievienot cu-
kuru, sāli, piparus. Labi samaisīt 
un pasniegt ar apceptu maizi.

Nepieciešamās sastāvdaļas:
Acetons
Kartupeļu ciete
Cimds
Sūklis
Vēl būs nepieciešama nevaja-
dzīga krūzīte.
Rokās obligāti jābūt cimdiem 
(es izmantoju vienu, jo procesā 

parasti aizņemta viena roka). 
Sajaucam acetonu ar cieti 

līdz izveidojas putriņa, liekam ar 
sūkli uz nepieciešamās virsmas 
un atstājam uz 15 – 25 minūtēm. 
Laika gaitā ar sūkli viegli beržam 
virsmu un skalojam ar ūdeni.

Viss.. ieekonomēta nauda 
un spīdošs rezultāts!

Ļoti iedarbīgs līdzeklis nieru 
ārstēšanai ir istabas ārstniecis-
kais augs - kalanhoja. Esam sa-
gatavojuši jums dažas - vienkārši 
pagatavojamas, bet ļoti iedarbī-
gas receptes.
•	 Kalanhoja ar karstu pienu dos 

jums labus rezultātus, īpaši 
stipru sāpju gadījumā nieru ap-
gabalā.

100 gr kalanhojas lapu smal-
ki sagrieziet un vāriet kopā ar litru 

piena uz mazas liesmas, apmē-
ram 20 minūtes. Iegūto ‘’putriņu’’ 
izberziet caur sietu un izkāsiet 
caur marli, lai masa būtu vien-
mērīga.  Lietojiet karstu 3 reizes 
dienā, 30 minūtes pirms ēšanas 
pa 1 ēdamkarotei.
•	 Nieru darbību normalizēs ka-

lanhojas un mežrozīšu sīrups.
200 gr kalanhojas lapu smal-

ki sagrieziet un apberiet ar 70 gr 
cukura un nolieciet siltā vietā uz 

1 stundu, kamēr cukurs būs pilnī-
bā izkusis.  Iegūto sīrupu pielejiet 
1/2 glāzei iepriekš sagatavotajam 
mežrozīšu uzlējumam. Sīrupu lie-
tojiet 2-3 reizes dienā pa 1 ēdam-
karotei pēc ēšanas. 
•	 Kaltētu ābolu mizu novārījums 

ar kalanhojas sulu.
Novāriet sauju kaltētu ābolu 

mizu 1 litrā ūdens 30 minūtes uz 
nelielas liesmas, ļaujiet ievilkties 
40 minūtes, nokāsiet. Kamēr no-
vārījums ir silts pievienojiet tam 2 
ēdamkarotes kalanhojas sulas. 
Lietot pa 1 ēdamkarotei 4-5 rei-
zes dienā.

Auzu attīrīšanās
Aplejiet vienu glāzi auzu 

graudu ar 0,5 litriem svaiga piena 
un uzsildiet līdz vārīšanās tem-
peratūrai. Tad uz lēnas uguns, 
apmaisot, tvaicējiet tik ilgi, kamēr 
paliek puse no tilpuma. Rezultātā 
jums jāsanāk aptuveni pusglāzei 
šķidras putriņas gaiši brūnā krā-
sā. Šo putriņu uzsildītu jāizdzer 
vienā reizē. Dzeriet pa pusglāzei 
auzu putriņas trīs reizes dienā 30 
minūtes pirms ēšanas. Aptuveni 
pēc 5 – 7 dienām sāksies plau-
šu attīrīšanās: šajā laikā jūs var 
traucēt aizdusa un klepus, var iz-
dalīties zaļas vai pelēkas krēpas 
blīvu veidojumu izskatā.

Oregano un vijolītes 
 novārījums

Šis novārījums ir spējīgs sti-
mulēt skropstu epitēliju, kurš at-
rodas elpošanas ceļos.

Receptes pagatavošana: 
1 ēdamkaroti trīskrāsu vijolītes 
un 1 karoti oregano apliet ar 0,5 
litriem vāroša ūdens, apsegt ar 
dvieli un turēt 1 stundu. Novārīju-
mu lieto siltu, bez cukura divas – 
trīs reizes dienā. Regulāri dzerot 
šo novārījumu dienas laikā 
tējas vietā, jūsu plaušas 
attīrīsies no darvas 
un krēpām bez at-
klepošanas efekta.

Inhalācijas
Inhalāciju veikšanai var iz-

mantot priežu, majorāna, eikalip-
ta ēteriskās eļļas. Kā veikt inha-
lācijas: emaljētā katliņā ielejam 
attīrītu ūdeni un novietojam to uz 
uguns. Kad ūdens ir uzvārījies, 
noregulējam mazāku liesmu un 
ielejam katliņā 1 tējkaroti ēteris-
kās eļļas, tad uz galvas uzse-
dzam dvieli, noliecamies pār aro-
mātisko ūdenī un elpojam tvaiku 
5 – 10 minūtes. Elpot vajag tikai 
ar muti, lēnām, cenšoties, lai ie-
elpa un izelpa ir pēc iespējas ga-
rākas. Viena kursa ilgums – veikt 
inhalācijas katru dienu 1 – 2 ne-
dēļu garumā. Inhalācijas labāk 
veikt pirms gulēšanas, lai pēc 
procedūras veikšanas var uzreiz 
apgulties siltā gultā.

Piens 
Lai atbrīvotos no gļotām 

plaušās tautas medicīna iesaka 
pirms gulētiešanas dzert siltu 

pienu. Lai pa-
stiprinātu efek-
tu pienam var 
pievienot vienu 
tējkaroti šķidra 
medus vai pi-
lienu skujkoku 

ēteriskās eļ-
ļas.

Ziepes no kafijas, olīveļļas 
un jūras sāls attīra ādu un padara 
to gludu, noņem atmirušās šūnas 
un tonizē, bet pats galvenais – 
palīdz cīnīties ar celulītu. Šīs zie-
pes neizmaksā dārgi, jo tās var 
pagatavot mājās pašu spēkiem. 
Un tas ir ļoti vienkārši!

Instrumenti:
Divi tāda izmēra tērauda katli, 
lai tos varētu ievietot vienu otrā 
„ūdens vannai”. 
Rīve ziepju rīvēšanai 
Trauki ziepēm un citām sastāv-
daļām 
Tērauda karotītes maisīšanai 
Formiņas ziepēm 
Gumijas cimdi, marles sejas 
maska, aizsargbrilles (derēs arī 
saulesbrilles)

Materiāli:
2 ziepju gabaliņi pa 90 g katrs 
(labāk ņemt bērnu ziepes) 
4 ēdamkarotes olīveļļas 
100 ml karsta, vārīta ūdens 
4 ēdamkarotes kafijas biezumu 
3 ēdamkarotes rupjās jūras 
sāls

Noklājiet galdu ar plēvi, uz-
velciet cimdus, masku un bril-
les. Bērnus un dzīvniekus no 
virtuves labāk izvest laukā, pār-

tikas produktus novākt prom. 
Sarīvējiet ziepju gabalus. Uzpil-
diet katlu ar ūdeni līdz pusei, uz-
sildiet. Ieberiet ziepju skaidiņas 
mazā katliņā, pievienojiet olīveļļu. 
Ievietojiet mazo katliņu ar zie-
pēm lielā katlā ar verdošu ūde-
ni. Sāciet lēni maisīt ziepju 
skaidiņas ar karoti, pakāpeniski 
pievienojiet karstu, vārītu ūde-
ni (lai neveidotos gabaliņi un 
liekas putas. Ja gabaliņi tomēr 
izveidosies, vēlāk tos varēs sa-
spaidīt ar kartupeļu stampu). 
Rezultātā ir jāsanāk viendabī-
gai, plastiskai masai. No tās var 
izveidot figūriņas un atstāt žūt. 
Noderīgas īpašības ziepēm pie-
dos kafijas biezumi un jūras sāls. 
Pievienojam tos ziepju masā un 
labi samaisām vismaz 3 minūtes. 
Ietaukojiet formiņas ar olīveļ-
ļu un lieciet tajās ziepju masu 
ar rokām vai karoti, labi pieb-
lietējot. Parasti ziepes žūst 2-3 
dienas istabas temperatūrā. 
Tad tās ir gatavas lietošanai. 
Ziepes var lietot 2-3 reizes nedē-
ļā. Ja ir taukaina āda, tad var bie-
žāk. Pirms putu noskalošanas, 
pamasējiet ādu, bet pēc dušas 
obligāti lietojiet mitrinošu vai pret-
celulīta krēmu.

Margrietiņa
Visas auga daļas ir ēdamas. 

Lapas var pievienot salātiem, 
tās regulē vielmaiņu. Margrieti-
ņas uzlējumam ir pretiekaisuma 
efekts. To izmanto vannām un 
kompresēm. Pagatavošana:

2 ēdamkarotēm svaigu izej-
vielu (lapas, stumbri, ziedi) uzlej 
1 glāzi ūdens (istabas tempera-
tūras), nostādina 4-6 h un izkāš. 
Šķīdumu var izmantot kā pretie-
kaisumu līdzekli pie ādas slimī-
bām. 

Kliņģerīte
Tai piemīt antiseptiska un 

pretsēnīšu darbība. No kliņ-
ģerītēm var pagatavot unikālu 
ārstniecisko krēmu roku ādas 
kopšanai pie iegriezumiem, plai-
sāšanas, nobrāzumiem.

Pagatavošana: Sauju sau-
su kliņģerīšu ziedu apliet ar 100 
ml augu eļļas un karsēt 20 mi-
nūtes ūdens peldē. Nofiltrēt caur 
vairākiem marles slāņiem un pie-
vienot 20 g bišu vaska. Vienda-
bīgas masas iegūšanai nedaudz 
pasildīt un samaisīt. Krēmu uz-
glabāt ledusskapī.

Krese
No tās var pagatavot efektī-

vu līdzekli holesterīna mazināša-
nai asinīs. Kreses lapās ir sēru 
saturoši savienojumi, kas attīra 
asinsvadu sieniņas no lipīdu no-
gulsnēm un pazemina holesterī-
na daudzumu. 

Pagatavošana: 1 ēdamka-
roti sauso izejvielu apliet ar glāzi 
verdoša ūdens un dot pusstundu 
nostāvēties. Lietot 3 reizes dienā 
pa 1/3 glāzes.

Var pagatavot ārstniecisko 
šampūnu pret matu izkriša-
nu: 150 g izejvielu (pumpu-
ri, lapas, augļi) apliet ar 3 l 
ūdens, vārīt 10 minūtes uz 
vājas uguns, atdzesēt un 
izkāst. Šis novārījums der 
jebkura tipa matiem. 

Dālija
Dālijas lapas labi 

palīdz pie ādas ievaino-
jumiem, tai skaitā pie 
tulznām un saules apde-
gumiem. Lapas nomazgā, uzliek 
uz slimās vietas un aptin ar mar-
les apsēju. Lapas var kaltēt un 
izmantot ziemā. Ja ir nepiecie-
šams, tās var iemērkt siltā ūdenī 

uz 15-20 minūtēm, un komprese 
ir gatava.

Gladiola
Gladiolu lapas ir unikāls C 

vitamīna avots. Uzlējumu lieto 
kā vitamīnu dzērienu, tas palīdz 
arī pie galvassāpēm, depresijas, 
aizkaitināmības, bezmiega, rei-
boņiem, nomāktības un bailēm. 
Uzlējums ir noderīgs arī pie pa-
augstinātām garīgām un fiziskām 
slodzēm.  

Gladiolas sulu var izman-
tot pret iesnām. Sulu iz-

spiež no gladiolu 
sīpoliem, piesūcina ar to marles 
tamponiņus un ieliek tos nāsīs. 
Procedūra jāatkārto vairākas rei-
zes dienā.

Ārstnieciskie ziedi tavā puķu dobē
Kā attīrīt plaušas pēc 

smēķēšanas atmešanas?
Šajā īsajā rakstā mēs jums pastāstīsim kā ar vienkāršu un 
nekaitīgu recepšu palīdzību no plaušām var efektīvi izvadīt 
gļotas un darvu, kas tur sakrājas smēķējot. Šīs receptes 
palīdzēs jums uzlabot pašsajūtu, gan tiem, kuri jau ir at-
metuši šo kaitīgo ieradumu, gan tiem, kuri vēl smēķē, bet 
rūpējas par savu veselību.

Aukstās vasaras zupas

Kalanhoja - palīgs nierēm
Pie akūta  un hroniska pielonefrīta, cistīta slimnieka pašsa-
jūtu uzlabos karsta piparmētru tēja kā arī kumelīšu, aveņu 
un salvijas tējas.

Pašu gatavotās  pretcelulīta ziepes

Brīnumlīdzeklis pret 
kaļķakmens nosēdumiem
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LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Šķiršanās
7.00Parandžas un augsti papēži
7.35 Muks
8.00 Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi
8.25 Luijs
8.35 Bitīte Maija
9.00Kas te? Es te! 
9.30 Jakari 
10.00 Zoodārzu mazuļi
10.30 Mf. Pinokio
12.10 Radīti mūzikai
13.55 Skārleta
15.35 Amber Songs
17.05 Liels, lielāks, lielākais 
18.00 Ziņas
18.30 Ar savu tautas dziesmu. Dzej-
nieks Jānis Peters
19.30 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Dziesmu sirdij rodi Ventspilī
0.15 Inspektors Lūiss
1.55 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
2.40 Starptautiskais izpildītāju kon-
kurss Sopota 2012
4.30 Alternatīva izgāztuvei
4.40 LTV portretu izlase
5.05 TE! 

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Vai Rīga jau gatava? 
6.20 Gribas drusku pablēņoties
7.20 Pasaules stāsti
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, 17.05, 18.45, 22.45, 5.15 PK 
Futbolā
14.20 Sporta studija
15.05,4.15 Makšķerēšanas noslēpumi
15.35,3.45 Ātruma cilts
16.05 Kāpēc mēs pērkam?
17.50 Ekstrēmie izaicinājumi
21.05 Motociklisti
21.35 Ghetto games
22.10 1000 jūdzes Ķīnā
1.05 Labākais no Euromaxx
1.35 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
2.05 SeMS 
4.45 Makšķerē ar Olti

LNT
6.00,4.35 Boba burgeri 
6.20,3.55 Dzimuši policisti
7.05 Galileo 
7.35 Jauniņā
9.00,2.25 LNT Brokastis
11.00 Dzīves krustcelēs
12.00 Vampīra dienasgrāmatas 
13.00 Mf. Netīšām precējusies
14.50 Glābiet mūsu ģimeni
16.40 Policists no pagātnes 
17.50,20.00 Ziņas 
18.00 Mf. Septembris

20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi
22.50 Greizais spogulis
0.50 Mf. Netīšām precējusies
5.00 Karamba!
5.45 Bernards

TV3
6.45 Redakai
7.10 Darbarūķis Menijs 
7.40 Suņuku superkomanda
8.10 Šīna planēta
9.00 Šefpavāru cīņas 
10.00 Auto ziņas
10.30 Zentas brīvdienas
11.10 Gandrīz ideāls randiņš 
13.10 Mīlestība savvaļā
14.10 Mf. Izdzīvošanas skola
16.10 Mf. Doktors Dūlitls
18.00 Saimnieks meklē sievu 
19.00,4.20 TV3 Ziņas
19.30 Mf. Vidusskolas mūzikls
21.40 Mf. 500 vasaras dienas
23.45 Koru kari 
2.50,5.00 Mīlestības sirdspuksti 2
3.35,5.40 Saikne

TV3+
7.00 Multfilmas
8.30 Kino detaļas
9.35 Viens pats mājās
10.05 Vēsture detaļās
11.00 Skapis
12.00,1.20 Māmiņas
13.05 6 kadri
13.45 Mf. 7 dienas ar krievu skaistuli
16.05 Mf. Labrīt
18.20 Mf. Mazais Stjuarts
20.00 Virtuve
21.10 Mf. Dežūrtētis. Vasaras nometne
23.00 Mf. Māsas

TV5
7.55 Kino detaļas
8.55,13.10 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10 Savedēja. Seriāls
11.10 Tālu un vēl tālāk
12.10 Vareno mīļākās
13.25 Iemāciet man dzīvot
14.30 Neticamais stāsts
15.00 6 kadri
16.00 Mf. Brīvlaiks
17.50 Greizais spogulis
20.00 Mats matā
23.05 Ekstrasensi pret zinātniekiem
0.05 Mūsu tēma
0.50 Mūzika

PBK
6.30 Mūzika
7.05,9.00,11.00,17.15 Ziņas
7.15 Kontrolpirkums
7.40 Multfilmas
8.15 Kamēr visi mājās
9.20 Vārds mācītājam
9.35 Laiks pusdienot!
10.15 Kulinārijas raidījums
11.35 I.Uļjanova. Zem laimīgas sievie-
tes maskas
12.40 Mf. Mīlas oāze
14.50 Tornis 17.30 JAK 20.00 Laiks

20.25 Jūrmala 2013
21.20 Mf. Operācija
23.20 Mf. Vēlēšanās
1.15 Euronews
1.55 Mf. Tu man, es tev
3.30 Mf. Rudens maratons

RenTV Baltic
6.00,13.30,20.55Skatīties visiem!
6.50 Multfilma
8.10 Reāla virtuve
14.30 Lielie noslēpumi
15.35 Pasaules noslēpumi
16.35 Slepenās teritorijas
17.40 Maldu teorija
19.50 Dīvaina lieta
22.00 Mihails Zodornovs
0.05 Noteiktas nācijas organizācija

ONT 
7.00 Sestdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05,12.30 Multfilmas 
9.20 Veselība
10.25 Kulinārijas raidījums
11.05 Ideāls remonts
12.05 TV-taxi
12.50 Mf. Rudens maratons
14.40 Kādi mūsu gadi!
16.15, 21.00 Sports
16.20 Šurum burum.
16.30 Tautas medicīna
17.30 Mf. Vēlēšanās
19.25 Humora izjūta 21.05 Atkārto!
23.05 Mf. Pazušana
1.00 Mf. Operācija “I” un citi Šurika 
piedzīvojumi

Baltkrievijas TV 1 
7.10 Būtība
7.40 Mf. Kartupeļu prjaņiki
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.45, 21.40 Radu būšana
10.55 Par ēdienu!
11.30 Vasarnīca
12.10 Uzticies un pārbaudi
12.50 Dokumentālā filma
13.30 Pārbaudījums
14.05 Apkārt planētai
15.15 Reģionālās ziņas
15.30 Karš iekš kara
16.05, 1.05 Liela starpība
17.10 Mf. Vecmāmiņa stāvoklī
21.00 Panorāma
22.50 Futbols 0.55 Sports

Baltkrievijas TV 2 
7.35 Iznīcinātāji. Seriāls
10.35 Prāta vētra
11.10, 21.05 TV barometrs
11.15 Div ar pus pavāru
11.50, 22.50 Interni
13.55 Augstāk par jumtu
14.30 Mf. Apmuļķot visus
16.45 Raidījums
17.20,18.50 Futbols
18.00 Jūsu loto
18.40 Loterija Piecinieks
21.00 KENO
21.10 Reālā pasaule
21.40 Karsts ūdens
22.00 Futbols RIO-2014
0.25 Teniss

SESTDIENA, 5. jūlijs

SVĒTDIENA, 6. jūlijs

Džīnas Lolobridžidas dzimšanas diena

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Šķiršanās
7.00 Parandžas un augsti papēži
7.35 Muks
8.00 Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi
8.25 Luijs
8.35Bitīte Maija
9.00 Kas te? Es te! 
9.30 Jakari 
10.00Mārvijs Hemmers
10.30 Mans zaļais dārzs
11.00 Eksotiskās salas
12.00 Dievkalpojums
13.00 Ghetto stāsti
14.15 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15.15 Saldā indes garša
16.30 Īsta pīļmetrāžas filma
17.30 Dzimis Eiropā
18.00 Ziņas
18.20 Citādi latviskais 
18.50 Mf. Svešinieka vēstule
20.30 Panorāma
21.15 Dzimuši Rīgā!
0.10 Liels, lielāks, lielākais 
1.00 17. Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki 
4.15 Eiropa. Mīti un realitāte
5.00 TE! 

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Mikrofona dziesmas
7.35,5.00 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
10.30,16.35,5.15 PK Futbolā
14.20 Eiropa koncertos
15.10 Bilija Konolija 66. ceļš
16.05 Anekdošu šovs
17.25 Mf. Dāvā man laimi!
19.05 Makšķerē ar Olti
19.35 Patriarhs
21.20 Mf. Tu satiksi slaidu, nepazīsta-
mu tumšmati
23.10 Pasaules stāsti
23.40 Skārleta
1.25 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
1.55 Kalnciema ielas koka namu at-
dzimšana
2.15 Ievainotā saule
3.15 Kapelas Bumerangs koncerts

LNT
6.00 Boba burgeri 
6.20 Dzimuši policisti 
7.05 Nedēļa novados
7.30 Jauniņā 
9.00,4.10 LNT Brokastis
10.00 SuperBingo
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi 
12.40 Vampīra dienasgrāmatas
13.45,2.50 Mf. Iepazīstieties, Deivs
15.40 Dzintara dziesmas
16.40 Dauntonas abatija 
17.50,20.00 Ziņas 
18.00 Greizais spogulis
20.10 Latvijas faili
21.10 Viesnīca Grand Hotel
23.10 Pēdējie Grimmi
0.05 Mf. Laiks nogalināt

TV3
6.35 Simpsoni
7.00 Redakai
7.30 Darbarūķis Menijs 
8.00 Suņuku superkomanda
8.20,13.35 Smieklīgākie videokuriozi 
8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Rīta pikniks
10.00 SuperBingo
11.00 Runā Rīga 
11.35 Gandrīz ideāls randiņš 
14.05 Mf. Vidusskolas mūzikls
16.05 Mf. 500 vasaras dienas
18.00,1.15 Dullās sacensības 
19.00,4.50 TV3 Ziņas
19.10 Mīlestība savvaļā
20.10 Mf. Neatkarības diena
23.05 Mf. Amēlija
2.05 Šefpavāru cīņas 3
2.55 Saimnieks meklē sievu 
3.45 Mīlestības sirdspuksti 
4.20 Saikne

TV3+
6.30 Multfilmas
7.55 Skapis
8.55 Gribu ticēt
10.00 Kaulu licējs. Seriāls
11.10 Amerikas smieklīgākie video
11.30 Mf. Bezjēdzīga aizsardzība
13.45 Mf. Māsas
16.05 Mf. Dežūrtētis. Vasaras nomet-
ne
17.55,1.40 Pārsteidz mani 
20.00 Neredzamais cilvēks
21.10 Mf. Olimpa krišana
23.30 Slepenie sakari
0.35 Pokers
5.35 Māja 2

TV5
7.30 Kristīgā programma
8.00 Kino detaļas
9.00,13.45 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Savedēja
11.15 Ekstrasensi pret zinātniekiem
12.20 Dzīves patiesība
12.55,23.45 Privātas lietas
14.00 Zem aizsega. Seriāls
18.20 Labi joki
20.00 Likvidācija
21.55 Smieties atļauts
0.25 Mūzika

PBK
6.00,9.00,11.00 Ziņas
6.10 Spēlē harmonikas
6.50 Kontrolpirkums
7.15 Kalpoju Tēvzemei!
7.45 Multfilma
7.55 Veselība
9.20 Nelaimīgās piezīmes
9.35 Laiks pusdienot!
10.10 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda
12.25 Divas zvaigznes
14.10 Mf. Melnais sniegs
18.15 Minūte slavas
20.00 Laiks
21.10 Atkārto!
23.35 Kas? Kur? Kad?
0.35 Euronews
1.05 Mana radniecīgā
2.10 Mf. Divkārša apdzīšana
3.35 Nenosūtītā vēstule
5.05 Mūzika

RenTV Baltic
6.00,12.20 Skatīties visiem!
6.45 Firmas vēsture

9.05 Iedomājieties tikai!
10.05 Tīrs darbs
11.00 Dievu ēdiens
13.20 Mihails Zodornovs
15.20 Kosmisko stāstu diena
16.20 Nāve kā brīnums
17.20 Dārgumu mednieki
18.20 Seno planētu arhitekti
19.25 Apokalipses ēna
21.25 NLO. Īpašas nozīmes lieta
23.25 Zvaigžņu vārtu sargi
0.25 Glaktikas apceļotāji

ONT 
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas dievkalpojums
9.20 Multfilma
9.35 Nelaimīgās piezīmes
9.55 Kamēr visi mājās
10.45 Fazenda
11.20 TV-taxi
11.45 Mf. Stacijas novērotājs
13.05 Mf. Dome
15.00 Mana radniecīgā
16.20 Septiņi vareni krievu ceļotāji
17.20 Sasmīdini komiķi
18.30 Slavas minūte
20.00 Kontūras
21.05 JAK
23.20 Mf. Drošsirdis

Baltkrievijas TV 1 
6.45 Mf. Brestas cietoksnis
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls
9.40, 0.15 Radu būšana
10.50 Par ēdienu!
11.25 Nezināmā Baltkrievija
12.35 Katjuša. Uzvaras balss
13.10 Pārnesumkārba

Pilsētā Subjako, centrālajā Itālijā, 
ievērojamākās vietas bija klosteri, no 
kuriem dažus bija dibinājis pats Nursijas 
Benedikts, kas bija klosterības pamat-
licējs Eiropā. Šeit piedzima viduslaiku 
skaistule Lukrēcija Bordža, kas sabied-
rības ikdienu izjauca ar savu brīvību un 
diezgan vaļīgo tikumību. Diemžēl arī 
visas šīs pilsētiņas ievērojamākās vie-
tas. Taču saraksts tika papildināts 1927. 
gadā, kad nabadzīgā mēbeļu tirgotāja 
Lolobridžida daudzbērnu ģimenē piedzi-
ma meitene, kurai deva Luidžinas vārdu. 
Kaut gan jāsaka, ka neviens viņai šo 
vārdu arī nedeva. Visiem viņa bija Džī-
na, nepatīkama, kauslīga, nemierīga un 

skaļa... Un kurš gan varēja paredzēt, ka 
bija piedzimusi „pasaulē skaistākā sie-
viete”, lieliskā ordeņa „Par gūtajiem sa-
sniegumiem Itālijas republikā” oficiere, 
Goda leģiona ordeņa kavaliere, Mākslas 
un literatūras ordeņa oficiere, slavena 
aktrise, tēlniece, fotogrāfe, sabiedriskā 
darbiniece...

Nabadzīgā ģimenē bērni sapņoja 
par biezāku maizes riecienu, par skaistu 
apģērbu, par saldumiem. Džīna sapņoja 
pavisam par ko citu – viņa sapņoja kļūt 
par slavenu tēlnieci un operdziedātāju. 
Tieši tā un tieši tādā kārtībā. Kad ģimene 
pārcēlās uz dzīvi kādā Romas priekšpil-
sētā, nākamā zvaigzne sāka piestrādāt, 
zīmējot šaržus un karikatūras uz ielām. 
Nauda viņai bija nepieciešama studijām 
Mākslas akadēmijā, kā arī, lai apmaksā-
tu operas vokāla nodarbības.  Rezultātā 
viņa neieguva sistemātisku izglītību, 
viņai nav arī diplomu, ja nu tikai patei-
cības... Bet vai talantam ir nepieciešami 
diplomi? 

Neparasti skaistā meitene pievērsa 
sev uzmanību. Viņu ne vienu reizi vien 
aicināja filmēties, bet Džīna atteicās, vi-
ņai tas nešķita interesanti. Beidzot reži-
sori nāca pie viņas vecākiem ar lūgumu 
ietekmēt meitu. Uzzinot honorāra apjo-
mu, māte nopietni parunāja ar meitu. 
Džīna piekrita, ģimenes budžeta labad. 
Lielu sasniegumu nebija, arī lomas viņai 
tika piedāvātas epizodiskas, visbiežāk 
bez vārdiem. 

Kad Džīnai palika 20 gadi, viņa 
nolēma piedalīties konkursā „Mis Itā-
lija”.  Iegūstot trešo vietu, jauniete pat 
atskatīties nepaspēja, kad viņas dzīve 
apgriezās kājām gaisā. Producenti viņai 
„pieteica medības”. Tad Lolobridžida 
filmējās tikai galvenajās lomās. Filma 
„Fanfans Tulpe” nesa viņai vispasaules 
slavu. Ne vien Eiropas, bet arī Holivu-
das režisori sapņoja dabūt viņu savām 

filmām. 50. un 60. gadi pagāja, sadar-
bojoties ar visslavenākajiem režisoriem, 
filmas ar Džīnas piedalīšanos tika ap-
balvotas visprestižākajos kinofestivālos, 
viņa bija īsta zvaigzne, bet... Pakāpeniski 
viņas karjerai pienāca gals. 

Visa „vaina” bija tajā, ka Lolobridži-
da nespēja un negribēja filmēties „tuk-
šās” filmās. Režisori atklāti ekspluatēja 
viņas ārējo izskatu, nemaz nenojaušot, 
ka šī efektīvā brunete – ne vien dāma ar 
pretenzijām, bet arī ar spēcīgu pilsonis-
ku nostāju. Savās daudzajās intervijās 
viņa sūdzējās par piedāvāto scenāriju 
tukšumu un balanalitāti, par kinofilmu 
pārlieku lielo komercializāciju un par 
daudzo režisoru ierobežotajām spējām. 
Un ko tas izraisīja? To, ka viņu arvien 
retāk aicināja filmēties, bet vēlāk vispār 
filmēties tika aicinātas aktrises bez tik 
nopietnām ambīcijām. 

Šķiet, ka te arī varētu beigties 
stāsts par šo cilvēku. Bet nē, Džīna nav 
tāda. Viņa atrada daudz citu dažādu 
darbu. 

Praktiski pabeidzot savu aktrises 
karjeru, viņa nopietni sāka nodarboties 
ar fotogrāfiju. Jau 1973. gadā nāca kla-
jā viņas fotoalbums „Mana Itālija”, kas 
tika izdots vairākkārt. Šajā pašā laikā 
Lolobridžida veidoja dokumentālu filmu 
par Kubu, intervēja Fidelu Kastro. Vien-
laicīgi viņa veidoja arī skulptūras, kas 
starptautiskās izstādēs gūst atzinību. Par 
skulptūru „Dzīvot kopā” aktrise saņēma 
Goda leģiona ordeni, kas ir augstākais 
apbalvojums Francijā. 1999. gadā viena 
no labēji centrālajām partijām uzaicinā-
ja Džīnu piedalīties Eiroparlamenta vē-
lēšanās. Aktrise piekrita, bet vēlēšanās 
zaudēja. Tā bija viņas pirmā un pēdējā 
dalība politikā. 

Šodien Džīna aktīvi darbojas laicī-
gajā un sabiedriskajā dzīvē. Dzīvo viņa 
personīgajā villā netālu no Romas. Strā-
dā savā dārzā, patīk klausīties putnu 
dziesmas, bet viņu teritorijā to ir vairāk 
nekā 600 veidi. Dievina savu mazdēlu 
Dmitriju, neņemot vērā savu vecumu, 
priekšroku dod spilgtām un atklātām 
kleitām, aktīvi darbojas labdarības ak-
cijās. Viņas noslēpums ir māksla labi iz-
skatīties. Uz žurnālistu jautājumiem viņa 
kādreiz atbildēja: „cilvēks noveco tad, 
kad viņam vairs nav ar ko nodarboties. 
Es vienmēr esmu kustībā: fotografēju, 
veidoju skulptūras, muzicēju, klausos 
savu putnu dziesmas - tur laikam arī 
slēpjas mūžīgās jaunības noslēpums.” 

Džīna Lolobridžida ir nofilmējusies 
113 filmās, savas dzīves laikā viņa ir iz-
veidojusi apmēram 60 skulptūras, izde-
vusi vairākus fotoalbumus, uzgleznojusi 
apmēram trīsdesmit gleznas, nofilmēju-
si vienu dokumentālo filmu. Nemierīga 
daba, viņa turpina savu darbošanos. Ak-
tīvi sadarbojas ar JUNESKO un UNICEF. 
Cīnās par kultūras pieminekļu aizsardzī-
bu, par dabas aizsardzību, par mieru... 
Bet pats galvenais – viņai viss izdodas, jo 
visu viņa dara patiesi un no visas sirds. 

Andrejs Jakubovskis

Televīzijas programma4. jūlijā Ir iemesls!
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6.45,4.35 Šodien novados 
7.00,2.40 900 sekundes 
9.00,20.35,4.10 Galileo 
9.35,14.20 Televeikala skatlogs 
9.55 Mf. Deja uz varavīksnes 
11.55 Viesnīca Grand Hotel” 
13.00,19.00 1001 Nakts 
14.00,17.50,20.00 LNT ziņas 
14.35,1.55 Runāsim atklāti 
15.40,5.00 Ģimenes drāmas 
16.50 Mīlestība nekad nebeidzas 
18.00 Mīlestība nekad nebeidzas 
21.10 Mf. Dzīves šūpolēs 
23.10 Nikita 
0.10 Mf. Neraudi, bērniņ 
5.45 Kristīgā programma 
 
TV3 
6.10,11.50 Laimīgi kopā 
6.35 Redakai 
7.00,13.20 Spēka reindžeri samuraji 
7.25,12.55 Smurfi 
7.50, 1.10 Simpsoni 
8.50 Mf. Doktors Dūlitls 
10.50 Bīstamā paradīze 
13.55 UgunsGrēks 
15.05,1.35 Alkas pēc laimes 
16.05,20.20,3.15 Viņas melo labāk 
16.40 Voroņini 
17.50 Radu būšana
19.00,3.40 TV3 Ziņas 
19.30,4.10 Bez Tabu
21.00 Kobra 
22.10 Kurjers 
23.15 Atriebība 
0.10 Amerikāņu šausmu stāsts 
2.25,5.00 Mīlestības sirdspuksti
 
TV3+ 
6.20 Simpsoni 
7.05,14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.00 6 kadri 
8.30 Amerikas smieklīgākie video 
9.00 Slēgtā skola 
11.10,15.35 Comedy Batls 
12.25,18.55 Jaunkundze-zemniece 
13.25,19.55 Interni 
16.40 Laimīgi kopā 
17.50,23.55 Māja 2 
21.00 Izmeklēšanu veid ekstrasen-
si-detektīvi
22.00 Mf. Kareivis.com

TV5 
7.15,13.30 Pats sev režisors
8.05,12.20 Kremļa kursanti 
9.05,19.00,22.25,0.25 Mūsu tēma 
9.50,12.05 Top-shop 
10.05,16.50 Samāra. Seriāls
11.05,17.50 Maskava. Trīs stacijas 
14.20 6 kadri 
14.50,19.50 Kruķi 
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22 
22.40 Mf. Viņa jūs mīl?
1.05 Mūzika 
 
PBK
6.00 Labrīt 
9.00,11.00,14.45,17.00,0.50 Ziņas 
9.30 Kontrolpirkums 
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Mf. Izglābt vīru
13.45 Mūsu laikā 
15.00 Divatā ar visiem 
16.00,4.50 Moderns spriedums 
17.50 Koncerts 
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.15 Departaments
23.15 Cits Andrejs Mjakovs
0.15 Euronews 
1.20 Mf. Zagļi likumā
3.05 Mf. Vijolīšu pušķis
5.40 Mūzika 
 
RenTV Baltic
5.50 Manas brīnišķīgās...
6.40,14.10 Multfilma
6.54,19.39 Laika prognoze
6.55,13.10 Skatīties visiem!
7.50 Ģimenes drāmas
8.50,19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Nosvērti un laimīgi
14.30,18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
20.45 Ellīgā virtuve
22.25 Mums pat sapņos nav rādījies
0.20 Ekstrasensu cīņas. Titānu cīņas

ONT 
6.00,8.30,9.00,11.00,13.00,16.00, 
18.00, 20.30,0.35 Ziņas 
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums 

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports 
11.10 Mūsu laikā 
12.05 Viņi un mēs 
13.10 Laiks pusdienot! 
13.55 Moderns spriedums 
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Smieklīgs un vēl smieklīgāks
16.50 Precamies!! 
18.20 Meičas
18.50 Lai runā! 
20.00 Laiks 
21.05 Eņģelis un Dēmons 
22.50 Mf. Ādams 
 
Baltkrievijas TV 1 
6.00,7.20,8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00,8.00,9.00,12.00,15.00,19.00,
1.30 Ziņas 
7.05,8.05 Lietišķā dzīve 
7.10, 8.10,19.40,0.55 Zona X 
9.10 Diversants. Kara beigas. Seriāls 
11.05,20.00 Ceļā uz sirdi.Seriāls 
12.10 Mistiskie stāsti 
13.10 Marijas sirds 
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas 
15.25 Azazels. Seriāls 
16.40 Pēdas 
17.35 Ģimenes melodrāmas 
19.20, 1.10 Interešu sfēra 
21.00 Panorāma 
21.45 Futbols RIO-2014 
22.50 Futbols
1.45 Sports 
 
Baltkrievijas TV 2 
7.00 Rīts 
9.00, 21.30 TV barometrs 
9.05, 17.55 Pagātnes ēnas 
10.05 Baltkrievu virtuve 
10.40, 0.35 Doilu lieta. Seriāls 
11.35, 23.40 Patiesā ceļa zīme. Seri-
āls 
12.35, 19.55 Superintuīcija 
13.35, 18.55 Reāli puikas 
14.40, 21.35 Universitāte. Jaunās 
kopmītnes 
15.45,22.35 Viesnīca Bābele. Seriāls 
16.50 Augstāk par jumtu 
17.25 Karsts ūdens
0.55 Reālā pasaule 
21.25 KENO 
23.35 Gribu nokļūt televizorā

PIRMDIENA, 7. jūlijs

LTV-1 
5.00TE! 
6.00Latvijas Republikas valsts himna 
6.02 Province 
6.30Melns. Sarkans. Zelts 
7.00Rīta Panorāma 
8.35,15.40 Mīlas viesulis 
9.35 Mf. Svešinieka vēstule 
11.15 Ar savu tautas dziesmu 
12.15,13.30,15.25 Top-Shop 
12.30Eksotiskās salas 
13.45 Mf. Pinokio 16.40Jakari
17.10Sveika, Robij! 
18.00,23.05Ziņas 
18.50,1.20 100 g kultūras 
19.35 Izmisušie vecāki 
20.30Panorāma 
21.15 Izsauciet vecmāti 
22.10Saldā indes garša 
23.20Dzimis Eiropā 
23.50Dziedātspēks 
0.50No sētas uz sētu 
 
LTV-7 
5.00,20.05Vai Rīga jau gatava? 
5.15,9.30,16.40 PK Futbolā 
6.00Latvijas Republikas valsts himna 
6.05,1.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām 
6.35 Visas durvis vaļā 
7.05 Eirotaksometrs 
7.35 Kalnciema ielas koka namu 
atdzimšana 
8.00Skats rītdienā 
8.20Pie rīta kafijas 
8.40Automoto raidījums
9.00Vienmēr formā! 
13.20Labākais no Euromaxx 
13.50,18.05Bezvēsts pazudušie
14.50Ekstrēmie izaicinājumi 
15.50Mežonīgās sirdis 
17.32 Olimpiskie zelta mirkļi 
19.00Šodien 
19.35 1000 jūdzes Transilvānijā 
20.20Bilija Konolija 66. ceļš
21.15 Sporta studija 
22.05 Patriarhs 
23.45 Mf. Tu satiksi slaidu, nepazīsta-
mu tumšmati 
 
LNT 
5.00,12.25,4.35Karamba! 
5.45 Kristīgā programma 
6.15 Bernards 

OTRDIENA, 8. jūlijs
LTV-1 
6.00 Latvijas Republikas valsts himna 
6.02 Province 
6.30 Melns. Sarkans. Zelts 
7.00 Rīta Panorāma 
8.35,15.15 Mīlas viesulis 
9.35 Izsauciet vecmāti 
10.30,19.35 Izmisušie vecāki 
11.20,13.15,15.00 Top-Shop 
11.35 Mf. Dāvā man laimi! 
13.30 Īsta pīļmetrāžas filma 
14.30 Ielas garumā 
16.15 Jakari 
16.45 Mārvijs Hemmers 
17.10 Sveika, Robij! 
18.00,23.05 Ziņas 
18.50,1.25 100 g kultūras 
20.30 Panorāma 
21.15 Pasaules vēsture 
22.10 Lilīhammera 
23.20 Izpostītā ligzda 
0.40 Ir lietas, kas jāzina 
5.00 Dzimis Eiropā 
5.30 Citādi latviskais 
 
LTV-7 
6.00 Latvijas Republikas valsts himna 
6.05,1.05 1000 jūdzes pa ledāja pē-
dām 
6.35 Visas durvis vaļā 
7.05 Eirotaksometrs 
7.35 Rīga 2014 
7.40 Reģionālā attīstība Latvijā 
8.00 Nedēļas apskats 
8.20 Vide, veselība un mēs 
8.40 Skatpunkti 
9.00 Globalizācija 3000 
9.30, 13.50, 16.40, 22.45, 5.00 PK 
Futbolā 
11.55,18.05 Bezvēsts pazudušie 
12.55,15.50 Mežonīgās sirdis 
17.32 Olimpiskie zelta mirkļi 
19.00 Šodien 
19.35,1.35 Īrija ar Džeimsu Nesbitu 
20.05 Vienmēr formā!
20.35,5.45 Vai Rīga jau gatava?
20.55 Klimata pārmaiņas 
21.55 Sporta studija 
 
LNT 
6.10 Zīlniece 

6.30Nedēļa novados 
7.00,2.45900 sekundes 
9.00,20.40,4.15Galileo 
9.35,14.20 Televeikala skatlogs 
9.50Mf. Septembris 
11.55 Runā Rīga 
13.00,19.001001 Nakts 
14.00,17.50,20.00LNT ziņas 
14.35,2.00 Runāsim atklāti 
15.40Ģimenes drāmas 
16.50, 18.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas 
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes 
21.15 Mf. Vella kalpi 
23.05 Amerikāņi 
0.05 Latvijas faili 
1.00Dauntonas abatija 
 
TV3 
5.00Mīlestības sirdspuksti 
5.40,11.50Laimīgi kopā 
6.35 Redakai 
7.00,13.20Spēka reindžeri samuraji 
7.25,12.55 Smurfi 
7.50Simpsoni 
8.50Mf. Trīs bruņinieki un Šamaņu 
cariene 
10.30Māmiņu Klubs 
11.10Rīta pikniks 
13.55 UgunsGrēks 
15.05 Alkas pēc laimes 
16.05,20.20,3.15 Viņas melo labāk 
16.40 Voroņini
17.50Radu būšana
19.00,3.45TV3 Ziņas 
19.30,4.15Bez Tabu 
21.00Bīstamā paradīze 
22.10CSI. Lasvegasa 
23.05 Bagātnieku dakteris 
0.05 Koru kari 
 
TV3+ 
5.35,17.50,1.10 Māja 2 
6.20Simpsoni 
7.05,14.30 Ekstrasensu cīņas 
8.006 kadri 
8.30Amerikas smieklīgākie video 
9.00Slēgtā skola 
11.10Comedy Women 
12.15,18.55 Jaunkundze-zemniece 
13.25 Neredzamais cilvēks 
15.35 Comedy Batls 
16.40Laimīgi kopā 
19.55 Interni 21.00Virtuve 
22.10Mf. Mēs bijām karavīri

 
TV5 
0.25 Mūzika 6.10Mats matā 
9.05,19.00,22.25,0.30 Mūsu tēma 
9.50,12.05Top-shop
10.05,16.50 Samāra 
11.05,17.50 Maskava. Trīs stacijas 
13.15 Labi joki 
14.15 6 kadri 
14.55 Smieties atļauts 
18.50Ziņas 
19.50Kruķi 
22.00Vakars@22 
22.301/5 - tranzīta aktualitātes
22.40Mf. Pīķa dāma

PBK
5.05 Mūzika 6.00Labrīt 
9.00,11.00,14.45,17.00,0.45Ziņas 
9.30Kontrolpirkums 
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Šovakar 
13.50Mūsu laikā 
15.00Divatāar visiem 
15.55,4.25 Moderns spriedums 
17.50Precamies! 
18.55 Lai runā! 
20.00Laiks. Latvijas Laiks
21.10Departaments 
23.10Slaveniem krievu ceļotājiem pa 
pēdām 0.10Euronews
1.10Mf. Vasaras sapņi
2.40Mākslas filma
 
RenTV Baltic
6.00,8.00,15.25 Ģimenes drāmas
6.45,14.10 Multfilma
7.04,19.39 Laika prognoze
7.05 Dzīves laikā
8.55,19.40Saviesīgas vakariņas
10.10 Nosvērti un laimīgi
13.40 Skatīties visiem!
14.30,18.30 Drošs līdzeklis
16.25 Nemelo man!
20.45 Reāla virtuve
1.35 112

ONT 
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30,0.30Ziņas 
6.05 Mūsu rīts
9.05 Kontūras 
10.00Dzīvo vesels!
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00
Sports 

11.10Mūsu laikā 
12.05 Viņi un mēs 
13.10Laiks pusdienot! 
13.55 Moderns spriedums 
15.00Divatā ar visiem 
16.15 Smieklīgs un vēl smieklīgāks 
16.50Precamies!! 
18.20Laika atskaite 
18.50Lai runā! 
20.00Laiks 
21.05 Pozīcija 
22.05 Mašīnu karš 
22.40Mf. Pērtiķu planētas sacelšanās
 
Baltkrievijas TV 1 
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.20Ziņas 
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve 
7.10, 8.10,19.40,0.00Zona X 
8.50Vārds mācītājam 
9.10Galvenais ēteris 
10.05 Pēdas 
11.00 Zvaigžņu dzīve
12.10 Mana patiesība 
13.10, 15.25 Mf. Ziedi no Lizas
15.15, 18.40Reģionālās ziņas 
17.20Mūsējie 
17.35 Azazels 
19.20Arēna 
19.55 Forums 
21.00Panorāma 
21.45 Diversants. Kara beigas 
23.45 Aktuāla intervija 
0.35 Sports 
 
Baltkrievijas TV 2 
7.00Rīts 
9.00, 10.00, 21.30TV barometrs 
9.05, 17.55 Pagātnes ēnas 
10.30, 1.15 Izmeklēšana 
11.30, 23.40 Patiesā ceļa zīme. Seri-
āls 
12.30Mf. Atnāciet rīt
14.20Div ar pus pavāru 
14.55 Mf. Spītnieces savaldīšana
16.45, 0.35 Pārlādēšana 
17.30Karsts ūdens 
18.55 Reāli puikas 
19.50Superintuīcija 
20.50Reālā pasaule 
21.25 KENO 
21.35 Universitāte. Jaunās kopmītnes 
22.35 Viesnīca Bābele. Seriāls 
23.35 Gribu nokļūt televizorā

13.50 Pārbaudījums
14.25 Dialogs par civilizāciju
15.15 Tava pilsēta
15.30 Karš iekš kara
16.05 Vitebskas slāvu tirgus 2014
16.25 Zvaigžņu dzīve

17.20 Mf. Ziedi no Lizas
21.00 Galvenais ēteris
21.55 Laika ziņas 22.15 Līgo svētki

Baltkrievijas TV 2 
7.40 Iznīcinātāji

10.45 Prāta vētra
11.15, 20.25 TV barometrs
11.20 Div ar pus pavāri
11.55, 21.40 Interni
14.05 Mf. Spītnieces savaldīšana
16.00 Futbols

16.30 Mf. Leģenda Nr. 17
19.15 Superloto
20.05 Karsts ūdens
21.00 Sportloto 5 no 36. KENO
21.10 Reālā pasaule
23.40 Teniss

Žurnāli jūlijā

Dari Pats 
Kanoe būves meistari. Ul-

dis Maniks un Jānis Vaivods — 
divi laivošanas entuziasti, kuriem 
vienā brīdī apnika būt atkarīgiem 
no nomas inventāra. Lasi žurnālā 
interviju ar kanoe meistariem, kuri 
sniedz ieskatu kanoe darināšanas 
procesā!

Darbgalds vienmēr ērtā 
augstumā. Domkrats noder ne 
tikai automašīnas celšanai, lai 
nomainītu riteni, bet arī daudzos 
citos gadījumos. Piemēram, lai iz-
gatavotu nelielu mobilu darbgaldu 
ar regulējamu darbvirsmas aug-
stumu. Dari Pats meistars nolēma 
tādu izgatavot savai darbnīcai... 
Darbgalda projekts no A līdz Z.

Griežam ailu gāzbetonā. Ti-
kai nieka divas darbdienas ir nepie-
ciešamas, lai nenesošā gāzbetona 
sienā ierīkotu jaunu durvju ailu. Ne-
tici? Skaties piemēru žurnālā! 

Līmētas durvis. Ne vienmēr 
standarta durvis iederas durvju 
ailā. Tad jādodas pasūtīt tās uz 
galdniecību vai atliek izgatavot 
pašam.

Saimniecības telpa: vairāk 
vietas! 

Saules bura. Nojume, kas 
karstā vasaras dienā sniedz pa-
ēnu, kā arī pasargā no neliela lie-
tus, var būt arī no audekla!

Dienas Ēdieni
Aigara Krēselas slinkuma 

izgudrojums – cūkgaļas šķēle ar 
kartupeļu biezeni un sēnēm.

Ko mēs ēdam. Dietologi vēr-
tē iecienītāko saldējumu sastāvu. 
Secinājums – veselīgāki ir baltie 
un bez glazūras.

Grila sezonai. Kas jāzina, ja 
gribat pirkt gāzes grilu.

Iepirkšanās. Bļodas vasaras 
salātiem vērtē šefpavārs Māris 
Jansons un dizaina eksperte Ieva 
Zībārte.

Aklā degustācija. Eksperti 
vērtē lielveikalos nopērkamos gri-
lēšanai marinētos vistu spārniņus.

Ballīte. Gundega Skudriņa 
ielūdz uz ballīti 60.gadu stilā un 
gatavo klasisko padomju laika 
biezpienmaizi.

Galda sarunas. 13 jautājumi 
šefpavāram Mārim Astičam.

Krustvārdu mīklas.
Horoskopi.

BEZĶĪLAS 
 AIZDEVUMI

Aizņemieties atbildīgi, 
izvērtējot savu spēju atdot 

aizdevumu.
Тālr.28609904,20292842.
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e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
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Izdevēja-SIA“LER8”.
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
St.                05.07. Sv.              06.07. Pr.               07.07. Ot.               08.07.

+12 ... +23 +14 ... +24 +16 ... +26 +18 ... +26

DR              2 m/s D              3 m/s DA                 3 m/s D                3 m/s

Laikrakstaredaktore
Redaktoresvietniece
Žurnālistukolektīvs

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

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.

PĀRDOD

IEPĒRK

PĒRK

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

Firma iepērk: bērza papīr-
malku, alkšņa malku. Piedāvā 
meža izvedēja pakalpojumus. 
Tālr. 20377801, 26677812

DAŽĀDI

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uzraksti, 

portreti.
 Uzstādīšana. Bezmaksas 

piegāde. Zemas cenas.
Tālr. 26539548.

“RitmsR”
Plastikātalogiundurvis(Latvijas,

Polijasražojums).
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)

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.

Reklāma un sludinājumi

Personas uzvārds, 
vārds

Miršanas 
datums

Dzimšanas 
datums

Bižāne Marina 04.06.2014 10.11.1962
Gasperoviča Feliciana 02.06.2014 05.08.1949
Griņeviča Inna 28.06.2014 23.07.1958
Ivanovs Ivans 15.06.2014 07.09.1939
Jafimovs Vasilijs 12.06.2014 20.11.1974
Jakovļevs Iļja 05.06.2014 26.07.1931
Jankovska Virginija 10.06.2014 15.12.1935
Ļuļs Vladislavs 11.06.2014 23.05.1948
Ostrovska Viktorija 08.06.2014 28.10.1950
Pašnikova Jeļena 03.06.2014 12.04.1953
Petrova Irēna 28.06.2014 23.11.1946
Punculis Lucijans 15.06.2014 14.07.1935
Spiridovskis Jāzeps 15.06.2014 20.05.1935
Stepiņa Vanda 22.06.2014 14.01.1931
Šaripo Zinaida 15.06.2014 23.03.1945
Šemele Alīna 21.06.2014 05.10.1936
Širokaja Aleksandra 17.06.2014 16.07.1942
Tukāne Valentīna 24.06.2014 14.09.1929
Turzenoks Vladimirs 09.06.2014 30.11.1939
Vāpa Elmārs 03.06.2014 31.12.1948
Vērdiķis Dzintars 10.06.2014 03.09.1941

Zaicevs/Zaytsev/ Genādijs/
Gennady/ 20.06.2014 03.06.1938

Zaikovska Antonija 19.06.2014 05.08.1944

Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa ziņo, 
ka jūnijā mūžībā aizgājuši 23 cilvēki:

mežu (4 ha). Tālr. 26934102, 28367900;
pusi mājas Daugavpilī (Grīva). Tālr. 26671610;
vasarnīcu. Tālr. 26046404;
vasarnīcu, 6 āri zemes. Tālr. 28758479;
2-istabu dzīvokli ar malkas apkuri Krāslavas 
centrā. Vajadzīgs remonts. Cena pēc vienoša-
nās. Tālr. 25358192;
2-istabu dzīvokli. Tālr. 22301169;
2-istabu dzīvokli. Tālr. 26024532;
1-istabas dzīvokli Baznīcas ielā 4. Ir remonts. 
Tālr. 29129296, 20023221;
kombainu “CLAAS Consul”. Tālr. 26707713;
VAZ - 21063 (1988, jauna TA). Tālr. 26427528;
“Mercedes Vito”, 2000. Tālr. 29158702;
skuteri, 49 cm3. Zvanīt pēc 17.00. Tālr. 25607577; 
lapu koku terases dēļus, ķieģeļus, lietotas cau-
rules. Tālr. 29517757;
lietotu šīferi. Mazās loksnes. Tālr. 26589906;
gultas, dīvānus, stūra dīvānus, dīvāns + 2 krēs-
li, eirodīvāns. Mīksto mēbeļu remonts. Tālr. 
26827347;
grāmatplauktu, dīvānu, abažūru apaļajai krāsnij 
(viss lietots). Tālr. 28396410;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 26361548;
mucas 20, 30, 60, 120, 200, 250, 1000 l. Dau-
gavpils. Tālr. 27492445;
istabas palmu ar 12 zariem (aptuveni 2 m gari). 
Tālr. 65624649;
darba zirgu (12 gadi). Tālr. 26214153;
govi (2. laktācija), telīti (3 mēn.). Tālr. 26934102, 
28367900; 
govi (2. laktācija). Tālr. 27882740;
grūsnu teli no labas, pienīgas govs. Atnesīsies 
jūlijā. Tālr. 22432933;
divas 5 mēn. vecas telītes. Tālr. 26864432;
telīti (melnraiba, 5 nedēļas); apsēklotu teli, LB. 
Tālr. 25981500;
sivēnus. Tālr. 29787566;
auzas lopbarībai. Tālr. 29489854, 65621048;
zāģmateriālus, apdares dēļus, vagondēļus, tera-
ses, grīdas, žoga dēļus. Tālr. 20037030;
malku. Tālr. 29189194;
malku. Skaldītu un klučos. Tālr. 29128690.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
firma – cirsmas, mežus īpa-
šumā. Par brīvu kārto zemes 
plānus, meža taksācijas un ZG. 
Augstas cenas, samaksa tūlītē-
ja. 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;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
zemes īpašumus. Platībai nav 
nozīmes. Samaksa uzreiz skaid-
rā naudā. Tālr. 20631111;
T-40, MTZ 80, 82, 52. Jebkurā 
kārtībā. Tālr. 29485804;
bajānu. T. 29573045; 26994686; 
piena kvotas. Tālr. 26161362.

VAJADZĪGS kokvedēja šoferis. 
Tālr. 29240070.
Vajadzīgi strādnieki mežā (zā-
ģeri un palīgstrādnieki). Tālr. 
20201687.
Sieviete palīdzēs saimniecībā, 
telpu uzkopšanā, apkops vecus 
cilvēkus. Apzinīga un akurāta. 
Tālr. 22102220.
MAINA 2-istabu privatizētu dzī-
vokli ar daļējām ērtībām 1.st. pret 
1-istabas labiekārtotu dzīvokli 1. 
vai 2. stāvā. Tālr. 65623654.
PĀRDOD vai MAINA kazu (1. lak-
tācija) pret āzi (ne jaunāku par 7 
mēn.). Tālr. 25159050.
Zāģēju un skaldu malku. Tālr. 
29936051.
Muzikants spēlē kāzās, jubilejās 
un citos svētkos. Tālr. 26739402.
Pļauju platības ar pļaujmašīnu 
- smalcinātāju. Tālr. 26384445. 
Santehniķa pakalpojumi. Tālr. 
25426499.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
Metāllūžņu demontāža un izve-
šana. Tālr. 29279852.
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 
29142220.
MŪRĒJU visa veida krās-
nis, kamīnus, dūmvadus, plī-
tis. Remonts un tīrīšana. Tālr. 
29329151.

Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019;
SIA “Senlejas” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491;
zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918.
liellopus, cūkas, teļus, aitas. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 22448323.

Pieminekļi, apmales, uzrakstu un portretu gravēšana.
Piegāde un uzstādīšana.

IK „Akmens DEO”
Strādājam bez brīvdienām. Krāslava, Atmodas iela 11 

Тālr. 26191207 (Tele2), 20258848 (LMT). 

Izsakām līdzjūtību Mihai-
lam Žuravskim un viņa ģi-
menei sakarā ar tēva nāvi. 

SIA “Krāslavas ūdens” 
kolektīvs

Tuvs cilvēks neaiziet, 
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Mārītei Bondarevai tēvu 
zemes klēpī guldot.

Latvijas Universitātes 
P. Stradiņa medicīnas 

koledžas kolektīvs 

Ir klusums,
Kas pasaka vairāk par 
vārdiem…

Skumju brīdī esam kopā ar 
docētāju Kristīni Karpoviču, 
tēti aizsaulē aizvadot.

Rēzeknes Augstskolas 
Tiesību zinātņu katedras 

kolēģi

SIA“FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar 
zemi, ieķīlātu mežu un bez doku-
mentiem. Meža izstrādāšanas pa-
kalpojumi. Meža izvedēja, forvarde-
ra pakalpojumi.  Pārdodam malku 
(3 m). Tālr.26677812,20377801

LOGI un DURVIS
Moskīttīkli (nomēram bez 

maksas). Vācu kvalitāte, 
garantija 5 gadi.

Rīgas ielā 65, Krāslavā. Tālr. 
29998208

www.logsundurvis.lv 

IEPĒRK 
 METĀLLŪŽŅUS

Augstas  cenas. 
Strādājam  

jebkurā laikā. 

Tālr. 29198531

Pārdod malku, skaldītu un 
klučos. Piegāde. 

Tālr. 28644159

PLASTIKĀTA LOGI un DURVIS.
Plastikāta logi: vācu 6 kameru pro-
fili. Atlaides līdz 40%! METĀLA
DURVIS. T. 28675525, 65621730.

IK “ALNAMI” piedāvā 
mini-ekskavatora 

pakalpojumus: ūdensvadu un 
kanalizācijas ierīkošanu. 

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

Zviedrijas firmas pārstāvji 
Latgalē PĒRK 

dažādus meža īpašumus par 
augstām cenām. 
Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

IEPĒRK Gailenesunmellenes
Katru dienu no 9.00 līdz 15.00

Aiz veikala “Maxima”. 
Tālr. 25286017

Iepērkgailenesunmellenes
Bijušajā mežsaimniecībā 

 “Baltiņi” katru dienu no 14.00 - 
20.00. Un visā novada  teritorijā. 

Tālr.26840027.

Vairs tikšanās gaišuma 
nebūs,  
Ir atdots un paņemts viss.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Larisai Tukišai sakarā ar 
mātes nāvi.

Robežnieku pamatskolas 
skolotāji.

Birst asaras kā baltas pērles,
raud sveces baltās, māt,
Par tavu dāsno mūžu, par 
balto sirdi,
Par palicēju sāpēm baltā 
svece raud.

Dalām bēdu smagumu ar 
kolēģi Larisu Tukišu, mā-
muļu mūža dusā pavadot.

Asūnes pamatskolas 
skolotāju kolektīvs

Dagdas Mūzikas skolas 
kolektīvs izsaka līdzjūtību 
skolotājai Larisai Tukišai sa-
karā ar mammas aiziešanu 
mūžībā. 

PĒRK mellenes un gailenes.
Augstas cenas.

Tālr. 29158702, 29226558

ES platību appļaušana 
ar smalcinātāju.
Tālr. 26362307


