
•	 Aizsardzības ministrs Raimonds 
Vējonis, kurš ievēlēts par nākamo 
Valsts prezidentu, par aprīli saņē-
ma 1855 eiro atalgojumu. Valsts 
prezidenta mājaslapā teikts, ka 
prezidenta mēnešalga ir 3142 
eiro. Tas nozīmē, ka uz rokas viņš 
saņem aptuveni 2200 eiro.

•	 Zaļo un zemnieku savienības 
(ZZS) līderis Augusts Brigmanis 
atbalstīs Saeimas deputāta Rai-
monda Bergmaņa (LZP/ZZS) kan-
didatūru aizsardzības ministra 
amatam.

•	 Partija “Reģionu alianse” (RA), 
kas patlaban apvieno 502 bied-
rus, vada 12 pašvaldības un Lat-
vijas Reģionu apvienības (LRA) 
sastāvā ir pārstāvēta 12.Saeimā, 
neplāno apstāties pie sasniegtā. 
RA līderis Babītes novada domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ence in-
tervijā aģentūrai LETA atklāj, ka 
jau nākamajās pašvaldību vēlē-
šanās viņa vadītā partija centīsies 
iekarot Rīgas domi.

•	 Pensionāru aizvainojums par viņu 
prasību ignorēšanu varētu būt ie-
mesls valdības krišanai. “Šūmēša-
nās” jau ir sākusies, un Pensionāru 
federācija ir paveikusi vērienīgus 
priekšdarbus, lai iedzītu valdību 
strupceļā. Pensionāru federācija 
no gada sākuma ir noslēgusi vie-

nošanos ar četrām Saeimā pārstā-
vētām partijām, ka tās atbalstīs 
prasības par pensiju paaugstinā-
šanu. Federācijas aicinājumam 
nav atsaukušās tikai “Vienotība” 
un “Reģionu apvienība”

•	 Lai valsts budžetā pietiktu naudas 
visām Veselības ministrijas (VM) 
iniciatīvām, tā piedāvās ieviest 
“čipšu nodokli”, kā arī aplikt ar 
akcīzes nodokli lauksaimnieku 
izmantotās ķimikālijas. VM ir 
iesniegusi vislielāko vēlmju sa-
rakstu attiecībā uz nākamā gada 
budžetu, un ministrs Guntis Belē-
vičs (ZZS) negrib atkāpties ne par 
santīmu no prasītajiem 160 mil-
joniem eiro. Lai dabūtu aptuveni 
9,5 miljonus eiro ik gadu, VM pie-
dāvā ieviest akcīzes nodokli vese-
lībai kaitējošām lietām. Ja šādu 
nodokli ieviestu, dārgāka kļūtu 
neveselīga pārtika, kas satur sāli, 
transtaukus, kofeīnu, cukuru, ko 
pievieno enerģijas dzērieniem.

•	 Ekonomikas ministrija (EM) prog-
nozē, ka līdz 2020. gadam Latvijā 
humanitāro un sociālo zinātņu 
jomā radīsies 20 000 speciālistu 
pārpalikums, teikts Labklājības 
ministrijas sagatavotajā informa-
tīvajā ziņojumā par darba tirgus 
īstermiņa prognozēm šim gadam. 
Savukārt līdz 2020. gadam varētu 

rasties arī 20 000 liels iztrūkums 
pēc informācijas un komunikāci-
ju tehnoloģiju, dabaszinātņu un 
inženierzinātņu speciālistiem. Kā 
vēl vienu darba tirgus dispropor-
ciju EM iezīmē lielo jauniešu īpat-
svaru, kuri nonāk darba tirgū bez 
konkrētas specialitātes un pras-
mēm. Aptuveni 30% no vispārējo 
vidējo izglītību beigušiem netur-
pina mācības augstākā izglītības 
līmenī, savukārt pieprasījums pēc 
šāda darbaspēka samazinās.

•	 Nacionālie Bruņotie spēki (NBS) 
joprojām turpina apzināt rezer-
ves karavīrus pēc vairāku simtu 
izsūtīto vēstuļu. Armija izvērtē-
jusi, kādā veidā praktiski varētu 
notikt mobilizācija. Mācības ir 
plānotas oktobrī, aptverot visu 
spēku veidus. Jau ziņots, ka ie-
priekšējie izteikumi liecina, ka 
NBS Atlases un rezerves personā-
la uzskaites centrs 500 rezerves 
karavīriem ir nosūtījis apziņoša-
nas vēstules. Militārā dienesta li-
kums noteic, ka rezerves karavīrs 
ir Latvijas pilsonis, kas pēc atvaļi-
nāšanas no profesionālā dienesta 
vai līguma par dienestu Zemes-
sardzē izbeigšanas pilda dienestu 
NBS rezervē.
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Kā Latvija ieguva jaunu 
prezidentu

Pagājušajā trešdienā Latvija 
ieguva jaunu prezidentu. Par to 
kļuva vietējās politikas veterāns, 
Aizsardzības ministrs Raimonds 
Vējonis, kurš piecu mokpilnu bal-
sojuma kārtu laikā tomēr prata 
iegūt vajadzīgo deputātu balsu 
skaitu.

Kā ievēlēja prezidentu

Prezidenta vēlēšanu diena, 
kā jau tika paredzēts, bija ilga un 
saspringta. Sākotnēji tika izvirzīti 
četri kandidāti — Vējonis, jurists 
Egīls Levits, Reģionālās apvie-
nības līderis Mārtiņš Bondars 
un „Saskaņas” pārstāvis Sergejs 
Dolgopolovs. Turklāt uzreiz bija 
skaidrs, ka Bondara un Dolgopo-
lova izvirzīšana ir politiskā spēle, 

rēķinoties ar kaut kādu izdevīgu-
mu un zinot, ka cerību uz uzvaru 
nav. Tā arī notika: katrā nākošajā 
balsojuma kārtā populārie kandi-
dāti atsijājās. Sākumā Saeima no 
cīņas izslēdza Bondaru, pēc tam 
— Dolgopolovu.

Ņemot vērā to, ka koalīcijai 
nebija kopīga kandidāta (daļa 
politiķu Vējoņa pusē, daļa — par 
Levitu), likās, ka trešdien prezi-
dentu tā arī neievēlēs. Tas nozī-
mētu jaunu vēlēšanu kārtu jau ar, 
iespējams, pilnīgi citiem negai-
dītiem kandidātiem. Taču tā ne-
notika. Piektajā balsojuma kārtā 
Vējonis tomēr savāca 55 balsis 
un tika ievēlēts valsts augstākajā 
amatā.

Pazīstamais žurnālists Jānis 
Domburs atzīmēja, ka ievēlēša-
nas process raisa dažus jautā-
jumus. Piemēram, katrā tūrē bija 
deputāti, kuri nepareizi aizpildīja 

biļetenus. Ņemot to vērā, viņu 
balsis vispār netika skaitītas. 
Vai tas liecina par to, ka Saeimā 
strādā deputāti, kuri pat neprot 
pareizi salikt krustiņus uz papīra 
lapas? Visticamāk, runa ir par ko 
citu: bojātie biļeteni bija signāls 
valdošajām partijām par to, ka 
kāda deputātu grupa ir „atvērta 
piedāvājumiem”. Te izriet nāka-
mais jautājums: kas tieši balsoja 
par jauno prezidentu? Opozīci-
jas partijas zvēr, ka visos etapos 
balsojuši pret. Labi zināms, ka 
Nacionālās apvienības frakcija 
visu laiku atbalstīja savu kan-
didātu Levitu. Tādā gadījumā 
kāds melo — vai nu valdošie, vai 
opozīcija. Šie jautājumi, acīm-
redzot, tā arī paliks bez atbil-
dēm, jo balsošana bija aizklāta. 
Te kārtējo reizi der atgriezties pie 
pašas balsošanas procedūras. 

Turpinājums 2.lpp.

Who is mister Vējonis?
Kas ir misters Vējonis?

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.
Plastikāta logi: 6 kameru vācu 

profili. Atlaideslīdz35%. 
METĀLADURVIS.

Tālr. 27878088(Dagda),
28230237Nākošajā numurā lasiet reportāžu no Asūnes.

Festivāla “Dejotprieks” dzimšana

Alekseja GONČAROVA foto

Atgādinām, ka laikrakstu 
”Ezerzeme” var abonēt jeb-
kurā pasta nodaļā, pie sava 
pastnieka, internetā (abo-
ne.pasts.lv), kā arī redakci-
jā (Lāčplēša ielā 20, Krāsla-
vā, bez komisijas maksas)! 

Izmanto iespēju 
abonēt “Ezerzemi” 
arī elektroniskā 

versijā!

E-pasts: 
ezerzeme@ezerzeme.lv. 

Tālr. 65681464, 65681475.

Latgales ziņas
Goda daugavpiliešu apbalvošana

5. jūnijā Daugavpils Kultūras pili piepildīja īpaši svinīga atmosfēra. 
Te notika Goda daugavpiliešu apbalvošanas ceremonija, kas tiek rīkota 
vienreiz piecos gados, Daugavpils jubilejas svinību laikā. Tituls “Goda 
daugavpilietis” ir piešķirts 46 cilvēkiem. Lieliska dāvana bija svētku kon-
certs ar Intara Busuļa un Abonementa orķestra piedalīšanos.

„Rāzna” vasarā paplašina darba laiku
Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrs ”Rāzna” no 

jūnija līdz septembrim būs atvērts ne tikai darba dienās, bet arī katra 
mēneša pirmajā sestdienā un trešajā svētdienā. Centrā var saņemt 
informāciju par Rāznas Nacionālo parku, tā dabas un kultūrvēstures 
vērtībām, spēlēt vides izziņas spēles, piedalīties tematiskos pasāku-
mos, kā arī basām kājām izstaigāt sajūtu takas centra tuvumā. Ap-
meklētājiem iespējams aplūkot ekspozīciju „Iepazīsti un sajūti Rāz-
nas Nacionālo parku!”. Vasarā īpaši tiek gaidītas ģimenes ar bērniem. 
Dabas izglītības centra apmeklējums un dabas izglītības nodarbības 
ir bezmaksas. Ir pieejama autostāvvieta un ierīkots velosipēdu sta-
tīvs. Pie ēkas ir uzbūvēta uzbrauktuve, lai centru var apmeklēt cilvēki 
ratiņkrēslos vai māmiņas ar ratiņiem. Par ierašanos lūgums informēt 
iepriekš, zvanot 29139677 (Regīna) vai 27892916 (Irēna).

Radio viļņos skanēs jaunais raidījums “Breivdīnuos 
iz Latgolu”

Jau no šīs nedēļas nogales sestdienās plkst. 8.30 “Latvijas radio 
2″ un 10.00 “Divu Krastu radio” sāks skanēt jauns raidījums par Latgali 
“Breivdīnuos iz Latgolu!”. Tas ir informatīvs iknedēļas Latgales kultū-
ras notikumu un tūrisma aktualitāšu apskats jeb piedāvājums labām 
un interesantām brīvdienām Latgalē! Kultūras pasākumu organiza-
torus un dalībniekus izjautās un tūrisma objektus aplūkos raidījuma 
veidotāji — producentu grupa “Lietišķā Latgale” sadarbībā ar Latgales 
reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un Akciju sa-
biedrības Latvijas valsts meži finansiālu atbalstu.

Ludzas pilskalnā norisināsies Lielais latgaļu tirgus
20. jūnijā nāciet un izbaudiet koncertu ar bērnu un pieaugušo 

amatierkolektīvu piedalīšanos. Uzziniet, cik vērtīga pļava Dabas sko-
lā, nopiniet skaistu Jāņu vainagu, apciemojiet mājdzīvniekus Lauku 
sētā, piedalieties dažādās amatu meistardarbnīcās. Bērni varēs pie-
dalīties spēlēs un sacensībās, māmiņas rotāties skaistuma skolā, īsti 
vīri varēs pierādīt sevi īstu vīru nopietnās un nenopietnās cīņās. Bau-
diet zobenu cīņu paraugdemonstrējumus, zirgu izjādes, fotografēša-
nos senajos tērpos, un Kroma kolna Brolistes uzstāšanos. Nobeigumā 
kopā iegriezīsim Saulgriežus senajā ritā un iedegsim Jāņu uguni! Sā-
kums — plkst. 12.00 

Normunda Puča filmas “Segvārds Vientulis” 
bezmaksas seanss

2015. gada 14. jūnijā plkst. 14.00 Preiļu politiski represēto bied-
rība „Likteņa ceļš” Preiļu KN lielajā zālē piedāvā režisora Normunda 
Puča filmas „Segvārds Vientulis” bezmaksas seansu un tikšanos ar 
režisoru un radošo grupu. Filma “Segvārds Vientulis” balstīta patiesos 
notikumos, kuri norisinājās 1945. gadā, pēc padomju okupācijas va-
ras atjaunošanas, Līvānu apkārtnē. Vanagu draudzes katoļu priesteris 
Antons Juhņevičs baznīcas saimniecības telpās slēpa vietējos vīrie-
šus no mobilizācijas vācu un sarkanajā armijā. Savas pārliecības dēļ 
nonācis konfliktā ar varu, viņš bija spiests izšķirties par radikālu soli. 
Filmā atspoguļoti gan bijušie kriminālnotikumi, gan cilvēku liecības par 
latviešu partizānu darbībām pret Padomju Krievijas armiju Latvijas te-
ritorijā pēc Otrā pasaules kara līdz 1957. gadam.

Latvijā
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Slovākijas premjers 
gatavs stingri iestāties 

pret sankcijām, kas 
vērstas pret Krieviju

Slovākijas premjerministrs 
Roberts Fico negrasās ignorēt 
valsts ekonomiskās intereses, 
norādot, ka gatavs iestāties pret 
Eiropas Savienības (ES) ievies-
tajām sankcijām pret Krieviju. 
Gadījumā, ja sankcijas, kas vēr-
stas pret Krieviju, negatīvi ietek-
mēs valsts ekonomiku, Fico sola 
uzstāt, lai tās tiktu atceltas. Kā 
ziņots, jau februārī Slovākijas 
premjerministrs, kurš izteicies, 
ka Ukrainu, iespējams, sagai-
da sabrukums, teica, ka nepie-
ciešams mīkstināt ES vērstās 
sankcijas pret Krieviju. Slovā-
kijas valdības vadītājs sarunā 
ar žurnālistiem toreiz atzina, ka 
ES ir jāatceļ sankcijas, kas vēr-
stas pret fiziskām personām, jo 
laikā, kad personas nevar ap-
meklēt ne ASV, ES valstis, tas 
traucē dialogam starp konfliktē-
jošajām valstīm. Vienlaikus Fico 
atzīmējis, ka Krievijas ieviestais 
importa embargo ir ietekmējis 
Slovākijas ekonomiku — dau-
dzi cilvēki palikuši bez darba. 
Premjerministrs norādījis, ka 
problēmas Austrumukrainā var 
atrisināt ar valsts sadalīšanu, 
Doņeckas un Luhanskas apga-
baliem piedāvājot īpašu statu-
su. Vienlaikus gan viņš runājis 
par Ukrainas vienotības un su-
verenitātes cienīšanu.

Pašnāvnieks nogalina 17 
irākiešus

Pašnāvnieka sarīkotā sprā-
dzienā tirgū Irākas ziemeļos gā-
juši bojā 17 cilvēki. Mirušo vidū 
ir arī pieci policisti. Uzbrukums 
notika sestdienas vakarā pār-
svarā šiītu apdzīvotajā pilsētā 
Beledrūzā, kas atrodas aptuve-
ni 70 kilometrus no Bagdādes. 
Vismaz 25 cilvēki sprādzienā 
ievainoti. Atbildību par uzbru-
kumu pagaidām neviens nav 
uzņēmies, bet iepriekš līdzīgus 
uzbrukumus sarīkojuši sunnītu 
ekstrēmisti.

33 cilvēki Vācijā guvuši 
ievainojumus no zibens 

spērieniem
Vācijas rietumos kādā mū-

zikas festivālā sestdien notika 
zibens spērieni, kuros ievainoti 
33 cilvēki. Incidents notika mūzi-
kas festivālā “Rock am Ring”, kas 
katru vasaru piesaista desmitiem 
tūkstošu skatītāju. Pirmais zibens 
spēriens notika ap pulksten vie-
niem, bet otrais - ap pusčetriem 
no rīta. 

Spēcīga zemestrīce 
Malaizijā

Spēcīgajā 6,0 magnitūdu 
zemestrīcē, kas piektdien notika 
Malaizijai piederošajā Kaliman-
tānas salas ziemeļdaļā, ir gājuši 
bojā vismaz 11 cilvēki un pazu-
duši bezvēsts vēl astoņi Kinaba-
lu kalnā. Varas iestādes turpina 
meklēt zemestrīcē izdzīvojušos 
4095 metrus augstajā Kinabalu 
kalnā, kas ir augstākā virsotne 
Dienvidaustrumāzijā un populārs 
tūrisma objekts. Zemestrīce, kas 
piektdienas rītā notika šī kalna tu-
vumā, izraisīja zemes un milzīgu 
granīta akmeņu nogruvumus no 
kalna plašās un robainās virsot-
nes. Zemestrīce ilga apmēram 15 
sekundes. Malaizijā lielas zemes-
trīces notiek reti, jo valsts atrodas 
ārpus Klusā okeāna seismis-
kās aktivitātes joslas - tā sauktā 
“Uguns loka”.

Pasaulē

•	 Aglonas novada pašvaldības priekšsēdētājas He-
lēnas Streiķes norādītie ienākumi 2014. gadā sa-
snieguši 26807,91 EUR, liecina Valsts ieņēmumu 
dienesta Publiskojamo datu bāzē ievietotā infor-
mācija. No tiem 355,70 EUR ir alga Latgales plā-
nošanas reģionā, 15499,18 EUR — alga Aglonas 
novada domē. Procenti AS “SEB banka” — 0,66 
EUR, ienākumi no VSAA (pensija) — 10952,37 
EUR. Aglonas novada domes priekšsēdētājas 
īpašumā deklarēta 2001. gada izlaiduma auto-
mašīna “ MERCEDES BENZ A160”. Bezskaidrās 
naudas uzkrājumi AS “SEB banka” — 7200,00 
EUR. Ne parādsaistību, ne aizdevumu pagājuša-
jā gadā priekšsēdētājai nav bijis.

•	 Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks ienākumu deklarācijā ir norādījis īpa-
šumā 3 zemes īpašumus Krāslavā, zemes īpašu-
mus Izvaltas, Kalniešu un Grāveru pagastā, kā arī 
2 zemes īpašumus Ūdrīšu pagastā. Kā pašvaldī-

bas priekšsēdētājs G. Upenieks pērn algā saņē-
mis 32554,94 EUR. Alga Latgales plānošanas 
reģionā - 3480 EUR. Ienākumi no saimnieciskās 
darbības (SIA “ADLV”) — 1075 EUR, citus ienāku-
mus (“Lauku atbalsta dienests”) - 1234,57 EUR, 
izsniegtos 2 aizdevumus (18212,76 un 4571,68 
EUR). Skaidrā naudā uzkrājumi - 4000 EUR, ban-
kas uzkrājumi 34674,84 EUR. Informācija par val-
dījumā vai lietošanā esošiem transportlīdzekļiem 
Publiskojamo datu bāzē nav norādīta. 

•	 Kā liecina Dagdas novada domes priekšsēdētā-
jas Sandras Viškures Valsts ieņēmumu dienestā 
iesniegtā valsts amatpersonas ienākumu dekla-
rācija, viņas alga 2014. gadā pašvaldībā bijusi 
17291,64 EUR, alga Latgales plānošanas reģio-
nā — 284,56 EUR, procenti Nordea Bank AB — 
0,29 EUR. Deklarācijas iesniedzējas valdījumā 
ir a/m TOYOTA LAND CRUISER (2010). Parād- 
saistības - 6891,20 EUR. 

No lasītāju jautājumiem

Kādi ienākumi pērn bijuši mūsu novadu domes 
priekšsēdētājiem 

Tartaka valdzinājums

Alekesja GONČAROVA foto

Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Kā zināms, vairākums pilso-

ņu priekšroku dotu tautas vēlē-
tam prezidentam, bet politiķi šo 
ideju neatbalsta, jo viņiem nav 
ne mazākās vēlēšanās dalīt varu 
ar „spēcīgu” prezidentu. Tai pat 
laikā deputāti neatbalsta atklātas 
vēlēšanas Saeimā — redz, aiz-
klātas vēlēšanas viņus pasargā 
no iespējamā citu deputātu spie-
diena un ļauj katram balsot „pēc 
sirdsapziņas”. Ņemot vērā visas 
aizkulišu spēles ap prezidenta 
vēlēšanām, par „sirdsapziņu” 
nenākas runāt. Tas bija kārtējais 
politiskais gadatirgus mūsu parla-
mentāriešu stilā, pēc būtības tas 
ne ar ko neatšķīrās no iepriekšē-
jiem. Valdība kārtējo reizi palaida 
garām iespēju uzlabot savu pres-
tižu sabiedrības labā.

Politiskie ilgdzīvotāji

Par Vējoņa uzvaru izsaknē-
juši visdažādākie viedokļi. Kāds ir 
sajūsmā par deputātu gudro izvē-
li, kāds grasījās doties emigrāci-
jā. Domāju, nav vērts sabiezināt 
krāsas. Raimonds Vējonis valsts 
līdera amatā nebūs sliktāks par 
Andri Bērziņu, Valdi Zatleru vai 
Gunti Ulmani, kaut gan līdz Vai-
ras Vīķes — Freibergas harizmai 
viņam, protams, vēl tālu. 

Pēc izglītības Vējonis ir bio-
loģijas skolotājs. Tiesa, specia-
litātē viņš nostrādājis tikai gadu. 
Atmodas laikā, 1989.gadā, jauno 
speciālistu iecēla par Madonas 
Vides aizsardzības komitejas 
vadītāju. Tas bija pirmais pakā-

piens pa karjeras kāpnēm ceļā 
uz valsts  pārvaldi. Drīz vien Vē-
joni ievēlēja par Madonas domes 
deputātu. Kopš 1990. gada Vē-
jonis nemainīgi bijis zaļo partijas 
biedrs, tā vēlāk apvienojās ar 
Zemnieku partiju, iz-
veidojot Zaļo un zem-
nieku savienību. Sākot 
ar 2000.gada sākumu, 
Vējonim bija strauja 
izaugsme. 2002.gadā, 
pateicoties ZZS panā-
kumiem, Vējonis iegu-
va Vides aizsardzības 
ministra amatu. Kopš 
tā brīža viņš praktiski 
visu laiku ir bijis da-
žādu valdību sastāvā. 
Laimdotas Straujumas 
vadītajā Ministru kabi-
netā Vējonim uzticēts Aizsardzī-
bas ministra amats. Vējonis atšķi-
ras ar, var teikt, unikālu politisko 
„dzīvīgumu”.

Prezidenta skatījums

Labi zināms, ka ZZS ir cieši 
saistīta ar Ventspils mēru Aivaru 
Lembergu, taču Vējoni nav pie-
ņemts uzskatīt par Lemberga 
cilvēku. Pēc zināmiem avotiem, 
Vējonis pārstāv to ZZS daļu, kas 
atturīgi izturas pret Latvijas „oli-
garhu”. Pagājušajā gadā, kad 
Lembergs asi kritizēja NATO, 
Vējonis iesaistījās ar viņu atklātā 
polemikā. Atliek vien minēt — vai 
tiešām Vējonis un Lembergs ir 
oponenti, vai arī tas bija politisks 
teātris ar mērķi parādīt, ka ZZS 
nemaz tik ļoti nav atkarīga no 

Ventspils.
 Par Vējoņa politiskajiem 

uzskatiem nav daudz ziņu. Viņš 
noteikti neietilpst runīgāko Latvi-
jas politiķu vidū. Viņa ilgā esamī-
ba politikā varbūt saistāma tieši 

ar piesardzīgumu. 
Pēdējo mēnešu lai-
kā, ņemot vērā Aiz-
sardzības ministra 
statusu un situāciju 
Ukrainā, Vējonis ir 
atļāvies nākt klajā 
ar visai asiem pa-
ziņojumiem. Pie-
mēram, viņš drau-
dēja iznīcināt zaļos 
cilvēciņus (karavīri 
bez atpazīšanas zī-
mēm), ja tie nolems 
iekļūt Latgalē. Bet, 

atšķirībā no daudziem kolēģiem, 
Vējonis nekad nav aizrāvies ar 
nacionālistisku vai antikrievisku 
retoriku. Visu šo gadu laikā ne-
kad nav figurējis lielos skandālos. 
Spriežot pēc finanšu deklarā-
cijas, Vējonis dzīvo salīdzinoši 
pieticīgi. Kas attiecas uz ģimenes 
stāvokli, tad Vējonis jau 29 gadus 
ir precējies. Viņam ar sievu Ivetu 
ir divi dēli.

Pēc jaunā prezidenta vār-
diem, viņa prioritātes būs dro-
šības uzturēšana, ekonomiskā 
attīstība un nacionālā vienotība. 
Nu ko, Vējonim ir pietiekoši liela 
pieredze un zināšanas, lai labi 
tiktu galā ar saviem jaunajiem 
pienākumiem. Atliek novēlēt jau-
najam prezidentam pacietību un 
gudrību, jo grūtākais vēl priekšā.

Viktors UDRIŠS

Vārda brīvība — jauno laiku 
varenākais ieguvums. Jaunajai 
paaudzei ir grūti saprast, ka viņu 
vecāki vēl pavisam nesen pus 
gadsimtu ilgā laika posmā dzīvo-
ja aizliegumu pilnā pasaulē. Pat 
žurnālista viedoklim bija jāsakrīt 
ar kompartijas uzskatiem, kas bija 
vienoti un nekļūdīgi. Tā arī peldē-
jām pa straumi, līdz sabruka „Brī-
vo valstu neiznīcināmā savienī-
ba”. Revolūcijas laikā aizmirsām, 
ka brīvība ir mūsu katra atbildība. 
Šī fakta neizpratne ir daudzu mūs-
dienu nepatikšanu cēlonis. Cil-
vēks nekad nav apmierināts ar to, 
kas viņam ir. Un kamēr mēs ce-
turtdaļgadsimta laikā neesam ie-
mācījušies ievēlēt valdību, mums, 
pirmkārt, jāvaino sevi.

Šaubu nav: brīvība ir labā-
ka par nebrīvi — atvērtā pasaulē 
aizliegumiem nav jēgas. Ar dros-
mīgiem spriedumiem mūsdie-
nās nevienu nepārsteigsi: visu 
noliedzot, ir tik viegli izcelties ar 
oriģinalitāti. Tajā visā ir grūti tikt 
skaidrībā ar iedzīvotāju ikdienas 
problēmām, kuru diemžēl nekļūst 
mazāk. Mūsu vēlmes ir tik tālas no 
realitātes! 

Daudzus gadus lolojam sapni 
par tautas vēlētu prezidentu, par 
efektīvu ietekmi uz valsts struk-
tūru, par māmiņu, bērnu un pen-
sionāru tiesību aizsardzību, par 
cieņu pret skolotāja, medicīnas 
darbinieku, policistu profesijām, 
bet... Tur, augšā — nepiesātināma 
birokrātija, pie mums — viesstrād-
nieku piespiedu pavadīšana uz 
ārzemēm, skolu slēgšanas pro-
cesa turpinājums, nogurdinoša 
gaidīšana rindās uz operācijām, 
biežas bēres un daudzkārt apme-
loto pensionāru protesti.

Cauri Ministru kabineta so-
lījumiem gluži kā īlens spraucas 
cauri jaunumi, ko nevar nosaukt 
par pozitīviem. Draudi par atslē-
gas uzkāršanu triju profesionālo 
vidusskolu durvīm — tā ir ne tikai 
darbavietu zaudēšanas problēma, 
bet arī kvalificētu darbinieku, kuru 
pietrūkst Latvijas ražošanas noza-
rēs, deficīta saasināšanās. Ārval-
stu investīcijas bez darbarokām? 
No vienas puses — bezdarbs, 
no otras — nopietns darbspējīgu 
cilvēku trūkums. Sistemātiski ES 
pabalsti bezdarbniekiem nospēlēja 
ļaunu joku: esam izaudzinājuši jau-
na līmeņa sociālos apgādājamos, 
kuri nevēlas pilnvērtīgi strādāt. 
„Uz ārzemēm aizbraukušie latvieši 
radījuši caurumu darba tirgū, ”sa-
traukti konstatējusi Krista Garkal-
ne, Lauksaimnieku organizāciju 
sadarbības padomes vadītāja. 

Varbūt mūs izglābs ES pie-
šķirtās kvotas Āzijas un Āfrikas 
bēgļu uzņemšanai? Katras prob-
lēmas atrisinājums sākas ar pub-
lisku apspriešanu, tāpēc aicinām 
jūs, cienījamie lasītāji, drosmīgāk 
izteikt savu viedokli neatkarīgās 
preses lappusēs. Starp citu, ko 
Jūs domājat par jauno Latvijas 
Republikas prezidentu? Jums ir 
iespēja uz atklātu sarunu aicināt 
korespondentus, izteikt savu vie-
dokli telefoniski vai elektroniski, 
vai atsūtīt vēstuli. Ar vienu notei-
kumu: ar anonīmiem lasītājiem 
mēs nestrādājam. Jo vairāk da-
žādu viedokļu — jo interesantāka 
„Ezerzeme”, kuras draudzīgais 
kolektīvs atrodas pastāvīgā rado-
šā darbā. 

Un visbeidzot — piedāvājiet 
mums savus tematus. Gribētos 
turpināt rubriku par to, kā Ezeru 
Zeme, kas kļūst aizvien tukšāka, 
papildinās ar citu Latvijas reģionu 
migrantiem. Gaidām!

Aleksejs GONČAROVS

Mēs nevaram dzīvot 
viens bez otra

Who is mister Vējonis?
Kas ir misters Vējonis?
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Un it nekas nav atgriežams,
Viss rit un rit uz priekšu,
Māt, paskaties - Tavs mazulis
Jau smeļ ar pilnu riekšu.

Skaistajām princesēm un prin-
čiem vēl nebija aizmirsušies dārzi-
ņā svinētie izlaidumi, kad skaistās 
kleitas un kurpes bija jāspodrina uz 
bērnības svētku svinībām.

Ezernieku saietu namā  bērnī-

bas prieka atmiņas tika spilgtinātas 
ar radošajiem klauniem Bimu un 
Bomu, kuri savās nerātnībās ievi-
lināja arī topošos  pirmklasniekus, 
viņu vecākus, krustvecākus, brāļus 
un māsas. No jautrajām rotaļām 

un draiskajām spēlēm  pakāpe-
niski pārgāja uz nopietnām  Ezer-
nieku pagasta pārvaldes vadītāja 
Jāņa Andžāna pasveikuma runām. 
“Esat veiksmīgi pabeiguši savu pir-
mo mācību iestādi, priekšā ir vasa-
ra. Novēlu vasarā atpūsties, jo jūs 
gaida nopietns darbs. Vecākiem 
novēlu pacietību, iecietību, lai bēr-
ni justos droši, priecīgi un skolas 
gaitās viņiem labi klātos.” Katram 

topošajam pirmklasnie-
kam tika pasniegta dā-
vana, skolas vajadzībām 
nepieciešamās kance-
lejas preces un stiprs 
pārvaldes vadītāja rokas 
spiediens pēc kura seko-
ja iešūpošana nākamajā 
bērnības etapā. 

Bērniem un viņu ve-
cākiem neaizsmirstošs 
brīdis bija savu roku no-
spiedumu kolāžas izvei-
de, kuras rezultātā tapa 
krāšņa puķe. 

Kā pavēstīja Ezer-
nieku vidusskolas skolo-
tāja, kura bērnus ieveda 
nākamajā izglītības pos-
mā, nākamgad 1. klasi 

plāno uzsāk 11 skolēni.
Viens no bērnības svētku da-

lībniekiem Ernests Kārlis ar bērnī-
bas svētkiem bija ļoti apmierināts. 
Sevišķi patika svētku nobeigums, 
kad tika pasniegtas dāvanas un 

kārtīgi izšūpots bērnības šūpolēs. 
Uz skolu Ernets Kārlis ļoti vēlas, jo 
dzirdējis, ka tur ir interesanti. “Ma-
nas māsas jau apmeklē skolu un 
arī augstkolu. Viņas mācās valo-
das - angļu, vācu, spāņu un dažā-
das citas skaistas valodas. Kad es 
izaugšu liels es kļūšu par policistu.” 

Ja Ezerniekos bērnus sa-
gaidīja klauni Bims un Boms, tad 
Grāveru brīvdabas estrādē bēr-
nus sagaidīja Vasaras un Baltais 
zaķis, kurš  par godu vasarai un 
topošo  pirmklasnieku statusa ie-
gūšanai salutēja, pārsijājot bērnus 
ar baltajām  konfeti salūta ziedla-
piņām, kuras nākotnē katrs bērns  
centīsies izkrāsot ar košajām sko-
las gaitas piedzīvojumu krāsām. 

Mazos grāveriešus bērnī-
bas svētkos sveica ne tikai vie-
tējie pašdarbības kolektīvi, bet 
arī ciemiņi no Krāslavas novada.  
Spilgtajos velniņu tērpos tērptie 
Ambeļu deju grupas dalībnieki 
pārsteidza ar saviem priekšne-
sumiem gan mazos, gan lielos 
skatītājus. Grāveru estrāde pirmo 
reizi piedzīvoja klasiskās mūzikas 
pavadījumā dejotās modernās de-
jas, kas aizrāva visus klātesošos. 
Ambeļu deju grupa demonstrēja 
gan dejas, gan savu dziedāšanas 
prasmi. Kaimiņu novada ciemiņi 
kā apsveikumu atveda arī raitu 
tautas dejas soli.  

Pēc  skanīgām dziesmās un 

modernām dejām uz skatuves 
tika aicināti bērni, lai saņemtu dā-
vanas un laba vēlējumus no Grā-
veru pārvaldes vadītājas Ainas 
Buiničas un Grāveru pamatskolas 
direktores Elfas Islamgarajevas. 
”Mīļie bērni,  drīz  jums izskanēs 
pirmais zvans un atvērsies zinību 
durvis. Šajā pasaulē jūs sagaidīs 
daudzi jauki atklājumi. Tos atklāt 
jums palīdzēs klasesbriedri, sko-

lotāji un vecāki”. 
Īpašu dāvanu bērniem sa-

gādāja Aglonas novada domes 
deputāts no Grāveriem Juris Bu-
tēvics, bērni visas dienas garumā 
par brīvu varēja mieloties ar saldo 
cukurvati un no sirds izlēkāties 
piepūšamajās atrakcijās. 

Bērnības svētki Ezerniekos 
un Grāveros izdevās godam.

Elizabete Viļuma, autores foto

Bērnības svētki Ezerniekos un Grāveros

Vienpadsmitos tautas namā 
notika līnijdeju grupas „Harmonija” 
mēģinājums. Skanēja lēnas un āt-
ras melodijas, mainījās skatuves 
tērpi. Viss kā parasti, gatavojoties 
atbildīgai uzstāšanās reizei: pēc 
piecām dienām dejotājas pieda-
līsies deju festivālā „Dejotprieks” 
Asūnē. Vairāk kā 10 gadus „Harmo-

nija” ir Skaistas pagasta vizītkarte. 
Es jau sen gribēju izstāstīt par an-
sambļa vadītāju, beidzot izdevība ir 
klāt. Cēla lieta — sirds aicinājums, 
ko arī sauc par pašdarbību, vārda 
vislabākajā nozīmē. Tā tiek sa-
sniegta dzīves harmonija, kad lauku 
ikdiena pēkšņi iegūst prieka dzirksti.

Pēdējā laikā pati no sevis uz-
radās tēma par Ezeru zemes de-
mogrāfi jas stāvokļa uzlabošanu, 
pateicoties Vidzemniecēm. Arī šis 
raksts ir tendences turpinājums, 
kas izmisīgi nepieciešams Latga-
lei, kas zaudē savus dēlus un mei-
tas. Lūk, arī Sanita, dzimusi Ogres 
novadā, studiju gados Jelgavā 
iepazinās ar Aināru no Skaistas. 
Divu gadu draudzība noslēdzās ar 

skaistām kāzām kafejnīcā „Vikto-
rija”. Īsta mīlestība vienmēr uzvar, 
tā Sanita tika pie vietējā uzvārda 
Vecele. Nākusi no lielas un drau-
dzīgas ģimenes, Sanita vienmēr ir 
sapratusi, ka bērni ir vislielākā sie-
vietes vērtība. Un laime, kas sma-
gajai lauku ikdienai piešķir jēgu. 
Veiksme šai ģimenei seko kopš 

pirmajām dienām. Ar Visaugstā-
kā palīdzību galvenā jaunlaulāto 
problēma atrisinājās apbrīnojami 
viegli: Ainārs un Sanita sāka dzīvot 
ciematā — vecmāmiņas Vladisla-
vas mājā. Ātri paskrējuši laimīgie 
gadi, rudenī apritēs 10 kopdzīves 
gadi. Rozā kāzas — nopietns ie-
mesls radu uzaicinājumam. Ainārs, 
diplomēts tehnologs, strādā spe-
cialitātei atbilstošu darbu „Krāsla-
vas pienā”, bet viņa sieva pilnībā 
nodevusies mātes pienākumiem. 
Trīs meitas — Eva, Līga un Elīna 
— īsti dārgumi! Ar skolu un bērnu-
dārzu nav nekādu problēmu, ja va-
jag, māmiņa sēžas pie „SAAB” stū-
res — laukos bez braucamā grūti.

Viss iet kā smērēts, tiešā un 

pārnestā nozīmē. Dzīve bez saim-
niecības pat ciematā nav iedo-
mājama, un Sanita labprāt slauc 
pāris brūnaļas, svarā pieņemas 
šķirnes bullēns, kūti rukšķ sivēns, 
ir vistas... Apguvusi lauku dzīves 
gudrības, jaunā saimniece arī man 
palielās — ir pieaugums — telī-
te Venta! Sanita pati cep maizi ar 
sēkliņām, vāra sierus, ada un tam-
borē. Ar lepnumu atzīstas: „Man to 
Skaista iemācīja!”

Neskatoties uz to visu, piln-
vērtīgai dzīvei kaut kā pietrūka. 
Sen tas notika, kad jauno māmiņu 
uzaicināja papildināt līnijdeju kolek-
tīva rindas. Tieši tā Sanitai arī pie-
trūka — radošas pašizpausmes. 
Tā aizrāvās, ka nejauši kļuva par 
ansambļa vadītāju. Mēģinājumi, 
koncerti, viesuztāšanās... Tā lau-
ku dzīve ieguva pilsētas kolorītu. 
Tagad Skaistas sievietes pašas iz-
saka vēlmi dejot kolektīvā. Kādreiz 
viņas bija septiņas, tagad — vairāk 
kā desmit. Mēģinājumi divreiz ne-
dēļā ir īsākais ceļš uz harmoniju 
starp dvēseli un ķermeni. 

Laime — tā ir smalka māksla 
priecāties par to, kas tev ir. Lūk, kā-
pēc „Harmoniju” pamatoti sauc par 
sieviešu prieka avotiņu. Sevi parā-
dīt, uz citiem paskatīties, izbaudīt 
aplausus... Kādi var būt iebildu-
mi? Tā arī lauku dzīve piepildās ar 
priecīgo apziņu: „Harmonija” ir ļoti 
nepieciešama lauku cilvēkiem, ar 
svētkiem neizlutinātiem.

- Sanita, kāpēc tev tas vaja-
dzīgs? — uzdodu provokatīvu jau-
tājumu. Nesteidzīgi seko atbilde.

- Ļoti patīk. Nevar taču skumt, 
sēžot mājās. Es vienmēr zinu, ka 
mani gaida tautas namā. Lai ne-
apniktu skatītājiem, pastāvīgi at-
jaunojam repertuāru. Kā top jauns 
numurs? Ar mūzikas atlasi, kurai 
jāpatīk visām dejotājām, tad — ho-
reogrāfi skie meklējumi. Visa kronis 
— skatuves tērpi. Mūsu deju kolek-
tīvā ir sava šuvēja — Gunta Ļak-
sa-Timinska. Gadās problēmas ar 
atbilstošu audumu atrašanu. Rei-
zēm pašas pērkam, reizēm tautas 
nams palīdz. Svarīgi ir tas, ka šo 
radošo procesu vairs nevar aptu-
rēt. Mēs esam ieguvušas augstāko 
greznību — iespēju kontaktēties ar 

domubiedriem. Esam vajadzīgas 
viena otrai, mūs vienmēr gaida 
skatītāji, un mums nav tiesību likt 
viņiem vilties.

Nu dien, skaisti dzīvot ne-
aizliegsi. Manā atmiņā palikušas 
„Harmonijas” desmitgades svinī-
bas. Daudzveidīga programma, 
neatkārtojamā Skaistas augstās 
modes parāde... Ir tik svarīgi lauku 
cilvēkiem dāvāt svētkus un iespēju 
pavadīt brīvo laiku kopā. Tas labi iz-
dodas līnijdeju kolektīvam, kas kļu-
vis gluži kā tautas deju ansamblis.

Ko par savu deju kolektīva va-
dītāju saka pašas dejotājas? Iveta 
Leikuma: „Viņa ir visenerģiskākā. 

Tieši viņa uzaicināja mani piedalī-
ties „Harmonijā”.”

Romualda Umbraško: „Viņa ir 
tautas nama labā roka, pastāvīgs 
radošu ideju ģenerators. Septiņus 
gadus veiksmīgi vada „Harmoniju”. 
Ko gan mēs bez viņas darītu. Ar 
Sanitu draudzīgi nenovecojam.”

Gunta Ļaksa -Timinska: „Sa-
nita — ne tikai līnijdejas, bet arī 
aktīvs dzīvesveids: fi zkultūra, ae-
robika, piedalīšanās drosmīgos 
projektos... Vieni runā, citi — dara. 
Par to mēs arī mīlam enerģisko un 
efektīgo dāmu, spilgtu jaunās pa-
audzes pārstāvi.”

Aleksejs GONČAROVS

Skaista dzīve Skaistā

jums palīdzēs klasesbriedri, sko- Elizabete Viļuma, autores foto
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• Viņa. Marija Naumova: „Man patī k atziņa, 

ka cilvēki, ar kuriem mums ir sarežģītas at-
ti ecības, pati esībā ir vistuvākie cilvēki.”

• Viņš. Andrejs Ērglis: „Jebkuram vilkam va-
jag alu, kur viņš var laizīt brūces.”

• Eksperiments. Kādu iespaidu par mums at-
stāj mūsu ieraksti  un bildes sociālajos tī klos. 

• Sargā sevi! Vai tu mīli savu sirdi?
• Interjers iedvesmai. „Muižiņa” Abavas sensētā.
• Gatavojam kopā! Gardas receptes vasarai

• Skaistums. Saules la-
birintos

• Kosmēti kas maciņš.
• Sti ls. Vasaras mode 

sti līgai pilsētniecei 
• Idejas atpūtai. Kon-

certs, izrāde, grāma-
ta, izstāde, festi vāls

Vasaras brīvdienas Krāsla-
vas „Varavīksnes” vidusskolā 
aizsākās ar jautru pasākumu, kas 
tika organizēts projekta „Krāsla-
vas novada skolu 7. — 8. klašu 
sadraudzības diena” ietvaros. 
Ideju jauniešu projektu konkursā 
iesniedza „Varavīksnes” 8.klašu 
skolēni un viņu klases audzinā-
tājas Natālija Kirkileviča un Rita 
Černenko. Sadraudzības diena 
tika organizēta tāpēc, ka inicia-
tīvas pilnie, radošie, aktīvie un 
sportiskie zēni un meitenes gribē-
ja uzzināt, kā klājas viņu vienau-
džiem citās novada skolās. Pro-
jekta mērķis: attīstīt kreativitātes 

prasmes, organizēt sportiskus 
konkursus dalībnieku saliedēša-
nai, lietderīga kopīga laika pava-
dīšana. 

Jāpiebilst, ka „Varavīksnes” 
skolas audzēkņi aptvēra vēl kādu 
mērķi — viņi kā mazākumtautību 
skola uzaicināja ciemos latviešu 
skolu audzēkņus, lai, kontaktējo-
ties ar šiem vienaudžiem, papildi-
nātu savas valsts valodas pras-
mes. Krāslavas novada dome 
atbalstīja šo ideju un piešķīra tās 
realizēšanai fi nansējumu.

3. jūnijā „Varavīksnes” sko-
las aktu zālē tikās Krāslavas 
pamatskolas, Robežnieku pa-

matskolas, Indras vidusskolas, 
Izvaltas pamatskolas un „Vara-
vīksnes” 7. un 8. klašu skolēni. 
Jautri un lietderīgi pavadīt laiku 
novēlēja skolas direktore Lud-
mila Senčenkova un Krāslavas 
novada domes Jauniešu lietu 
koordinatore Julianna Moisejen-
kova. Katra komanda prezentēja 
savu skolu, pēc tam, sadalījušies 
divās komandās, devās iepazīša-
nās ekskursijā pa „Varavīksnes” 
skolu. Viesi apmeklēja skolas 
muzeju, tikās ar itālieti Džūliju, 
kura „Varavīksnē” mācās AFS 
programmas ietvaros un visus 
pārsteidza ar savām krievu un 

latviešu valodas prasmēm. Džūli-
ja izstāstīja, kā nokļuvusi te, kādi 
bijuši atlases kritēriji, kā arī izklie-
dēja vairāku cilvēku stereotipus, 
ka ārzemnieki šurp brauc izklai-
dēties un paskatīties, kā te dzīvo 
cilvēki. Patiesībā AFS studenti 
daudz un cītīgi mācās, piedalās 
skolas pasākumos un, protams, 
palīdz visos savas otrās ģimenes 
darbos. Ne mazāk pārsteiguma 
viesu acīs varēja redzēt, apmek-
lējot šautuvi. Daudzi nemaz nezi-
nāja, ka Krāslavā ir iespēja šaut 
ar īstu ieroci, paturēt to rokās. 

Jaunsargu pārstāve Marija 
Cimoško aizraujoši un interesanti 
stāstīja par jaunsargu grupas no-
darbībām visa gada garumā. Pēc 
tam zēni un meitenes devās uz 

skolas ēdnīcu, no 
kurienes jau plū-
da garšīgu pus-
dienu smarža. 

Iestiprināju-
šies un uzkrājuši 
spēkus, jaunieši 
devās uz sta-
dionu, kur viņus 
gaidīja virkne 
aizraujošu sporta 
spēļu un sacen-
sību. Komandas 
tika dalītas tā, lai 
katrā no tām būtu 
dažādu novada 
skolu jaunieši. 
Tādā veidā arī 
tika sasniegts pa-
sākuma mērķis — 
dažādu skolu pār-
stāvji, viens otru 
atbalstot un pa-
līdzot cits citam, 
pasākuma beigās 

jutās kā īsti draugi. Kopīgas inte-
reses un kopīga laika pavadīša-
na kļuva par draudzības sākumu. 
Projekta nobeigumā visi atkal 
sapulcējās aktu zālē. Tur notika 
komandu apbalvošana. Katra 
skola saņēma dāvanu — ielami-
nētu kopbildi ar Sadraudzības 
dienas emblēmu. Pēc atvadu dis-
kotēkas, kurā tika organizēta ka-
raoke dziedāšana un fl ešmobs, 
praktiski katrs dalībnieks izteica 
vēlēšanos, lai tā nav pēdējā tik-
šanās un, lai iepazīšanās, kas 
notikušas šajā dienā, pārvēršas 
īstā draudzībā.

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto

Sadraudzības diena „Varavīksnē”

Divi demogrāfi jas sižeti.

Objektīvā — smaids

                 Alekseja GONČAROVA foto.

“Ai, skaistā vasara, kad pļavas līgo Jāņu zālēs, 
kad mežs smaržo pēc papardēm, un sveķiem, 
kad pēc nakts lietuti ņa no sūnām krāsainos de-
gunti ņus izbāž sēnes!

Ai, skaistā vasara, kad pie sijām un pažobe-
lēs māla šūpulīšos čiepst bezdelīdzēni, kad jaunie 
stārķēni cilā galvas pār ligzdas malu, kad gar labī-
bas lauku aizcilpo zaķēni! Visur dabas vidū ir bērni, 
bērneļi, bērniņi... Bērni ir neatņemama vasaras 
daļa.” Tā rakstniece Lija Brīdaka apraksta vasaru.

Tiešām, vasara ir klāt - mīļākais bērnu gada-
laiks, jo sācies lielais brīvlaiks.

1.jūnijs - Starptauti skā bērnu aizsardzības 
diena. To atzīmē gan pilsētās, gan pagastos.

Arī mēs Kombuļu pagastā svinam šos jaukos 
svētkus. Iepriekšējos gados ti e sakrita ar pēdējo 
skolas dienu, kad bērni pēc 6. klases izlaiduma 
svinībām pulcējās Tautas namā un turpināja iz-
klaidēti es pasaku tēlu pavadībā.

Katru gadu bija kāds konkrēts temats, kas 
ti ka apspēlēts. Vienu gadu tas bija par drošību 
mājās un uz ielas, citu gadu par tī ru un sakoptu 
vidi, vēl citu - par to, cik interesanti  var pavadīt 
laiku draugu lokā. Tālāk izpaudāmies radošajās 
darbnīcās. Tā tapa “Brīnumu koks”, “Laimes at-
slēdziņa”, “Sapņu kuģi’’, ‘’Ziedi no PET pudelēm’’ 
u.c. darinājumi.

Kombuļu pussaliņā noti ka jautras sporta 
stafetes. Pēc kārtī ga darba vajag arī kārtī gi iesti p-
rināti es. Ugunskurā ceptas desiņas - kas var būt 
labāks par šo! Piemiņai - fotosesija!

Ak, jā - vēl viens svarīgs moments! Ar zie-
diem, dāvanu un laba vēlējumiem ti ek sumināti  
nākamie pirmklasnieki.

Tā svētki noritēja iepriekšējos gados. Šogad 
gribējās nosvinēt savādāk. Tāpēc ti ka izlemts 
braukt uz zirgu sētu ‘’Klajumi’’, kas atrodas Kapla-
vas pagastā. Domāts - darīts! 

Mēs - vesela komanda - 30 cilvēku sastāvā, 
bruņojušies ar jautru omu, devāmies ceļā.

Sākumā apskatī jām zirdziņus aplokā. Mums 
pastāstī ja, kā tos sauc, no kurienes viņi nākuši, 
cik to ir saimniecībā. Viens zirdziņš bija īpaši 
viesmīlīgs - tas mūs sagaidīja ārpus aploka un ļoti  
vēlējās doti es mums līdzi, laikam bija iegaršoju-
šies burkāni, ar kuriem bērni šo un citus zirgus 
cienāja. Mazie kumeliņi bikli pētī ja mūsu skaļo 
kompāniju, paslēpušies aiz savām mammām.

Tālāk sekoja pats gaidītākais brīdis - vizināša-
nās zirga mugurā. Šo pienākumu godprātī gi veica 
Zemene. Paldies, zirdziņ, par pacietī bu un izturību!

Kad visi ti ka izvizināti , mūs laipni aicināja uz 
atpūtas vietu, kur pēc tradīcijas cepām desiņas 
un dzērām limonādi. Paši izturīgākie vēl paspēja 
izskriet Odu taku.

Pirms doti es mājās, lasījām tautasdziesmas, 
kurās apdziedāts zirdziņa diženums, skaistums un 
cik cienīgi senatnē pret ti em izturējās mūsu senči.

Laiks mūs luti nāja - bija jauka un saulaina 
diena - kā radīta, lai svinētu.

Mājās atgriezāmies noguruši, bet laimīgi!
Bērniem svētkus organizēja Kombuļu tautas 

bibliotēka sadarbībā ar Tautas namu, Sauleskal-
na sākumskolu.  Pasākumu fi nansēja Kombuļu 
pagasta pārvalde. Paldies visiem! 

Lai bērniem, skolotājiem un vecākiem 
jauka un radoša vasara!

Bibliotēkas vadītāja Edīte SAVIČA - STOLA

Bērnu svētki KombuļosŽurnāli jūnijā

Veselība 
• Sirsnība ir labākās zāles. Intervija ar Bērnu 

slimnīcas fonda vadītāju Lieni Dambiņu. 
• Kur pazūd kaisle? 
• 7 pati esības par veģetatī vo distoniju.
• Sargies caurvēja jeb Vēja nedarbi. 
• Viltī gās e-cigaretes. Kāda ir pati esība?
• Ideāla vasara nūjošanai. Nūjošana nav sa-

režģīta, tomēr ir svarīgi iemācīti es to darīt 
pareizi.

• Organisma attī  rīšana. Nepieciešamība vai 

mārketi nga triks?
• Pēdējā laikā aizvien populārākas kļūst dažā-

das ķermeņa attī  rīša-
nas kūres. Noskaidro-
jam, cik tās ir veselīgas 
un nepieciešamas.

• Skaists smaids ir ta-
vās rokās. Kā iegūt 
smaidu, kas nemaksā 
tūkstošus, bet rada 
tī rības un rūpības sa-
jūtu?
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23. maijā Latgalē ceļi putēja, 
pie automašīnu stūrēm sēdēja 
bites, peles, velni, vara, zelta, 
sudraba zirgi un, protams, arī 
tik pazīstamais Raiņa literārais 
tēls Antiņš.  Visi šie tēli piedalījās 
tūrisma rallijā, kas šogad veltīts 
Raiņa un Aspazijas 150 gadu 
jubilejai.

Latvijā tūrisma rallijs ir labi 
pazīstama lieta. Daudziem nav 
sveši tūrisma rallija nosaukumi  
“Amatas loki”, “Lejaskurzemes 
tūre tautiskā stilā”, “Gulbja ligzdu 
meklējot - 2” u.c.

Tūrisma rallijs ir sava veida 
ekskursija pēc organizatoru sas-
tādīta maršruta, kur katra komanda 
(transportlīdzekļa ekipāža) iesāk 
startu noteiktā punktā, saņem 
rīkotāju izdotos ceļvežus un brauc 
uz kontrolpunktiem. Katra koman-
da kontrolpunktos veic kādu atrak-
tīvu uzdevumu (parasti 5 - 10 min. 
robežās), saņem savus nopelnītos 
punktus un dodas uz nākamo kon-
trolpunktu. Dienas beigās — fi nišs 
un noslēguma balle.

Par godu Raiņa un Aspazijas 
150 gadu jubilejai šogad tūrisma 
rallijs notika Latgalē. Maršrutā 
bija iekļautas Raiņa bērnības un 
jaunības dzīves vietas un Latgales 
skaistākie tūrisma objekti un viesu 
nami. Tūrisma rallija starts bija 23. 
maijā plkst. 8:00 Gārsenes muižā 
(Aknīstes novadā), un  maršruts 
veda pa Ilūkstes, Daugavpils, 
Riebiņu, Preiļu, Aglonas, Dagdas 
un Krāslavas novadiem, noslēdzo-
ties atpūtas kompleksā “Dridži” pie 
Drīdža ezera.

Neskatoties uz to, ka rallijs 
norisinājās Latgalē, kas daudziem 
rīdziniekiem un kurzemniekiem 
ir pietiekami tālu, šogad tūrisma 
rallijā piedalījās krietns pulks - 154 
transporta ekipāžas (komandas), 
ar kopējo dalībnieku skaitu — 569.

Lai noskaidrotu dalībnieku 
domas par Latgali un tūrisma ral-
liju kopumā, devāmies uz vienu no 
pieturas punktiem Aglonā, atpūtas 
kompleksu “Aglonas Alpi”. 

Pirmos satikām mediķu 
kolēģu grupu no Rīgas, kuri tūris-
ma rallijos piedalās jau septīto 
gadu “Mēs jau sen organizato-
riem lūdzām tūrisma rallijā iekļaut 
Latgali. Beidzot sapnis piepildījās, 
mēs esam ļoti apmierināti, Latgalē 
ir skaisti un ir ko redzēt.”

Vērojot komandu ekipāžas, 
kuras iebrauca atpūtas kompleksā, 
varēja manīt, ka daudzi tūrisma ral-
lija dalībnieki šim pasākumam ga- 
tavojās jau laicīgi. 

Komanda “Drošprātis” no 
Rēzeknes ieradās ar Raiņa vārdiem 
“Viens, divi, trīs, ko šie padarīs? 
Vienam otram plauks, pats pa ceļu 
šmauks!” izdaiļotu mašīnu. Dalīb-
nieki atzīst, ka “Neskatoties uz to, 
ka paši dzīvojam Latgalē, ceļot pa 
norādītajiem maršruta punktiem 
ir interesanti, jo daudzās vietās 
nekad nav būts. Šāda veida rallijs 
ir labs veids kā atpūsties un iepazīt 
dzimto zemi. Šogad piedalāmies 
pirmo reizi, bet jau plānojam 
pieteikties arī citos tūrisma rallijos.”

Komanda “Labuma racēji” no 

Olaines tūrisma rallijos piedalās 
jau piekto gadu, izbraukāta kru-
stām šķērsām Vidzeme, Kurzeme, 
Zemgale, taču Latgalē nekad nav 
būts, pateicoties šim tūrisma ralli-
jam Latgalē iebraukuši pirmo reizi 
dzīvē un ir patīkami pārsteigti. 
“Latgale ir skaista, garām brau-
cot saprotam, ka izvēlētie punk-
ti nav vienīgie apskates objekti, 
tāpēc plānojam drīzumā atgriez-
ties, lai Latgali iepazītu tuvāk. 
Nebijām domājuši, ka Latgale 
mūs tik patīkami pārsteigs. Tā kā 
laiks kontrolpunktos ir ierobežots, 
nākas steigā skriet, savās maršru-
ta kartēs atzīmējam tās vietas, uz 
kurām obligāti jāatgriežas vēlreiz, 
atpūtas braucienā ar ģimeni vai 
draugiem.”

 Komandas “Labuma racē-
ji” stūrmanim, kura hobijs ir ar 
metāldetektoru meklēt dažādas 
lietas, Aglonas Kara muzejs bija 
pārsteigums. “Nekad nebūtu 
domājis, ka Latgalē ir tik intere-
sants muzejs. Pirms rallija par to 
nebiju neko dzirdējis, būtu zinājis 

agrāk, sen jau būtu 
apmeklējis, bet drīzumā 
es atgriezīšos vēlreiz, lai 
ar to var iepazīties tuvāk. 
Varbūt arī atvedīšu kādu 
no savām atrastajām tro-
fejām. Priecē, ka Latgalē 
ir tik uzņēmīgi cilvēki, kas 
kaut ko tādu rada. Latgalē 
ir ko redzēt.”

Komandas “Dzim-
mas” dalībnieki bija 
ieradušies bišu tērpos, ne 
īsti no Raiņa darba, bet 
pavasarim ļoti piedienīgi 
tērpušies. Bites salidoja no 
Zaubes puses, viņas jau 
trešo gadu piedalās šāda 
veida rallijos. Kopumā 

tika atzīts, ka Latgale ir tūrismam 
atbilstoša vieta. Ņemot 
vērā uzdevumus, kas 
tika piedāvāti kontrol-
punktos, latgalieši ir 
atraktīvi un drosmīgi. 
Visspilgtāk atmiņā pali-
kusi kontrolvieta, kurā 
tika piedāvāts nobaudīt 
bebru dziedzeru uzlē-
jumu.   

Jautājām, kas 
Latgalē būtu jāuzlabo 
tūrisma jomā? “Lat-
galē būtu jāuzlabo 
norādes uz apskates 
objektiem, jo ļoti prob-
lemātiski atrast vietu, 
uz kuru nav norādes 
no lielceļiem. Lai atras-
tu atzīmētos punktus, 
nācās gan karti pētīt, 
gan navigāciju izmantot. Ja ne 
mūsdienu tehnoloģiju izmantoša-
na, varbūt arī nenokļūtu kādā vietā. 
Tā kā rallijā ir norādīti daudzi punk-
ti, nākas ļoti ātri caurskriet tiem, 
neizbaudot Latgales piedāvāju-
mu, tāpēc nāksies Latgali atkārtoti 
apciemot.”

Vai ir lauzti stereotipi par Lat-
gali? “Dzirdēts, ka Latgales pusē 
valda sirsnība. Pārliecinājāmies, 
kas tas tā tiešām ir, tāpēc drīzumā 
būsim ciemos vēlreiz.”

Komanda “Antiņš un trīs 
viņa zirgi” no Rīgas atzīst: “Ral-
lijā piedalāmies trešo reizi, bet 
Latgalē ir tā atšķirība, ka retāk 
iegriežamies, tāpēc ļoti interesanti 
apskatīt tās vietas, kas nav redzē-
tas. Daudziem ir iepotēts negatīvs 
stereotipi par Latgali, taču daudz 
no tā neatbilst patiesībai. Latgalē 
daba ir burvīga, cilvēki ļoti sirsnīgi 
un ir arī ko baudīt un redzēt. Mēs 
pat kartē atzīmējām, ka “Aglonas 
Alpos” ir burvīgs kempings, kur vie-
soties lielās grupās. Mēs te noteikti 
kādreiz nakšņosim. Savus bērnus 
mēs aizvedīsim uz leļļu muzeju 
Preiļos un brauksim ekskursijā pa 
Latgali. Rallijs ir ļoti nozīmīgs tūris-
ma attīstībā.”

Rainis nav iedomājams bez 
velna tēliem. Tāpēc rallijā piedalī-
jās komanda no Gulbenes “Velna 
nauda”, kuri ne tikai parūpējās par 
velna tēlu, bet arī par tā naudu, 
kas Raiņa oriģinālajā darbā bija 
asins piles. Komandas dalībnieki 
atzina, ka nebūtu pret to, ka Latvijā 
tiktu ofi ciāli piešķirtas dažas brīvas 
dienas, Latvijas iepazīšanai šāda 
veida rallijos. 

Tūrisma rallijā katrs dalīb-
nieks izvēlas sev atbilstošu 
transportlīdzekli. Tēvs ar meitu 
un domubiedru no Rīgas Latgali 
baudīja, vadot motociklu. “Latgale 
ir zilo ezeru zeme, tāpēc plānojam 
atgriezties makšķerēšanas tūrē. 
Latgalē ir kolosāli grunts ceļi, kas 
mums, motociklistiem, ļoti patīk. 
Jo sarežģītāks brauciens, jo tas ir 
interesantāks. Latgale asociējas ar 
zilajiem ezeriem un Raini. Raiņa 
īstais uzvārds ir Pliekšāns, tas ir 
īsts latgaliešu uzvārds. Latgale ir 
tūrismam atbilstošs novads, te ir 
daudz burvīgu vietu atpūtai.”

 Ar cerību, ka Aglonas novada 
brīvdienu mājā “Zemeņu krastiņi” 
tiks cienāti ar Latgales pirmajām 
zemenēm, motociklisti devas tālāk 
iepazīt Latgali.

Komandas “Muramieši” 
pārstāvji ir īsti cīnītāji. Latgalē tika 
plānots izcīnīt daudz pozitīvu un 
neaizmirstamu brīžu, jo Latgali 
apciemo pirmo reizi. “Priekšstats 
par Latgali bija savādāks, ja godī-
gi - ne uz ko necerējām, bet esam 
guvuši tik daudz necerēti labu 
iespaidu, ka vēlamies atkārtoti 
atgriezties daudzās vietās, kuras 
tika apskatītas. Preiļos “Leļļu 
muzejs”, Aglonā - “Kristus Karaļa 
kalns” un “Maizes muzejs”. Latgalē 
ir radoši cilvēki, kontrolpunktos 
ir izdomāti interesanti uzdevumi, 
dažreiz ir par ko galvu palauzīt.”

Rallijā piedalījās arī koman-
da “Tūrisma poliči” no Ventspils, 
kuri bija īsti rallija dalībnieki un 
atbrauca uz Latgali, lai gūtu uzva-
ru, tāpēc uz garām sarunām neie-
laidās, tikai zibens ātrumā noteica 
“Latgale rullē!”

Apvienotā komanda no 
Stopiņu novada un Kārsavas 
novada bija tie laimīgie, kuriem 
tika piešķirta 150. rallija dalībnieku 
zīme, kas sakrita ar Raiņa un 
Aspazijas atzīmējamo gadskārtu. 
Lai arī mājas darbi netika izpildī-
ti, dalībnieki uzskata, ka šī 150. 
numura zīme būs godam pelnīta, 

jo braukts 260 km. Lai sagatavotos 
rallijam, ziedojām pat vienu darba 
dienu. Vienīgā negatīvā iezīme, 
kas tika manīta šajā rallijā, bet es 
negribētu teikt, ka visā Latgalē, 
ir aktivitāšu trūkums bērniem. Ja 
piedāvā pasākumu ģimenei, tad 
būtu jābūt aktivitātēm visai ģimeni, 
proporcionāli sadalot kultūrvēs-
turisko objektu apskati ar fi ziskām 
aktivitātēm bērniem. Par to būtu 
jāaizdomājas daudziem viesu 
namiem.”

Komanda “Džūstes ūdri” ar 
lielu saviļņojumu stāstīja par kādu 
uzdevumu, ko nācās pildīt kon-
trolpunktā. “Vārdu tulkošana no 
vietējā dialekta uz latviešu valodu 
sagādāja lielas galvassāpes, bet 
atmiņā palika visspilgtāk. Lat-
galiešu valoda ir Latgales pērle.”

Rallija dalībniekiem bija 
jāiesniedz arī mājas darbi. 
Radošajā darbā “Atmiņu lādīte” 
ir ar Naujenes Novadpētniecības 
muzeja projektu saistīts mājas 
darbs. Muzejā top īpaši nozīmīgs 
projekts, gandrīz vai līdzīgs 
savulaik Krišjāņa Barona tautas-
dziesmu vākšanai - “Tautas atmiņu 
lāde”. Akcijas mērķis - līdz Latvi-
jas 100 gadu jubilejai 2018. gadā 

savākt vienkopus pēc iespējas 
vairāk atmiņu par konkrētām Latvi-
jas vietām un ar šīm vietām saistī-
tos notikumus.

Otrajā mājas darbā bija 
jāapraksta kāda Raiņa iela un kāds 
nozīmīgs objekts vai notikums uz 
tās. 

Par to, vai rallija dalībnie-
ki tūrisma kontrolpunktos, pildot 
uzdevumus, analizē redzēto, 
pārliecinājāmies jautājot, kādas 
būs spilgtākās atmiņas, ko paņem-
siet no “Aglonas Alpiem”. Tika 
saukta gan skaistā daba un kem-
pinga izvietojums ezera pakājē, ko 
redzēja braucot garām, gan atpū-
tas vietā pieejamā šķēršļu josla 
bērniem “meža kaķis”, gan lielās 
un plašās viesu nama telpas, uz 
kurieni varētu atkārtoti atgriezties 
arī ziemas laikā, kad tūrisma sezo-
na daudzviet būs noslēgusies. 

Ja tik daudz tika manīts vienā 
vietā, droši vien tikpat daudz 
pozitīvā tika saskatīts arī citos tūris-
ma kontrolpunktos Aglonas, Dag-
das un Krāslavas novadā un ral-
lija pamatuzdevums - iepazīstināt 
ar Latgales tūrisma produktu un 
piesaistīt klientu - būs veiksmīgi 
izpildīts. 

Daudzi rallija dalībnieki 
sūdzējās, ka daudzviet trūka lai-
ka, lai apskatītu objektu, varbūt arī 
tas ir organizētāju triks, nedot visu 
vienā reizē, bet radīt emocijas, 
kuru rezultātā šie tūrisma objekti 
tiks apmeklēti atkārtoti. 

Kopumā tūrisma rallijs 
“Manu jaunu dienu zeme”, kas 
veltīts Raiņa un Aspazijas 150. 
gadskārtai, veiksmīgi noslēdzies, 
daudziem laužot negatīvos stereo-
tipus par Latgali. Un Latgale var 
gatavoties tūrisma pieplūdumam. 

Aglonas novadā kontrolpunkti 
bija “Maizes muzejs”, “Kara muze-
js”, Kristus Karaļa kalns, brīvdienu 
māja “Zemeņu krastiņi”, viesu 
māja “Mežinieku mājas”, atpūtas 
komplekss “Aglonas Alpi”. 

Dagdas novadā bija iekļauti 
šādi objekti - Kroma kolns, 
muzejs “Andrupenes lauku sēta”, 
Piloru ozolu audze, atpūtas bāze 
“Obiteļa”, Dagdas muižas parks 
un ala, novadpētniecības izstāžu 
zāle „Patria”, Vides izglītības un 
kultūras centrs „Ķepa”.

Krāslavas novadā dalībnieki 
apmeklēja grāfu Plāteru pili, parku 
u.c. Krāslavas novadā rallijs 
arī fi nišēja - atpūtas kompleksā 
„Dridži”.

Tūrisma jomā Latgalē šī 
vasara solās būt karsta. 

Elizabete VIĻUMA, 
autres foto

Tūrisma rallija “Mana jaunu dienu zeme” laikā tika lauzti stereotipi par Latgali
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.35, 13.55 Top-Shop 
10.50 Lai top!
12.55 Mia un es
13.25 Kas te? Es te! 
14.10 Maklauda meitas
17.00 100 g kultūras
18.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Jukonas skartie
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Koncertuzvedums, 
veltīts Raiņa un Aspazijas 150 
gadu jubilejai
0.50 Zebra
1.05 Momentuzņēmums
1.20 Iebrauc kino
1.50 Mafijas klans 
5.00 Saules garša
5.30 Vides fakti

LTV7

6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Mjanmā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.00 Kriminālsleja
9.35 Maklauda meitas
10.25, 19.35 Mūsu Čārlijs 
11.15 De facto
11.50 Province
12.20, 23.00 Dzimis Eiropā
12.50 Aculiecinieks
13.05 Laimas maize
13.45, 0.55 LTV - 60
15.40, 1.30 Eiropa fokusā
16.10 SOKO Vismāra
18.35 Punkti virs i
20.25 Google visu redzošā acs
21.15 Pazust Latgalē
22.15 100 g kultūras
23.30 Kaut kur uz zemes
0.00 Veisenzē sāga 
5.00 Prāta vētras

LNT
6.20, 2.45 Šodien novados
6.30, 2.55 900 sekundes
8.45, 0.05 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs

10.00 Mf. Atvadas no Donavas
12.00 Noziegumam pa pēdām
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.05 Tāda ir dzīve
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.25 Fatmagula
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.05 Mf. Neapturamais
4.40 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.05, 5.40 Tētuka meitiņas
6.35 Stenlijs
7.00, 12.40 Pūķi
7.30, 13.10 Finiass un Fērbs 
7.55, 1.00 Simpsoni 
8.55 Mf. Leģenda par Džoniju 
Lingo
11.00, 1.25 Kāsla metode
12.00 Ūsainā aukle 
13.40 Bakugani
14.00 UgunsGrēks 
15.15 Īstās mājsaimnieces
16.15, 20.20 Viņas melo labāk 
16.55, 3.05 Rozenheimas 
detektīvi 
17.55 Gandrīz ideālas vaka-
riņas 

19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas
23.00 Izdzīvojušie
0.00 Apokalipses vēstneši
2.15 Īstās mājsaimnieces
5.00 Likums un kārtība 

TV3+
6.40, 17.35, 2.20 Māja 2
7.35 Lavrovas metode
8.40 Mf. Bada spēles 
9.50, 14.10 Comedy woman
12.00, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
13.05, 19.55 Virtuve
18.40, 0.50 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.00 Mf. Vilks - vienpatis

TV5
7.55, 14.15 Māja ar lilijām
9.00, 23.30 Zirnekļtīkls
10.00, 13.00 Top-shop
10.15, 17.25 Ģimenes izmērs
11.25, 18.30 Nemelo man!
12.30, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.15 Māte un dēls
15.25, 19.50 Maskava. Trīs 

stacijas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.05 Saulains. Bez nokrišņiem
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Gatavojam 
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Viss būs labi!
15.30 Ārkārtējs notikums
16.20 Brīnumtehnika
17.00 Sasisto lukturu ielas
18.00, 2.15 Runājam un 
rādām
19.40, 3.15 Mežsargs
21.40 Mentu kaujas
23.40 Dienas anatomija
0.20 Pamatversija
4.15 Dzīvokļa jautājums
5.20 Reiz dzīvoju Es
5.50 Vai krievi zin krievu 
valodu??

RTR 
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55, 3.20 Īpašs gadījums
15.05, 5.10 Pēdējais janičārs
16.00 Likteņa noslēpums
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Samaksāts ar mīlestību
22.50 Speciālais korespon-
dents
0.30 Baisā tiesa
1.35 Mihailo Lomonosovs

PBK
6.05, 0.20 Euronews
6.40, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00, 0.55 Ziņas
6.45, 12.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.55 Vīriešu/Sieviešu
13.55, 15.20 Laiks parādīs
15.50 Moderns spriedums
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 22.00 Latvijas 

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 10. jūnijs

Dievietes Vestas diena, senākie svētki Eiropā

Dieviete Vesta, saules nogurdināta, 
atpūtās ēnā. Veiklais un vienmēr izsalku-
šais Priaps klusām lavījās pie brīnišķās 
dievietes, lai iegūtu viņu. Šai netaisnībai 
bija jānotiek, taču netālu esošais āzis skaļi 
iekliedzās. Vesta pamodās un paguva no 
bezgoža paslēpties.

Nav zināms, kādā veidā senie romie-
šu priesteri noteica šī notikuma datumu, 
taču nonāca pie secinājuma, ka tas bijis 9. 
jūnijs. Kopš tā laika (no 8.gs p.m.ē.) die-
vietes Vestas svētki tiek svinēti 9. jūnijā.

Vesta — mājas pavarda dieviete — 
bija visgodājamākā visā Romā. To aplieci-
na vien tas, ka katra ģimene Vestu piemi-
nēja vairākas reizes dienā: pirms un pēc 
maltītes. Dieviete bija cieši saistīta ar „mū-
žīgās pilsētas” leģendu. Romas dibinātā-
jus dvīņus Romulu un Remu dzemdēja 
Vestas priesteriene Reja Silvija. Dzemdēja 
no Marsa, kara dieva, tas viņu izglāba no 
šausminoša soda. Vestālietēm visu kalpo-
šanas laiku baznīcā bija jāpaliek nevainī-
gām.

Vesta bija ne tikai mājas pavarda 
sargātāja, viņas dievišķajos pienākumos 
ietilpa arī rūpes par upuruguni dievnamā. 
Uguns, kas upuri pārvērta dūmos, „dievu 
ēdienu” padarīja pieejamu nemirstīgajiem. 
Tāpēc Vestas priesterieņu galvenais uzde-
vums bija rūpēties un sargāt mūžīgo uguni 
dievnamā.

Vestālietes izvēlējās no patriciešu 
6-10 gadīgajām meitām. Par priesterie-
ni varēja kļūt tikai pilnīgi vesela meitene, 
bez fiziskiem defektiem. Kalpošana ilga 
30 gadus (10 gadi — mācekles statusā, 
10 — priesteriene, vēl 10 — skolotāja). 
Visus šos gadus vestālietēm bija svēti jā-
sargā sava nevainība. Par šī noteikuma 
pārkāpšanu — nāve! Pārkāpējas apraka 
zemē dzīvas. Ja mūžīgā uguns nodzisa 
priesterienes nolaidības dēļ, viņu ar pletni 
sita pontifiks — Romas augstākais prieste-
ris. Līdzīgi sodi tika piemēroti ne vienmēr. 
Vēsturē ir gadījumi, kad priesterienēm ir 
izdevies sevi attaisnot. Dažām pat izde-
vies veikt veselu brīnumu virkni, lai pārlie-
cinātu tiesnešus par savu nevainību. Pie-
mēram, Kvinta Klaudija spēja, velkot aiz 
troses, izkustināt milzīgu kuģi... Taču tie ir 
izņēmumi.

Vestas priesterienes statuss meite-

nēm deva virkni atvieglojumu, kas ci-
tām sievietēm nebija pieejami. Viņām 
bija tiesības pašām pārvaldīt savus 
īpašumus. Sabiedrībā vestālietes bija 
ļoti cienījamas. Viņām ceļu deva pat 
konsuls, nemaz nerunājot par sena-
toriem, jātniekiem un citiem patricie-
šiem. Ja ceļā uz dievkalpojumu, ves-
tāliete satika noziedznieku, ko veda 
uz nāvessoda izpildi, viņa to varēja 
apžēlot. 

Pēc 30 kalpošanā pavadītiem 
gadiem vestālietes varēja apprecēties un 
dzīvot kā visas romiešu sievietes. Neska-
toties uz to, ka piekrišanas viņām netrūka, 
reti kura Vestas priesteriene kļuva par ģi-
menes cilvēku. Saglabājot savu neatka-
rību, viņas izmantoja neaizskaramības 
statusu līdz pat mūža galam un veiksmīgi 
darbojās privātā biznesā, konkurējot ar 
vīriešiem. Daudzas vestālietes tika uzska-
tītas par autoritātēm ģimenes tiesību un 
īpašumu jautājumos.

Neatkarība no valstsvīriem Vestas 
priesterienēm deva iespēju būt aktīvām 
saimnieciskajā darbībā. Viņas kļuva par 
privātu darbnīcu īpašniecēm, veiksmīgi 
tirgoja, sniedza starpnieku pakalpojumus. 
Vestālietēm uzticēja mantojumu, svarīgu 
finanšu dokumentu sargāšanu. 

Upuruguns dievnamā — tā ir visas ro-
miešu tautas simbols. Tāpēc šos svētkus 
svinēja plaši un jautri. Šajā dienā katra ro-
miete gribēja kaut uz mirkli nokļūt dievna-
mā, lai tur atstātu savu upuri. Lai dieviete 
pieņemtu upuri, sievietes nāca uz dievna-
mu basām kājām.

Šajā dienā Romā bija aizliegts darbos 
izmantot āžus — par piemiņu Vestas brī-
numainajai izglābšanai no Priapa ķetnām.

Impērijā ienākot kristietībai, Vestas 
kultu centās aizliegt. Imperators Graciāns 
pārtrauca atbalstīt Vestas baznīcu un pats 
personīgi pavēlēja nodzēst mūžīgo uguni. 
Taču romieši turpināja nest upurus Vestai, 
bet vestālietes nepameta baznīcu. Ticība 
šim kultam izrādījās masveidīga, impera-
tors atkāpās, kristietības mācītāji izlēma 
neiejaukties, atzīsto, ka Vestai ir līdzība ar 
Dievmāti Mariju. Pēdējā Vestas priesterie-
ne Koelija Konkordija dievnamu pameta 
394.gadā. Pēc gada viņa pieņēma Kristu 
un jaunajā ticībā nodzīvoja vēl 12 gadus. 

Ar laiku dievnams sabruka, vestā-
lietes izklīda. Taču paši svētki izrādījās 
pārsteidzoši dzīvotspējīgi. Arī mūsdienu 
Romā svin Vestas dienu. Tiesa, tagad tie 
ir vasaras iestāšanās svētki, to galvenā 
tradīcija — ģimenes pikniki ārpus pilsētas. 
Vairākas entuziastu grupas cenšas atjau-
not tradīciju - mūžīgās uguns iedegšanu 
māju pavardos, organizē „vestāliešu” svēt-
ceļojumus. Taču šīs ārišķības sabiedrībā 
neiesakņojas...

Andrejs JAKUBOVSKIS

9. jūnijā Ir iemesls!

Laika periodā no 29.05.2015. līdz 
05.06.2015. Krāslavas iecirknī tika 
reģistrēti 69 notikumi. Būtiskākie:
•	 29. maijā Krāslavas iecirknī tika uzsākts 

kriminālprocess par to, ka, iekļūstot pri-
vātmājā Krāslavā, Pilskalna ielā, tika 
nozagts satelīttelevīzijas dekoderis un 
nauda. 

•	 Naktī no 29. uz 30. maiju Kalniešu pa-
gasta Borovkā nenoskaidrotas perso-
nas nozaga autopiekabi “BELAZ” un 
dažādus instrumentus. 

•	 Naktī uz 31. maiju Indrā, no mājas pa-
galma Blaževiča ielā, pazuda velosi-
pēds “AIST”, bet automašīnai VOLVO 
940 nolauzti stiklu tīrītāja un pagriezie-
na rādītāja slēdži, kā arī tika nozagta 
dekoratīvā koka zīme - auseklītis. Ope-
ratīvi-meklēšanas pasākumu gaitā tika 
noskaidrotas vainīgās personas, tie ir 
vietējie pusaudži, notiek izmeklēšana.

•	 31. maija rītā tika konstatēts, ka Krāsla-
vā, Saules ielā, no mājas pagalma pa-
zuda motorzāģis “STIHL”.

•	 3. jūnijā Ūdrīšu pagasta Rakutos no mā-
jas tika nozagts dekoderis. Izmeklēša-
nas gaitā tika noskaidrots, ka minēto zā-
dzību izdarīja agrāk tiesāts Daugavpils 
iedzīvotājs J., dzim.1962. g., kurš pirms 
tam paspēja izsist stiklu automašīnai 

MAN, kuras vadītājs nolēma neņemt 
aizdomīgo stopētāju.

•	 Naktī uz 4. jūniju Krāslavā, Artilērijas 
ielā 5, no mikroautobusa TOYOTA HI-
ACE nenoskaidrotas personas nozaga 
3 spiningus, 3 lukturus un navigāciju. 
Notiek kriminālmeklēšanas pasākumi, 
vērsti uz vainīgo noskaidrošanu.

•	 Krāslavas iecirknis meklē divus jaunie-
šus: Arturu Baturu, dz.1999.g. un Rus-
lanu Žigunovu, dz. 2000.g. kuri 2015.
gada 15.maijā aizgāja no mājām un 
līdz šim laikam nav atgriezušies. Jau-
nieši klaiņo apkārt un var izdarīt no-
ziedzīgus nodarījumus, kā tas jau bija 
gadījies agrāk. Lūgums visiem, kam ir 
jebkāda informācija par jauniešiem, vai 
ir zināma viņu atrašanās vieta, paziņot 
policijas darbiniekiem vai zvanīt pa tālr.: 
65603409, 110.

Krimināls, notikumi

30. maijā Siguldā pulcējās labākie 
distanču, kalnu slēpotāji un snovbordisti 
uz sezonas noslēguma pasākumu. Starp  
labākajiem Latvijas distanču slēpotājiem 
tika apbalvoti arī krāslavieši.

Elites grupā starp sievietēm kopvērtē-
juma piektajā vietā ierindojās Natālija Ko-
vaļova, toties setajā vietā Olga Kovaļova.  
Starp juniorēm S-20 vecuma grupā Olga 
izcīnīja otro vietu. Savukārt elites grupā 
starp vīriešiem Ojārs Vanags ierindojās 
sestajā vietā, bet starp jauniešiem iegu-
va trešo vietu. Jaunietēm S-16 vecuma 
grupā Sņežana Jegorčenko ieguva astoto 

vietu, bet slēpotājs Artēmijs Ivanovs V-14 
vecuma grupā 41 sportista konkurencē 
kopvērtējumā izcīnīja 14. vietu.

  Pateicoties visu Krāslavas Sporta 
skolas distanču slēpotāju labajiem un iz-
cilajiem startiem, krāslaviešiem izdevās 
kopvērtējumā izcīnīt augsto 5. vietu starp 
41 startējušo Latvijas Sporta skolu un klu-
bu šajā ziemas sezonā.  Paldies visiem 
sportistiem un īpaši vecākiem, kuri atbal-
sta savus bērnus.                           

                                             
 Ilona VANAGA, 

distanču slēpošanas trenere

Slēpotāju sezonas noslēgums Siguldā

Sports

Ja ir iespēja, brīdiniet “Ezerzemes” la-
sītājus, ka Dagdas novadā (iespējams arī 
tā apkārtnē) uzdarbojas krāpnieki.

Krāpnieki pārvietojas ar mašīnu, ku-
rai ir ārzemju numuri un stūre labajā pusē. 
Otrā dienā bijuši ar Latvijā reģistrētu “VW 
Passat”. Stāsta, ka, gribot izvairīties no 
nodokļu pārmaksas, citā gadījumā stās-
tījuši, ka jāizzāģē mežs, tādēļ nepiecie-
šams atvērt bankā kontu. Par tā atvēršanu 

solot uz kontu pārskaitīt 70 eiro. Piedāvā 
arī alkoholu un ved pat vairākas dienas 
(jo vienā dienā acīmredzot visu nevarējuši 
nokārtot) uz Rēzekni, lai bankā varētu at-
vērt kontu. Ne visās bankās tas bijis iespē-
jams, bet vienā varēja gan. Daži lētticīgie 
“nopelnījuši “ parādsaistības par summu 
900 eiro.

Esiet uzmanīgi!
R.M.

No lasītāju vēstulēm

Uzmanību: krāpnieki!
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35, 16.15 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
12.55 Negantais Henrijs 
13.20 Dabas grāmata
13.50 Luijs
14.20 Maklauda meitas
17.10, 23.30 100 g kultūras
18.00, 23.15 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Ekspedīcija Sumatrā
20.00 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.15 Latvijas novadu cīņas
22.10 Miranda
0.15 MH17. Krustugunīs
1.05 Sastrēgumstunda
5.00 2020
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Mjanmā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 16.55 Kriminālsleja
9.35 Maklauda meitas
10.25, 19.35 Mūsu Čārlijs 
11.15 Sastrēgumstunda
12.25 Ielas garumā
12.55 Latvija var! 
13.10 Vides fakti
13.40, 1.00 LTV - 60
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
16.05 SOKO Vismāra
18.35 Bez apvainošanos
19.05 Iebrauc kino

20.25 Mīdiju valdzinājums
21.30 100 g kultūras
23.10 Google visu redzošā acs
0.00 Sporta studija
0.45 Zebra
5.00 Šķiršanās

LNT
6.20, 2.50 Šodien novados
6.30, 3.00 900 sekundes
8.45, 0.10 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 Mf. Gliemežvāku 
meklētāji
12.00 NCIS. Losandželosa 
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.30 Fatmagula
21.10 Mediķi
22.10 Bīsties — atvaļinājums!
23.10 Čikāgas sardzē
2.05 Tāda ir dzīve 
4.40 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.05, 5.40 Tētuka meitiņas
6.35 Stenlijs
7.00, 12.40 Pūķi
7.30, 13.10 Finiass un Fērbs 
7.55, 0.50 Simpsoni
8.55 Mf. Flika 
11.00, 21.00, 1.15 Kāsla 
metode 
12.00 Ūsainā aukle 
13.40 Bakugani
14.00 UgunsGrēks 
15.15, 2.05 Īstās mājsaim-
nieces
16.15, 20.20 Viņas melo labāk

Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 22.05, 4.05 Mam-
ma-detektīvs
23.40 Vakars ar I.Urgantu
1.10 Politika
2.00 Mf. Stāsts par to, kā cars 
Pēteris nēģeri precēja
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Dievu ēdiens
6.45, 13.00 Multfilmas
7.04, 0.54 Laika prognoze
7.05 Zaldāti 
8.00, 12.20, 0.55 Skatīties 

visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20 Iekārojamā
13.15 Skūpsts
14.25 Seno skaistuļu noslē-
pumi
15.30 Ģimenes drāmas
17.35 Nemelo man!
20.50 Ekstrasensu cīņas. 
Apokalipse
23.05 Dievu ēdiens
0.05 Kriminālās spēles

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 

16.00, 18.00, 20.30, 1.25 
Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10, 23.40 Vīriešu/Sieviešu
14.10, 0.35 Divatā ar visiem
15.05, 16.20 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Mamma-detektīvs

23.05 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Zona 
X
9.10, 22.05 Pēdas
10.50 Iestājeksāmeni
11.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Uz pasaules 
malu
12.10, 16.35 Ģimenes me-

lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Vangēlija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.45 Bijusī sieva
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.55 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.30 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.50 Freida metode 
10.10 Saprast un neitralizēt
10.45, 21.40 Ekstrasensi - 

detektīvi
11.45, 22.40 Kauli
12.50 Baltkrievu virtuve
13.20 Ķīna. Izpētes instrukcija
13.55, 18.55 Universitāte. 
Jaunās kopmītnes
15.00, 20.00 Nepiedzimsti 
skaista
15.55 Reportieris
17.55, 1.00 Viesnīca Bābele
20.55 Reālā pasaule
21.35 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.30 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
0.00 Būt cilvēkam

CETURTDIENA, 11. jūnijs 16.55, 2.55 Rozenheimas 
detektīvi
17.55 Gandrīz ideālas vaka-
riņas 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
22.00 Mf. Pērtiķu planētas 
sākotne
0.10 Kinomānija 
5.00 Likums un kārtība

TV3+
6.35, 17.35, 1.45 Māja 2
7.30 Lavrovas metode
8.35 Mf. Bada spēles 
9.35, 14.10 Comedy woman
12.00, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
13.05, 19.55 Virtuve
18.40, 0.05 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni
22.05 Mf Sinoptiķis

TV5
7.55, 14.15 Māja ar lilijām
9.00, 23.30 Zirnekļtīkls
10.00, 13.00 Top-shop
10.15, 17.25 Ģimenes izmērs
11.25, 18.30 Nemelo man!
12.30, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.15 Māte un dēls
15.25, 19.50 Maskava. Trīs 
stacijas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.05 Saulains. Bez nokrišņiem
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Ēdam mājās!!
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Viss būs labi!

15.30 Ārkārtējs notikums
16.20 Braucam un ēdam!
17.00 Sasisto lukturu ielas
18.00, 2.30 Runājam un 
rādām
19.40, 3.30 Mežsargs
21.40 Mentu kaujas
23.40 Nolādētie un laimīgie
0.35 Pamatversija
4.25 Vasarnīca
5.30 Reiz dzīvoju Es

RTR 
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55, 3.35 Īpašs gadījums
15.05, 4.30 Pēdējais janičārs
16.00 Likteņa noslēpums
18.15 Tiešais ēteris
20.55 Humora šovs
22.55 Mf. Maskava-Lopuški
0.40 Mihails Lomonosovs
5.15 Mf. Zaldāts Ivans Brov-
kins

PBK
6.05, 0.30 Euronews
6.40, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.45, 12.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.50 Vīriešu/Sieviešu
13.55, 15.20 Laiks parādīs
15.50, 4.55 Moderns sprie-
dums
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 22.00 Latvijas 
Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 22.05, 3.15 Mam-
ma-detektīvs

23.35 Vakars ar I.Urgantu
1.00 Mf. Romance par tiem, 
kas iemīlējušies
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Dievu ēdiens
6.45, 12.45 Multfilmas
7.04, 0.34 Laika prognoze
7.05 Zaldāti
8.05, 0.35 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20 Ekstrasensu cīņas. 
Apokalipse
13.10 Skūpsts
14.20 Jums pat sapņos nav 
rādījies
17.35 Dubultnieki. Fenomena 
mīklas
20.45 Kara noslēpums 
22.50 Dievu ēdiens
23.45 Kriminālās spēles

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.30 
Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.05, 16.20 Laiks parādīs
17.00 Saveļijs Kramarovs. 
Veiksmes džentlmenis
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Vajag tikt skaidrībā
21.30 Mamma-detektīvs
23.30 Mf. Izdevušos čempio-
nu līga

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Zona 
X
9.10, 22.05 Pēdas
10.55, 20.00 Uz pasaules 
malu
11.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Vangēlija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.45 Bijusī sieva
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālā reportāža
0.35 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.10 TV barometrs
9.05, 16.50 Freida metode 
10.10 Saprast un neitralizēt
10.45 Ekstrasensi - detektīvi
11.40, 22.55 Kauli
12.40 Baltkrievu virtuve
13.10 Ķīna. Izpētes instrukcija
13.45, 18.55 Universitāte. 
Jaunās kopmītnes
14.45, 20.00 Nepiedzimsti 
skaista
15.45 Pārlādēšana
17.55 Viesnīca Bābele
21.15 Handbols
21.50 Sportloto 6 no 49, 
KENO
23.45 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
0.15 Būt cilvēkam
1.15 Nāve paradīzē

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris 
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50, 1.15 Mūsu Čārlijs
12.55 Negantais Henrijs 
13.20 Zeme, kurā viss ir 
iespējams
13.50 Luijs
14.20 Maklauda meitas
15.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīci-
ja. Prāts
18.00, 23.00 Ziņas
19.00 Mf. Salna pavasarī
20.30 Panorāma
21.15 Vera 
23.15 Latvijas šlāgeraptauja 
0.10 Miranda
3.50 Sporta studija
4.35 Aizliegtais paņēmiens
5.30 Province

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Mjanmā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 16.55 Kriminālsleja
9.35 Maklauda meitas
10.30 Mūsu Čārlijs 
11.20 1:1
12.10 100 g kultūras
13.55 Tuvu prom savā vietā
14.30, 16.25 LTV - 60
15.05, 3.30 Pie stūres
15.35 SOKO Vismāra
18.35 Nano tehnoloģijas 
elektromobiļos

18.55 Eiropas spēles Baku 
2015
21.15 UEFA EČ 2016. atlases 
spēle. Latvija - Nīderlande
0.25 Eiropa koncertos
1.15 Kad vēji dzied burās
4.00 Kad stārķis palidojis 
garām
5.00 Šķiršanās

LNT
6.20, 3.00 Šodien novados
6.30, 3.15 900 sekundes
8.45, 0.35 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 Mf. Gliemežvāku 
meklētāji
11.55 Ekstrasensi — detektīvi 
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.35 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.55 Fatmagula
21.10 Olgas Dreģes 75.jubile-
jas koncerts
23.10 Greizais spogulis
5.45 Vilfreds 

TV3
6.05, 5.40 Tētuka meitiņas
6.35 Stenlijs
7.00, 12.40 Pūķi
7.30, 13.10 Finiass un Fērbs 
7.55, 1.00 Simpsoni 
8.55 Mf. Flika 
11.00, 1.25 Kāsla metode 
12.00 Ūsainā aukle 
13.40 Bakugani
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 2.15 Īstās mājsaim-

nieces
16.10 Smieklīgākie videoku-
riozi 
16.40, 3.05 Rozenheimas 
detektīvi 
17.40 Dullās sacensības 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Mf. Zudusī pasaule
22.25 Mf. Krutie kruķi
5.00 Likums un kārtība 

TV3+
6.40, 17.35, 2.20 Māja 2
7.35 Lavrovas metode
8.35 Mf. Bada spēles 
9.40, 14.10 Comedy Women
12.00, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
13.05 Virtuve
18.40, 0.55 Brīvlaiks Meksikā
20.00 Mf. Hortons
21.45 Mf. Neļauj man aiziet. 
23.50 Brīnumu pasaulē

TV5
7.55, 14.15 Māja ar lilijām
9.00 Zirnekļtīkls
10.00, 13.00 Top-shop
10.15, 17.25 Ģimenes izmērs
11.25, 18.30 Nemelo man!
12.30, 22.25 Kriminal+
13.15 Māte un dēls
15.25 Maskava. Trīs stacijas
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Samuraja gods
0.50 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Valdības loceklis
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Šodien
8.20 Viņu tradīcijas

9.05 Par PSRS aviācijas 
attīstību
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Izmeklēšanas noslē-
pumi
12.00, 13.25 Zvērināto tiesa
14.35 Stāsts par Krievijas 
apmuļķošanu
16.35 Jau atkal sveicināti!
17.00 Sasisto lukturu ielas
19.30 Mežsargs
23.25 Kriminālā Krievija
0.30 Pamatversija
2.25 Ģenerālis
3.30 Versija

RTR
6.55 Mf. Ivans Brovkins ne-
skartā zemē
8.50 Mf. Nepabeigtā pavēsts
10.50, 13.00, 14.15, 22.00 
Jekaterina. Seriāls
12.00 Valsts prēmiju pasnieg-
šanas ceremonija
14.00 20.00 Ziņas
20.30 No Krievzemes līdz 
Krievijai
23.30 Svētku koncerts в 
Krimaу
1.15 Mf. Apmainīties gredze-
niem
3.00 Mākslas filma
4.30 Mf. Ak, auto vadītāj...
5.40 Mākslas filma

PBK
6.00, 1.55 Euronews
6.30, 7.15, 8.20 Mf. Volga-Vol-
ga
7.00, 8.00, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
9.25 Mf. Kāzas Maļinovkā
11.50, 12.40 Mf. Oficieri
14.00, 15.10, 17.20, 18.05 
1812-1815. Ārzemju gājiens
18.00, 20.30 Latvijas Laiks

19.05 Šamane
20.00 Laiks
21.00 Brīnumu lauks
22.15 Mf. Vasilisa
2.25 1inCity
3.30 Jūrmala
4.10 Mamma-detektīvs. 
Seriāls
5.55 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Slepenās teritorijas
6.55 Multfilmas
7.09, 0.39 Laika prognoze
7.10, 10.20 Džokeris. Seriāls
10.05 Top-shop 
17.45 Pārdabiskais
19.45 Saviesīgas vakariņas
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.50 Dīvaina lieta
22.50 Slepenās teritorijas
23.50, 0.40 Skatīties visiem!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.40 
Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Mf. Volga-Volga
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Privātdetektīvs, jeb 
Operācija Kooperācija
13.10 Mākslas filma
14.35 Mf. Trīsdesmit trīs
16.20 Mf. Kāzas Maļinovkā
18.20 Gaidi mani Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Orķestra Fonogrāfs 
koncerts
23.00 Kas? Kur? Kad? Balt-
krievijā
0.25 Mf. Oskars un Lusinda

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10 Zona X
9.10 Pēdas
10.55 Uz pasaules malu
11.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Vangēlija
15.15, 18.10 Reģionālās ziņas
15.25, 1.35 Bijusī sieva
17.30 Terra incognita
17.55, 21.45 Mūsējie
18.55 Eiropiešu spēles Baku 
2015
21.00 Panorāma
21.55 Mf. Neaizej
1.20 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.45 Freida metode
10.10 Kapeika kapeikā
10.45 Kauli
11.45 Sliktais labais cilvēks
13.30 Mf. Es gribu to redzēt!
14.05 Universitāte. Jaunās 
kopmītnes
15.10 Nepiedzimsti skaista
16.10 Ir nu gan!
17.55 Viesnīca Bābele
18.55 Komanda-А
21.00 Reālā pasaule
21.35 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.40 Ekstrasensu cīņas. 
Kontinentu cīņa
23.35 Bafija pret vampīriem

PIEKTDIENA, 12. jūnijs
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

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

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

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

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete Viļuma

Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska

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

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

Reklāma un sludinājumi

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

•  Granīta un cementa - 
smalknes pieminekļi.

•  Kapapmales.
•  Formu daudzveidība.

Krāslava, Jaunā iela 13, tālr. 
25633212, 65681339.

Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 
28686822.

LAIKA ZIŅAS
10.06. 11.06. 12.06.

 +9...+17  +10...+20 +11... +19

ZR  3 m/s  R   5 m/s ZR  4 m/s

Sveiks, jaunieti! Dzīves panākumi sākas skolas solā! Liec  savas karje-
ras pamatus stiprus un pamatīgus, tāpēc izmanto iespēju un izvēlies mācī-
ties Latgales sirdī — Rēzeknē,  Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā! 

Mēs, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 2015./2016. mācību gadā uzņemam 
jauniešus:
• Proģimnāzijas klasēs ( no 7. līdz 9.klasei)šādās programmās:

1. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma.
2. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programma.
3. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā virzie-

na programma.
• Ģimnāzijas klasēs ( no 10.-12.klasei) šādās programmās:

1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.
2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programma.
3. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma.
4. Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programma (ko-

merczinības).
Programmas Tev palīdzēs apgūt pieredzes bagāti, saprotoši un iejūtī-

gi, augsti kvalificēti pedagogi. Tavu mācību laikā ģimnāzija iegūs jaunu, 
sakoptu veidolu un tiks aprīkota ar vismodernākajām tehnoloģijām. Tu 
varēsi darboties un attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās 
un izmantot ģimnāzijas plašo sporta kompleksu. Ģimnāzijai  ir dienesta 
viesnīca.

Aicinām Tevi mūsu pulkā! Piesakies Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā Rēzeknē, 
Dzirnavu ielā 3a katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 16:00. Interesējošus 
jautājumus vari uzdod pa tālruņiem 64607372, 29417981 vai 26493049.
Zini, ka kvalitatīva izglītība ir drošs pamats veiksmīgai dzīvei nākotnē!

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” ““ liellopus, teļus, 
jērus. Augstas cenas bioloģiski au-
dzētiem lopiem. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888;
teļus, aitas, liellopus. T. 26260786;
jaunlopus, teļus, buļļus. T. 29464450;
liellopus, teļus, aitas. T. 22456110.

„Maksātnespējīgās Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GLASKEK LAT-
GALE”, reģ.Nr.41503031770, maksātnespējas procesa administrators Mār-
tiņš Bunkus, sert.Nr.00418, prakses vietas adrese: Alberta iela 12-5, Rīga, 
LV-1010, pārdod pirmajā pēc kārtas, atklātajā, mutiskā izsolē ar augšupe-
jošu soli Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GLASKEK LATGALE”, reģ.
Nr.41503031770, piederošo nekustamo īpašumu - „Ceļmalas”, d/b „Centī-
ba”, Turku pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs: 7686 007 0066, Turku 
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.4332, kas sastāv no diviem zemes 
gabaliem 1053,17 m2platībā - zemes gabala ar kadastra numuru 7686-
007-0066 644,33 m2 platībā un zemesgabala ar kadastra numuru 7686-
007-0116 388,84 m2 platībā. Uz nekustamā īpašuma atrodas dārza māja ar 
kopējo platību 33,70 m2, kurai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GLASKEK 
LATGALE” reģistrēta kā lietotājs. Izsoles sākumcena: EUR 600,00 (seši simti 
euro 00 centi). Izsoles laiks un vieta: 2015.gada 2.jūlijs, plkst.11:50, Alberta 
iela 12-5 (ieeja no Strēlnieku ielas), Rīga. Izsoles nodrošinājums: EUR 60,00 
(sešdesmit euro 00 centi). Izsoles cena netiek aplikta ar PVN 21% apmērā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj 
tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Perso-
nām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā izsoles no-
drošinājums Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GLASKEK LATGALE”, reģ.
Nr.41503031770, norēķinu kontā Nr.LV35PRTT0260022401600, AS „Privat-
Bank”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alberta ielā 12-5, Rīgā. Tālrunis 
informācijai: 67359754. Izsole notiek atbilstoši Maksātnespējas likuma un 
Civilprocesa likuma normām.”

KOSMOENERĢĒTIĶE
HIPNOTERAPEITE

PSIHOLOĢE
“Jūsu problēmu risinājums ir 

jūsu rokās”
Krāslavā — 15.06-18.06

Dagdā — 18.06-19.06
Tālr. 26234797.

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

 Tālr. 26142514, 20238990.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA „RENEM ” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. ELEKTRONIS-
KIE SVARI. Tālr. 65329997, 

29485520, 26393921.

Piektdien, 12. 
jūnijā pārdoša-
nā būs jaunas 
vistiņas (2-6 

mēn.), gaiļi un vistas. Pēc 
pasūtījuma balti broileru tī-
tari (2.5 mēn.), diennakts un 
paaugušies šķiroti un mājas 
cāļi, tītarēni, broileri, balti 
un raibi pīlēni, zoslēni, pērļu 
vistiņas, paipalas, pīles un 
pīļtēviņi. Tālr. 29142247, 
šoferis 29158908. 

Ezernieki - 8.00, Andzeļi 
- 8.15, Andrupene - 8.35, 
Mariampole - 8.45, Jaunokra - 
9.00, Priežmale - 9.15, Auleja - 
9.40, Grāveri - 10.00, Kombuļi 
- 10.15, Izvalta - 10.35, 
Borovka - 10.50, Varnaviči 
- 11.25, Krāslava (Ostas 
iela) - 11.50, Skaista - 12.20, 
st. Skaista - 12.35, Kalnieši 
- 12.50, Piedruja - 13.10, 
Lupandi - 13.25, Vaicuļevas 
- 13.40, Indra - 14.00, Skuki 
- 14.15, Robežnieki - 14.30, 
Asūne - 14.45, Dagda - 15.00, 
Ezernieki - 15.25.

SIA „LAUKU MIESNIEKS” 
Iepērk mājlopus. Augstas 

cenas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

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

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

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar 

zemi, ieķīlātu mežu un bez doku-
mentiem. Meža izstrādāšanas pa-
kalpojumi. Mežizstrādes pakalpo-
jumi, meža izvedēja, forvardera 
pakalpojumi. Pārdodam malku (3 
m). T. 26677812

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

• Celtniecības darbi.
• Remonts un apdare. 
• Balkonu un lodžiju iekšējā 

un ārējā apdare (metāla pro-
fi li, saidings)
Tālr. 27878088, 28675525

zemes gabalu (0,31 ha) Dagdā 
(ZG). Tālr. 29948212;
pusi mājas pie Daugavas; IZĪRĒ 
istabu; PĒRK sausus atgriezu-
mus (garums - 25-30 cm). Tālr. 
25274016;
“VW Passat” -1,9 TDi (2003.). 
Tālr. 29871326;
“MERCEDES Vito” (2000., labā 
stāvoklī). Tālr. 29158702.
“VW Passat” - 2,0 (1994., univer-
sāls, gāze/benzīns, ideālā stāvoklī, 
nesarūsējis, jauna TA, nav benzīn-
vedējs, 1050 EUR). T. 26234028;
“VW Transportes”-2,4 D (1996.) 
un piekabes “Zubrjonok” rezer-
ves daļas. Tālr. 28753676;
iekrāvēju T-16; motorolleru “Mu-
ravej”; mopēdu (Ķīna); motors no 
Ķīnā ražota mopēda. T. 26899248;
govi (4. laktācija, atnesīsies jūli-
jā). Tālr. 27101630;
cūkgaļu (var ar piegādi) Tālr. 
26615298, 26329474;
graudus, miltus, kartupeļus. Mai-
ja ziedu medu. Piegāde. Tālr. 
29134527;
pārtikas, lopbarības kartupeļus. 
Piegāde. T. 27131681;
malku. Tālr. 29189194;
pavasarī skaldītu bērza malku. 
Iespējama piegāde. T. 26527904.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. Tālr. 
29131196, woodholding@inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. T. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688; 
investori Latgalē - zemi ar mežu, 
lauksaimniecības zemi sākot 
ar 5 ha (var bez ZG), kā arī 
lietaskoku. T. 29888098. 

MEKLĒJU logopēdu bērniem. 
Tālr. 26898705.
Ģimene VĒLAS īrēt māju. Tālr. 
26647167, 28952162.
PĀRDOD brusas, dēļus. Jumtu, 
fasāžu REMONTS. T. 28139156.   
NOPIRKŠU 120 basu akordeonu. 
Tālr. 28776424.  
Paku pārvadājumi uz Angliju. 
Izbraukšana 17. jūnijā. Тālr. 
29790824, 29943959.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483. 

“Krāslavas Valsts ģimnāzijā 
2015. gada 16. — 18. jūnijā ra-
došās darbnīcas “Nāc un dar-
bojies!” Krāslavas novada 6. 
— 8. klašu skolēniem. Sākums 
plkst. 10:00. Iepriekšēja pieteik-
šanās pa  tālruni: 65622095  
vai ierodoties skolā 2015. 
gada 16.jūnijā plkst. 10:00.” 

 Piedāvājam par izdevīgām 
cenām ruļļu plēvi, špagata 
auklu, ķieģeļus, polikarbonātu, 
kā arī daudz ko citu.

Atlaides iekštelpu durvīm, 
zālāju pļaujmašīnām, ventila-
toriem.

Ar mums vienmēr lētāk!

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

Daugavpils iela 8,  Dagda.
www.ligaisi.lv 

Tālr. 28348751, 29135092

Palstikāta logi un durvis.
Metāla durvis.
Pilns serviss!

Tālr. 28675525, 28230237, 
65621730.

kursā, veidoja puķītes no diegiem. 
Māla darbnīcā bija iespēja izveidot 
putna fi gūru kubisma tehnikā. 

Tad abas grupas sati kās rado-
šajā darbnīcā “Ogu un zāļu tēju pa-
saulē”. 

 Tika vārīts rabarberu ievārī-
jums. Pēc garšas un krāsas vajadzēja 
noteikt, kas vēl ir pievienots šim ie-
vārījumam. Pēc kopīgas pankūku un 
ievārījuma ēšanas, steidzāmies uz 
Daugavpils Celtnieku profesionālās 
vidusskolas fi liāli Dagdā. Iepazinu-
šies ar skolu, uzzinājuši dažus noslē-
pumus no galdu klāšanas kultūras, 
paēduši garšīgas pusdienas, mazliet 
noguruši, bet jaunu iespaidu pār-
ņemti , devāmies mājās.

* * *
2015. gada 3. jūnijā skolā noti -

Nometne ”Dabas draugi” 
Šķaunes pamatskolā

2015. gada 1. jūnijā Šķaunes pa-
matskolā sākās Vides izglītī bas nomet-
ne “Dabas draugi”, kuru atbalsta Lat-
vijas vides aizsardzības fonda (LVAF) 
administrācija, Dagdas novada pašval-
dība un Šķaunes pagasta pārvalde.

Pēc nometnes atklāšanas akti vi-
tātēm, dalībnieki devās ekskursijā uz 
rožu ciemu Indru. Te nometnes dalīb-
niekiem bija iespēja pastaigāt pa gai-
sa un pontona ti lti em, apskatī t Indras 
vidusskolu un ievērojamākās vietas.

Pēc pastaigas pa ciematu bēr-
ni ti ka sadalīti  divās grupās: vieni 
devās uz aušanas darbnīcu, kur ti ka 
organizēta darbnīca „Lietas jaunā 
radošā dzīve”, pārējiem - „Māla 
pārvērtī bas” (Indras mākslas skolā). 
Dalībnieki iepazinās ar aušanas teh-
noloģiju, izmēģināja savas prasmes, 
apskatī ja izstāžu zāli, piedalījās kon-

ka radošā darbnīca “Dabas brīnumi 
man līdzās.” Nometnes dalībnieki 
noskatī jās mācību fi lmas par pļavas 
dzīvi.  Pēc tam bērni devās pārgājie-
nā un veica pētī jumus „Pļava”, kura 
laikā uzzināja, ko var darīt un kā 
palīdzēt pļavai, pētī ja pļavas augus 
un kukaiņu daudzveidību. Radošās 
darbnīcas turpinājumā savus iespai-
dus skolēni apkopoja zīmējumos un 
veltī ja šai dienai pašsacerētu dzejo-
līti  vai kādu dziesmiņu. 

Projekta vadītāja Žanna RAPŠA, 
nometnes pedagoģi
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