
•	 Gadījumā, ja trešdien, 3. jūnijā, 
Saeimai neizdosies ievēlēt jau-
nu Valsts prezidentu, nākamais 
Zaļo un zemnieku savienības 
(ZZS) kandidāts amatam varē-
tu būt Liepājas domes priekš-
sēdētājs Uldis Sesks.

•	 Teju 12 miljoni eiro no struktūr-
fondu līdzekļiem zaudēti iespē-
jamu krāpnieku rokās. Šo sum-
mu veido projekti, par kuriem 
pērn sākti kriminālprocesi Valsts 
policijas Ekonomisko noziegu-
mu apkarošanas pārvaldē.

•	 “Saskaņas” Saeimas frakcijas 
vadītājs Jānis Urbanovičs pērn 

nopelnījis 29 000 eiro. Viņa 
vienīgie ienākumi bija Saeimas 
deputāta alga. Tomēr Urbano-
vičs ir ticis pie ekskluzīvas au-
tomašīnas. 

•	 Rīgas domes priekšsēdētājs 
Nils Ušakovs (SC) nolēmis vēr-
sties Satversmes tiesā saistībā 
ar viņam nelabvēlīgo Rīgas 
apgabaltiesas spriedumu par 
aģitācijas likuma pārkāpšanu, 
iesniegumā norādot, ka tiesa ir 
ierobežojusi viņa vārda brīvību.

•	 Robežsargi pirms nedēļas aiz-
turēja 17 vjetnamiešu grupu, 
kas basām kājām, naktī pāri 

Ļebedincu purvam ienāca no 
Krievijas. Vjetnamieši robež-
sargiem vairs nav pārsteigums. 
Lielākas vai mazākas grupas 
tiek aizturētas katru nedēļu. 
No septembra Latvijā pār zaļo 
robežu ir centušies iekļūt jau 
gandrīz 200 vjetnamieši.  Ro-
bežsardzes Dienesta organi-
zācijas pārvaldes priekšnieks 
Mariks Petrušins  domā, ka 
likumsargiem  izdodas aizturēt 
līdz 80 procentiem robežpārkā-
pēju.
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Latvijā

Arī Daniels sevi pēc pieciem 
gadiem labprāt redzētu baltā halātā, 
taču ne ārsta profesijā, bet kādā 
laboratorijā, strādājot pie nopiet-
niem zinātniskiem atklājumiem. 
Kā atzīst Daniels, viņš brīvajā laikā 
mācās, tāpēc bez ierastajām mācību 
priekšmetu olimpiādēm viņš bieži 
vien piedalās arī tādās olimpiādēs un 
konkursos, kuri ir mazāk pazīstami.

Iepriekšējā gadā Daniels piedalī-
jās Latgales reģiona skolu atklātajā 
datorrakstīšanas konkursā, iegūstot 
1.vietu un absolūtā rekordista titu-
lu. Viņš 5 minūšu laikā, izmantojot 
“aklo” metodi, neskatoties uz da-
tora klaviatūru, uzrakstīja iepriekš 
nezināmu tekstu ar 1647 zīmēm, 
tekstā pieļaujot tikai 4 kļūdas. Viņa 
rakstīšanas vidējais ātrums bija 327,8 
zīmes minūtē, tas bija ātrākais rezu-
ltāts konkursa vēsturē.Šogad Daniels 

pirmo reizi piedalījās Latvijā maz 
pazīstamajā Lingvistikas olimpiādē 
un izcīnīja bronzas medaļu. 

Kas tad ir lingvistikas olimpiāde, 
līdz šim par tādu olimpiādi nav dzirdēts?

Plaši izplatīts mīts, ka lingvistika 
ir saistīta galvenokārt ar svešvalodu 
apguvi. Īstenībā lingvistika pēta cil-
vēku valodu kā tādu, tās īpašības, 
funkcionēšanu un attīstību. Lai ri-
sinātu lingvistikas olimpiāžu uzde-
vumus, svešvalodu priekšzināšanas 
vai zināšanas lingvistikā īsti nav ne-
pieciešamas - ir vajadzīga uzdevumā 
dotā informācija, kā arī analītiskā 
domāšana. Uzdevumi var būt ļoti 
dažādi, taču vairums no tiem satur 
kādu materiālu visiem dalībniekiem 
nepazīstamā valodā, šogad tās bija 
mangarevāņu, latīņu, somu valo-
das, kuras ir jāizpēta un jāizanalizē. 
Balstoties uz saviem novērojumiem, 

dalībniekiem ir jāsniedz atbildes uz 
jautājumiem, bieži vien ir arī jāpār-
tulko teksta daļa. 

Lingvistikas olimpiāde pārbauda 
spēju pašam saskatīt likumsakarības, 
kā strādā valoda. Ja neskaita fizikas 
olimpiādi, lingvistikas olimpiāde bija 
viena no interesantākajām.

Kas tevi pamudināja piedalī-
ties šādā netradicionālajā olimpi-
ādē, kur tika gūta informācija?

Tā tik tiešām Latvijā ir mazpa-
zīstama olimpiāde, neskatoties uz 
to, ka Latvijā tā norisinās jau vai-
rākus gadus un ir arī Starptautiska 
mēroga olimpiāde, kur Latvijai gūtas 
godalgas, šogad tajā piedalījās aptu-
veni 70 skolēni. 

Man piedalīties ieteica drau-
gi no citām skolām. Sākumā es uz 
to skatījos skeptiski, jo valodas nav 
mana stiprā puse. Taču viņiem iz-
devās mani pārliecināt, vairāk ir ne-
pieciešama loģiskā domāšana, tāpēc 
nolēmu pamēģināt.

Tuprinājums 5.lpp

Latvijas topošais zinātnieks, pirms izšķirošām cīņām 
guļ 15 stundas, bet ikdienā - ilgstoši un smagi strādā

Topošais zinātnieks Daniels Krimans savus talantus attīsta un 
pilnveido ārstu ģimenē. Daniela Krimana māte ir ārste Marina Kri-
mane (ginekologe, dzemdību speciāliste), kura strādā “Veselības 
un sociālo pakalpojumu centrā “Dagda”, tēvs - Vadims Krimans 
- ir ģimenes ārsts Aglonā, Līvānu novada domes pašvaldības SIA 
“Līvānu slimnīca”  valdes priekšsēdētājs un vairāk nekā 18 gadus 
bez pārtraukuma ir deputāts Aglonas novada domē. Daniela māsa 
arī ir ārste, strādā Vācijā. 

•	 Datortehnikas remonts;
•	 Interneta pieslēgumi Krāslavas novadā;
•	 Video novērošanas sistēmu uzstādīšana un 

apkalpošana.
•	 IT konsultācijas;
•	 Mājas lapu izstrāde un uzturēšana;
•	 Virtuālie mākoņpakalpojumi.

Tālr. 29276298, 29266000. info@iviks.lv

Indricas baznīcā - 21. jūnijā plkst. 13.00, Indricas kapos - plkst. 14.00 
Svētā Jāņa Kristītājas svētki, dievkalpojums - 24. jūnijā, plkst. 12.30 
Kurpnieku kapos - 4. jūlijā plkst. 15.00; Vikaiņu kapos - plkst. 16.30
Silavas kapos - 11. jūlijā plkst. 12.00; Mincu kapos - plkst. 13.30;
Kokinu kapos - 18. jūlijā plkst. 12.00; Rukmanu kapos   -  plkst. 
13.00; Varnasu kapos  - 25. jūlijā plkst. 12.00; Juhniķu kapos  - 
plkst. 13.00. 

Kapusvētki Indricas draudzē

VESELĪBA PĒC FOLLA METODES 
Pēc Folla metodes var:

1. diagnosticēt orgānu funk-
cionālo;

2. ļauj noteikt sirds, muskuļu 
u.c. sāpju cēloni un raksturu pēc;

3. veikt agrīnu pirmspataloģi-
jas stāvokļa diagnostiku;

4. noteikt slēptos infekcijas 
perēkļus (mandeles, kariesa 
zobi, kuņģis utt.);

5. veikt medikamentu, vitamī-
nu un citu preparātu testēšanu, 
noteikt to mijiedarbību ar kon-
krētiem orgāniem, to nepie-
ciešamību, iedarbību uz orga-
nismu kopumā un atsevišķiem 
orgāniem.

6. Noteikt alerģijas īstos cēloņus.
Metodes būtība:

Katrs orgāns, katra organis-
ma šūna dzīvības procesā izdala 
noteiktu enerģijas daudzumu. 
Ja orgāns ir vesels - viens ener-
ģijas daudzums, ja orgānā ir 
izmaiņas - arī enerģijas apjoms 
mainās. Mērījumi notiek roku 
un kāju pirkstu punktu projek-
cijā (akupunktūra) ar speciālu 
aparātu. Pēc tiem ārsts nosaka 
orgānu stāvokli. Folla metodes 
galarezultāts nav diagnozes no-
teikšana, bet konkrētu orgānu 
un to mijiedarbības stāvokļa 
noteikšana.

Pieņemšana notiks 07.06.2015. 
Pieteikties pa tālr.:20374677.

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

Daugavpils iela 8,  Dagda.
www.ligaisi.lv 

Tālr. 28348751, 29135092

Virszemes televīzija - dekoderu uz-
stādīšana; satelīttelevīzija - uzstādī-
šana, remonts. Tālr. 26344829.

Sestdien, 30. maijā, Sauleskalna 
ielas rajonā tika nozaudēts mobilai 
telefons SAMSUNG. Atlīdzību ga-
rantēju. Atradējam lūgums zvanīt pa 
tālr. 24859710.

***
29. maijā pie veikala “Maxima” 

(centrā) nozaudēts Ipfone 4s, mel-
nos Guess ādas vāciņos. Atlīdzību 
garantēju. Atradējam lūgums zvanīt 
pa tālr. 26812925.

Sveika, vasara! Vakar pilsētas laukumā izskanēja tradicionālie 
sudraba karotīšu pasniegšanas svētki. Piemiņas dāvanu - sudraba 
karotīti ar Krāslavas ģerboni - mammām un tētiem pasniedza vice- 

mērs Aleksandrs Jevtušoks un domes deputāte Viktorija Vengre-
viča. Viņiem palīgā nāca Vinnijs Pūks un sivēntiņš. Tika padomāts 
arī par svētku izklaides programmu.             A. GONČAROVA foto

Svētki vismazākajiem

Laipni aicināti 5. jūnijā uz 
Dagdas lauksaimniecības, 
pārtikas preču un pašražo

T. 29415291. 
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Junkers Ungārijai 
piedraud ar izslēgšanu 

no ES
Eiropas Komisijas priekšsēdē-

tājs Žans Klods Junkers brīdinājis, 
ka Ungāriju varētu izslēgt no Eiro-
pas Savienības (ES), ja tā atjaunos 
nāvessodu. Kā ziņots, Ungārijas 
premjerministrs Viktors Orbāns ap-
rīli aicināja sākt diskusijas ar ES part-
neriem par iespējām atjaunot valstī 
nāvessodu, kura atcelšana ir viens 
no pamatnosacījumiem dalībai ES. 
Vienlaikus Junkers brīdinājis par ne-
gatīvajām sekām, ko izraisītu Grie-
ķijas izstāšanās no eirozonas. Viņš 
uzskata, ka tas mazinātu ārvalstu 
investoru uzticību Eiropai. Junkers 
aicināja Starptautisko valūtas fondu 
turpināt piedalīties centienos glābt 
Grieķijas ekonomiku.

Zemestrīces Japānā 
Sestdienas vakarā Tokijā bija jū-

tams pazemes grūdiens, kurā cietuši 
12 cilvēki. 7,8 magnitūdas stiprās ze-
mestrīces epicentrs atradās Klusajā 
okeānā, gandrīz 900 kilometrus uz 
dienvidiem no Japānas galvaspilsē-
tas, bet lielā dziļumā, tāpēc cunami 
draudu nebija. Tomēr Tokijā un tās 
apkaimē aptuveni minūti bija jūtama 
ēku šūpošanās. Apmēram 400 cilvē-
kiem stundu nācās pavadīt 333 met-
rus augstā Tokijas torņa skatu lauku-
miņos, jo nedarbojās lifti. Pusstundu 
bija slēgti Japānas galvaspilsētas Ha-
nedas lidostas skrejceļi, traucējumi 
bija vērojami arī vilcienu satiksmē. 
Netiek ziņots, ka pazemes grūdiens 
būtu izraisījis problēmas kādā no Ja-
pānas atomelektrostacijām.

Pasaulē

Mācību gada rezultāti paras-
ti tiek apkopoti pavasara beigās. 
Šī gada maijs Krāslavas pamat-
skolā iezīmējies ar patīkamu 
pārsteigumu: devītās klases skol-
niece Jolanta Markeviča aicināja 
vizuālās mākslas cienītājus uz 
pirmo personālizstādi. Ekspozī-
cija ir ļoti neparasta: tajā skatā-
mi ne tikai radošie darbi, bet arī 
18 diplomi! Tas liecina par to, ka 

meitenei ir stabili panākumi dažā-
dās olimpiādēs un konkursos. Jo-
lantai ir daudzveidīgas intereses, 
bet viņas galvenā aizraušanās 
ir acīmredzama. Gandrīz visas 
pateicības ir par sasniegumiem 
vizuālajā mākslā. Visdārgākā at-
zinība - par darbu „Nakts duets”. 
Krāslavas novada konkursā šis 
darbs ieguva augstāko novērtēju-
mu, arī Latgales reģiona konkur-

sā, kas notika Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centrā, Jolantai 
pasniedza pirmās pakāpes diplo-
mu. Žēl, ka šis radošais darbs vēl 
nav atsūtīts atpakaļ uz Krāslavu, 
jo varētu kļūt par ekspozīcijas 
galveno apskates objektu. 

Cits skolnieces izstādes eks-
ponāts - svece grāmatas formā – 
Daugavpilī tika atzīmēts ar bron-
zas godalgu. 

Īpašu interesi par mākslu Jo-
lanta izjuta tad, kad piecus gadus 
apmeklēja Krāslavas Mākslas 
skolu.  Bet tālāk viņa turpināja 
apgūt glezniecības noslēpumus 
patstāvīgi un talantīgās skolotā-
jas Olitas Truskovskas vadībā. 

Jolanta atzinās, ka viņa zīmē 
tad, kad ir atbilstošs garastāvok-
lis. Kad ir iedvesma, viņa ņem 
papīra lapu vai sēžas pie audekla 
ar otu rokā. Sākumā rodas tēls, 
bet jau zīmēšanas procesā parā-
dās varianti, no kuriem veidojas 
jaunrades darbs. No vairākiem 
radošajiem darbiem izstādei tika 
atlasīti labākie, kas liecina par 
ekspozīcijas augsto mākslinie-
cisko līmeni. Sižeti atspoguļo au-
tores vecumu, jo pārsvarā tie 
ir dažādi pasaku tēli, bet ir arī 
klusās dabas un kompozīcijas, 
kas izraisa skatītājos pārdo-
mas. 

Runāt ar Jolantu ir ļoti patī-
kami. Šī saprātīgā meitene ne-
slēpj, ka sāka sapņot par savu 
izstādi jau pirms vairākiem 
gadiem - pēc citas skolnieces 
– Loretas Lisenokas – eks-

pozīcijas apmeklējuma. Jolanta 
strādāja, izvēlējās savus intere-
santākos darbus un sasniedza 
rezultātu, kas sagādāja prieku 
gan pašai autorei, gan daudziem 
skatītājiem. Atsauksmju grāmatā 
ir daudz atzinīgu ierakstu: „Forši, 
es arī gribētu tik skaisti zīmēt!”, 
„Ļoti oriģināli!”, „Visvairāk patika 
šie darbi – „Pūce”, „Mikijs un Min-
nija Parīzē”, „Vēlam jaunus panā-
kumus, paliec tāda, kāda tu esi!”. 

Jolanta skaidri apzinās sa-
vas perspektīvas. Pirmais posms 
- mācības ģimnāzijā, bet tālāk 
- sapņa īstenošana, jo meitene 
vēlas kļūt par stilisti. Talantīgā 
skolniece jau tagad zina, ka viņa 
mēģinās iestāties Birutas Mage-
les Starptautiskajā stilistu skolā. 
Viens no tuvākajiem uzdevu-
miem – nokārtot eksāmenus par 
pamatskolas kursu, bet vasaras 
brīvlaikā viņa atkal iedziļināsies 

apbrīnojamajā mākslas un 
daiļrades pasaulē. Jau at-
vadoties uzdodu jautājumu: 
„Jolanta, kurš no pasaules 
izcilākajiem māksliniekiem 
tev patīk visvairāk?” Meitene 
atbildēja bez vilcināšanās – 
Pablo Pikaso. 

Lai piepildās visi tavi sap-
ņi, Jolanta! 

Aleksejs GONČAROVS

Jolantas laimīgais pavasaris

2014. gada vasaras brīvlaika laikā 
vairāki desmiti bērnu nokļuva dažādos 
negadījumos. Ugunsgrēkos gāja bojā divi 
bērni, cieta 18, izglābti tika 15 bērni, sa-
vukārt atpūta pie ūdens traģiski beigusies 
deviņiem bērniem, kuri noslīkuši. Uguns-
dzēsēji glābēji steidzās palīgā 42 bērniem, 
kuri bija iekļuvuši dažādos sadzīves nega-
dījumos, piemēram, palīdzība sniegta tad, 
kad bērns iespiedis kāju ritenī. Pastaiga 
mežā nelāgi beidzās pieciem bērniem, 
kuri apmaldījās un pašu spēkiem nevarēja 
izkļūt ārā no meža. No meža viņus izveda 
ugunsdzēsēji glābēji. 

VUGD atgādina, ka vecākiem ir 
savlaicīgi ar bērniem jāpārrunā tēmas, 
kas saistītas ar drošību vasarā un rīcību 
ārkārtas situācijās. 

Domājot par drošību uz ūdens, 
VUGD aicina uzsākt peldēšanas sezonu 
tikai tad, kad ūdens temperatūra ir sasnie-
gusi vismaz +18C0. Peldēties ieteicams 
tikai oficiālajās peldvietās, vai, ja tuvumā 
nav šādu peldvietu, tādās peldvietās, kuru 
krasts ir lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas 
straumes un atvariem. Pirms peldēšanās 
ir jāpārbauda ūdenstilpnes gultne, jo zie-
mas laikā tā var būt mainījusies un uz tās 
var atrasties dažādi priekšmeti. Ūdenī bēr-
niem drīkst ļaut rotaļāties ar piepūšamiem 
peldlīdzekļiem, plunčāties un peldēties tik 
tālu, cik pieaugušais var labi redzēt un ne-
pieciešamības gadījumā var ātri piesteig-
ties palīgā. Visdrošāk būs, ja pieaugušais 
atradīsies ūdenī starp krastu un dziļumu. 

VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpnēm 
uz mirkli nepieskatīts bērns var pakļūt zem 

ūdens un noslīkt. Piemēram, piemājas dīķi 
bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc 
bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez pieskatī-
šanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai piepūša-
mais baseins. Tāpat arī piemājas baseinos 
nevajadzētu atstāt peldošas rotaļlietas, kas 
varētu piesaistīt mazuļa uzmanību.

Ja plānojat lietot grilu, atcerieties, 
ka grils ir jānovieto uz stabilas virsmas un 
drošā attālumā no ēkām tā, lai uzpūšot 
stiprākam vējam, tas nevarētu apgāzties 
un dzirksteles nevarētu izraisīt ugunsgrē-
ku. Degšķīdumu nedrīkst pieliet jau dego-
šam grilam. 

Atstājot bērnus vienatnē iekštelpās, 
aicinām vecākus parūpēties, lai bērniem 
pašiem nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz 
plīts. Ne vienmēr bērnu izraisīto uguns-
grēku iemesls ir pārgalvība vai palaidnība, 
jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no bērnu 
nezināšanas vai neprasmes veikt saimnie-
ciskos darbus. 

Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bēr-
niem rīcība situācijās, kad ir notikusi 
nelaime. VUGD atgādina, ka gadījumos, 
ja notikusi nelaime un ir nepieciešama 
operatīvo dienestu palīdzība, ir nekavējo-
ties jāzvana uz tālruni 112. Tomēr brīžos, 
kad notikusi kāda nelaime, ne tikai bērni, 
bet arī pieauguši nereti apjūk un nezina kā 
pareizi ir jārīkojas un kur ir jāzvana, lai sa-
ņemtu palīdzību. VUGD aicina mājās re-
dzamā vietā, piemēram, pie ledusskap-
ja, uzskatāmi uzrakstīt vienotā ārkārtas 
palīdzības izsaukuma numuru 112, lai 
ikvienam ģimenes loceklis tālruņa numurs 
būtu ātri pamanāms.

Laba vasara ir droši pavadīta vasara!

VUGD informē

Trīs mēnešus garās brīvdienas nav iedomājamas bez atpūtas pie un uz 
ūdens, ugunskuru un grilu kurināšanas un pastaigām svaigā gaisā mežā vai 
parkā. Vasara ir arī tas laiks, kad bērni nereti lielu daļu dienas pavada bez 
pieaugušo uzraudzības. Lai izvairītos no iespējamām nelaimēm un negadī-
jumiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ievērot 
vairākus drošības padomus tieši saistībā ar drošību vasarā. 

Labdien! Jums raksta Anželikas mam-
ma. Esmu nolēmusi izmantot visas iespē-
jas, lai palīdzētu mūsu mīļajai Anželikai 
Grasvaldei. Mūsu meita ir nonākusi draus-
mīgā situācijā. Gandrīz pati gāja bojā. 
Labi, ka viņu paguva izglābt. Es nezinu, kā 
tiktu pāri tam, ja viņa noslīktu…

Anželika - brīnišķīgs cilvēks, jebkuras 
kompānijas dvēsele. Viņa nekad nav bijusi 
merkantila, nauda nav viņas svarīgākā lie-
ta dzīvē. Anželika ir labs fotogrāfs, to atzīst 
daudzi, turklāt daudz labu fotogrāfiju viņa 
ir publicējusi facebook. Mana meita sen 
spēlē ģitāru, dzied, zīmē… Daudzpusīgs 
cilvēks, strādīga, tādus vēl jāpameklē… 
Visi, kuri pazīst mūsu ģimeni un Anželiku, 
nespēj noticēt tam, ka viņa varētu izdarīt 
kaut ko sliktu. Mēs par visiem 
1000 % esam pārliecināti, ka 
viņa nav vainīga. Bet diemžēl 
tur, Amerikā, viss pasniegts 
citā gaismā. Viņiem vienkār-
ši ir vajadzīgi skandāli, šāda 
veida sensācijas… Sveša 
valsts, sveši likumi, kurus 
mums, eiropiešiem, ir grūti 
līdz galam izprast.

Meitai ir vajadzīgs ad-
vokāts, taču tas maksā - 25 
tūkstošus dolāru. Lielu daļu 
nepieciešamās summas 
mums ir izdevies savākt, atlikuši aptuveni 
10 tūkstoši. Trūkst vārdu, lai izteiktu patei-
cību tiem, kuri jau snieguši atbalstu. Iespē-
jams, ka arī kāds no jums, kas šobrīd lasa 
manu vēstuli, varēs palīdzēt. Dziļi pateicos 
visiem! Mums katrs dolārs ir ļoti svarīgs.

Ar cieņu, Alla Lipska

P.S. Lūk, šādu vēstuli es saņēmu 
pirms dažām dienām no Anželikas mam-
mas. Anželikas uzvārds pirms precībām 
bija Lipska, viņa 90. gadu beigās iestājās 
Daugavpils Universitātes humanitārajā 
fakultātē. Šī informācija nenāk no viņas 
mammas, bet gan no manis personīgi, 
jo liktenis bija lēmis, ka arī es vienlaicīgi 
ar Anželiku mācījos turpat, tāpēc pilnīgi 
piekrītu raksturojumam par to, ka viņa ir 
daudzpusīga, strādīga, labsirdīga, kom-
pānijas dvēsele. Tā tiešām ir viņa: spilgta, 
atšķirīga no citiem, interesanta un atsau-

cīga. Viņas ilgi lolotais sapnis par braucie-
nu uz Ameriku piepildījās. Garo stāstu par 
to, kā tas notika, kā viņa iekārtojās svešā 
valstī, kā iedzīvojās tur, atstāsim aiz kad-
ra. Pieļauju, ka drīzumā visus sīkumus kā 
zem mikroskopa aprakstīs Latvijas lielākie 
masu mediji, saņēmuši ziņu no Amerikas 
kolēģiem par no Latvijas atbraukušo “ļaun-
prātīgo” Anželiku, kura it kā noslepkavojusi 
savu aizokeāna vīru, lai tiktu pie viņa man-
tas. Vincents Viafors pazuda, kad pāris 
devās laivu braucienā pa Gudzonas upi. 
Viņa peldrīks apgāzās, ķermeni izdevās 
atrast pēc dažām dienām… Atrodoties tūk-
stošiem kilometru no notikuma vietas un 
iegūstot tikai niecīgu informāciju par noti-
kušo, ir grūti radīt kopainu, taču ir lietas, 

kas personīgi man ir vairāk 
kā skaidras. Pirmkārt, An-
želikas tuviniekiem 25 tūk-
stoši dolāru ir astronomiska 
summa: mātei un tēvam - 
vienkāršiem rēzekniešiem 
-, kuri nepeldas greznībā; 
māsai, galvaspilsētas ierin-
das frizierei; 90-gadīgajai 
vecmāmiņai, kura nupat 
pārdzīvojusi nekaunīgu te-
levīzijas žurnālistu vizīti, 
kuri dzenoties pakaļ “kar-
stām” ziņām un, apvainojot 

viņas mazmeitu, zaudējuši jebkādu cie-
ņu… Otrkārt, pat aklais var saredzēt mēģi-
nājumu apkaunot Rietumu sistēmas radīto 
stereotipisko tēlu “postpadomju plašumu 
līgava”. No Latvijas? Kur tas ir? Bijusī Pa-
domju Savienība? Nu, tad skaidrs: savtī-
ga, viltīga, aprēķinātāja un bez dvēseles… 
Iedziļināties šī cilvēka problēmas būtībā 
tur, aiz okeāna, gribēs retais…

Bet, mani draugi, ir arī “treškārt” - un 
tās ir tiesības. Katram cilvēkam - neatka-
rīgi no pilsonības, nacionālās piederības 
un citiem faktoriem - ir tiesības uz taisnī-
gu tiesu, vecākiem ir tiesības redzēt savu 
bērnu (vēlams laimīgu un drošībā), mūsu 
tiesības ir pasniegt palīdzīgu roku… 

Konta numurs: 
LV25HABA0551002126680, Allai Lipskai, 

p.k. 160157-11451. Tālr. 22004277.

Marina NIPĀNE

Palīdziet manai meitai!

VUGD novēl bērniem saulainu, atpūtas pilnu 
un drošu vasaras brīvlaiku!
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Krāslavieši ar entuziasmu un 
lielu ieinteresētību piedalījās ve-
lokrosā. Dalībnieku vidū bija gan 
bērni, gan pieaugušie un pat vai-
rākas ģimenes. Lai gan velokross 
šogad notika pirmo reizi, tomēr 

tajā piedalījās vairāk nekā 40 da-
lībnieku katrā posmā! 

Jau ar velokrosa pirmo pos-
mu kļuva skaidrs, ka velokrosa 
dalībnieki ir azartiski velobrau-
cēji un vēlas nobraukt pēc ie-
spējas vairāk apļu, kurus vēlāk 
pārrēķināja kilometros. Protams, 
dalībniekos radās vēlme katrā 
nakamājā posmā pārspēt savu 
iepriekšējo rezultātu, tas sniedza 
papildus motivāciju starp velokro-
sa posmiem trenēties, jo distance 
jau bija zināma. Pirms noslēdzo-
šā jeb trešā posma emocijas sita 
augstu vilni, jo daudzās vecuma 
grupās dalībnieki bija veikuši lī-
dzīga skaita apļus un dažreiz no 
godalgotās vietas dalībnieku šķī-
ra tikai viens aplis.   

Pēc trešā posma notika god-
algoto vietu ieguvēju apbalvoša-
na ar medaļām un balvām. Starp 
vīriešiem un sievietēm ātrākie 
velobraucēji, kuri nobrauca vis-
vairāk kilometru trīs posmu kop-

summā, izcīnīja īpašus kausus. 
Rezultāti kopsummā par 

trim posmiem:
S10
•	 1. vieta - Agnese Pitrāne - 21 

km
•	 2. vieta - Bernadeta Podjava - 

16,5 km
•	 3. vieta - Terēza Podjava - 9 km
________________________
S16
•	 1. vieta - Sņežana Jegorčenko 

- 39 km
________________________
S40
•	 1. vieta - Rita Jurčonoka - 37,5 

km
•	 2. vieta - Natālija Raudive - 33 

km

•	 3. vieta - Olga Podjava - 16,5
•	 Sieviešu vidū kausu par visvai-

rāk nobrauktajiem kilometriem 
izcīnīja Sņežana Jegorčenko.

________________________
V10
•	 1. vieta - Renārs Raudive - 

31,5 km
•	 2. vieta - Daniels Panfilo - 28,5 

km
•	 3. vieta - Oskars Jakovelis - 27 

km
________________________
V12
•	 1. vieta - Mareks Podjava - 39 

km
•	 2. vieta - Rihards Lukjanskis - 

36 km
•	 3. vieta - Kristiāns Fadejevs - 

34,5 km
________________________
V14
•	 1. vieta - Renārs Panfilo - 34,5 

km
•	 2. vieta - Daniels Kursītis - 34,5 

km
•	 3. vieta - Normunds Kalinka - 

24 km
________________________
V 16 un V18
•	 1. vieta - Ojārs Vanags - 55,5 

km
•	 2. vieta - Haralds Glaudāns - 

33 km
________________________
V
•	 1. vieta - Pāvels Silovs - 52,5 

km
•	 2. vieta - Aleksandrs Grinevičs 

- 51 km 
•	 3. vieta - Eduards Smuļko - 

49,5 km
Vīriešu vidū kausu par vis-

vairāk nobrauktajiem kilometriem 
izcīnīja Ojārs Vanags.

Pēc apbalvošanas noti-
ka aizraujoša izloze starp vi-
siem velokrosa dalībniekiem, 
kur galvenā balva bija spon-

sora sagādāts pulkstenis.  
Jautājot, vai dalībnieki nākamgad 
gribētu piedalīties šāda veida pa-
sākumā, sadzirdēju skaļu jā, par 
ko ir patiess prieks! 

Paldies Krāslavas novada 
domei par finansiālo atbalstu! 

Vēlos izteikt pateicību dalīb-
niekiem, kuri ar azartu un entuzi-
asmu piedalījās velokrosā! 

Bildes var aplūkot: http://fail-
iem.lv/u/fzakaet

Diāna VANAGA,
Biedrība SPORTISTS

Noslēdzies velokross “Krāslava - 2015”

Aglonā mēs apmeklējām Maizes mu-
zeju, kur ar lielu interesi noklausījāmies 
stāstījumu par to, kā labība pārvēršas par 
garšīgu maizi, pamēģinājām paši samalt 
miltus, uzzinājām daudz jauna par senlai-
ku tradīcijām, kā arī pagaršojām zāļu tēju 
ar svaigu maizi un rabarberu plātsmaizi. 
Bet uz atvadām bija jautras dejas. 

Vietējā Kara muzejā bērni ar sajūsmu 
aplūkoja ieročus, dažus paturēja rokās, 
pielaikoja ķiveres, šineļus, gāzmaskas, fo-
tografējās, sēžot uz kara motocikla. 

Tad mēs devāmies uz Kristus Karaļa 
kalnu. Tie, kuri bijuši šajā vietā pirmo rei-
zi, pat nezināja, uz kuru pusi skriet, acis 
spīdēja priekā. Arī pārējie negarlaikojās, jo 
šajā kalnā regulāri parādās jaunas skulp-
tūras un citi vides elementi. Mēs redzējām 
arī tās statujas, kas ir izstrādāšanas pro-

cesā.  
Taču visvairāk prieka mūsu bērniem 

sagādāja Leļļu muzejs Preiļos! Kad viņi 
viens pēc otra izgāja no garderobes 
krāšņos tērpos, visi pārējie spiedza aiz 
sajūsmas. Vecāki un klases audzinātājs 
arī nespēja atturēties no vilinājuma padi-
žoties šajos karaliskajos tērpos.  

Uz šīs pozitīvās nots mēs noslē-
dzām mācību gadu. Paldies klases au-
dzinātājam Ērikam Zaikovskim par to, ka 
palīdzēja uzturēt labu garastāvokli brau-
ciena laikā un par viņa interesantajiem 
stāstījumiem! Izsakām pateicību Krāsla-
vas Sporta skolai par piešķirto autobusu, 
bet šoferim Andrejam Zeļenkovam - par 
sapratni! Īpašs paldies Zanei - par intere-
santo pasākumu Maizes muzejā! 

Natālija ZDANOVSKA 
(viena no 3. а klases māmiņām)

Autores foto

Mūsu jautrais piedzīvojums
Braukt ekskursijā, apmeklēt skaistas vietas vienmēr ir interesanti. Nav ob-
ligāti doties tālos ceļojumos simt vai tūkstoš kilometru attālumā. Galvenais 
- laba kompānija un brīnišķīgs garastāvoklis! Mums, Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas 3.a klases skolēniem, skolotājam un vecākiem, tas viss izdevās. 
Par mūsu brauciena mērķi mēs izvēlējāmies Aglonu un Preiļus.  

Maijā sabiedrisko iniciatīvu portālā 
“ManaBalss.lv” biedrība “Progresī-
vie” ierosinājusi parakstu vākšanu 
par bezmaksas ēdināšanu visos Lat-
vijas pašvaldību bērnudārzos, sākot 
no 2016. gada 1. septembra.

Autori ar šo iniciatīvu vēlas panākt, lai 
visos Latvijas bērnudārzos tiktu nodroši-
nāta bezmaksas ēdināšana, to sedzot no 
paaugstināta akcīzes nodokļa noteiktām 
preču grupām. Tikai dažās Latvijas pašval-
dībās ēdināšanas bērnudārzos izdevumus 
sedz no pašvaldības budžeta, bet vairumā 
gadījumu par bērna ēdināšanu bērnudārzā 
jāmaksā pašiem vecākiem. Situācijā, kad 
valsts tikko pārtraukusi maksāt bērna kop-
šanas pabalstu un vecāki vēl nav atgriezu-
šies darbā, šādi izdevumi ir būtisks slogs 
ģimenes budžetam, kavē vecākus pieņemt 
lēmumu par bērna laišanu uz bērnudārzu 
un apgrūtina vecāku atgriešanos darba 
tirgū.

Patlaban par šo biedrības iniciatīvu 
parakstījušies ap 790 iedzīvotāju, bet ko-
pumā nepieciešams savākt 10 000 balsu, 
lai varētu mēģināt šo ideju izskatīt politi-
ķiem.

Iepazīties ar iniciatīvas plašāku ap-
rakstu un parakstīt petīciju iespējams ht-
tps://manabalss.lv/par-bezmaksas-edina-
sanu-bernudarzos/show. 

Parakstu vākšanu par 
 bezmaksas pusdienām 

 bērnudārzos

Šī gada pavasara aktivitāšu un pasākumu klāsts tika bagāti-
nāts ar iespēju piedalīties velokrosā, tādējādi mudinot visus 
Krāslavas iedzīvotājus aktīvi pavadīt laiku, kā arī pulcēt kopā 
velosporta entuziastus. Velokross tika organizēts trīs pos-
mos un katrā no tiem dalībniekam bija jābrauc 50 minūtes pa 
1,5 km garo velotrasi Grāfu Plāteru pils parkā. 
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Netradicionālās sporta 
spēles “KOPĀ JAUTRĀK!” 
Izvaltā norisinājās jau otro 
reizi. Projekts tapis Krāslavas 
novada pašvaldības jauniešu 
projekta konkursa ietvaros. 

Netradicionālo sporta 
spēļu “Kopā jautrāk!” 2015. 
gadā organizēšana iecerē-
ta, lai turpinātu 2014. gadā 
aizsākto ideju, ieviešot to kā 
ikgadējo tradīciju - pasāku-
mu.  Galvenais nav sportiskā 
sagatavotība, bet komandas 
gars un atraktivitāte. Projekta 
mērķis ir popularizēt veselīgu 
dzīvesveidu un veicināt sa-
darbību un līdzdalību bērnu 
un jauniešu vidū. 

26. maijā Izvaltā pulcē-
jās vairāk nekā 150 dalībnie-
ki no visa novada. Bija iera-
dušies skolēni no Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas, Šķeltovas 
pamatskolas, Krāslavas Poļu 
pamatskolas un, protams, Iz-
valtas pamatskolas.

Spēlēs bija 12 atrakci-
jas, kuras katrai komandai 
bija jāveic: 
•	 Slēpošana
•	 Noķer kazu
•	 Virves vilkšana
•	 Krokets
•	 Zveja
•	 Ātrais pludiņš
•	 Milzu kedas
•	 Sumo cīkstoņi

“Kopā jautrāk”

•	 Piepūšamās atrakcijas
•	 Monētu bagātība
•	 Kubs
•	 Zveja

Projekta īstenotāji: bied-
rība “ATTĪSTĪBAI” un Izvaltas 

pamatskola, finansiāli atbal-
sta Krāslavas novada dome, 
Izvaltas pagasta pārvalde.

J. MOISEJENKOVA, 
A. GONČAROVA  foto

CITĀDĀ PASAULE

•	 Kurš būs īstais? Astrologi prognozē prezidenta 
amatu kandidātu izredzes Latvijas karmiskajā gadā

•	 Zanes ceļš. Dziesminiece Zane Daugule, cīnoties 
ar smagu slimību, noticēja saviem garīgajiem spē- 
kiem

•	 Mūžamājas mīluļiem. Uz Latvijas pirmo dzīvnieku 
kapsētu nāk arī izlūgties svētību no sava kaķa

•	 Dēmonu varā. Ja pakļaujies savām vājībām, vari 
kļūt par rotaļlietu enerģiju virpulī

•	 Krustmātes pulkstenis. Sena ģimenes relikvija sit 
pēdējo stundu katram aizgājējam.

•	 Ko likt šūpulī. Senču gudrību padomnieks, bērnus 
audzinot un lutinot

•	 Raganu ķēķis .Kādus vēl ārstnieciskos augus vā-
cam pavasara un vasaras mijā. 

•	 Katrā Citādās Pasaules numurā: horoskopi, as-
troloģes un numeroloģes atbildes uz jūsu jautājum-
iem, cilvēkstāsts par to, kā dziedināt pašam sevi, 
Mēness dienas kalendārs 

DARI PATS
•	 Viestura Muzikanta Jāņugunis. Viesēļi Skujenes 

pagastā ir vieta, kur Jāņi tiek svinēti tradicionāli – 
ar apdziedāšanu, dančiem un uguņošanu. Turklāt 
kādu! Saimnieks Viesturs Muzikants ik gadu pār-
steidz jāņotājus ar arvien neparastākām Jāņuguns 
instalācijām.

•	 Ierīkojam dārza celiņu. Ja izvēlaties celiņu noklāt 
ar betona plātnēm, gatavo plātņu izvēle ir ļoti iero-
bežota. Esiet radoši un izlejiet sev tīkamas plātnes 
pašu spēkiem!

•	 Neliels šķūnītis pagalmā. Piedāvājam vienkāršu 
šķūnīša projektu, ko iespējams realizēt nedēļas no-

galē. Projekts ir pa spēkam ikvienam!
•	 Dārza mēbeles vasaras piknikam. Dārza mēbeļu 

komplekts no standarta kokmateriāliem, kādi pie-
ejami jebkurā būvmateriālu centrā. Šīs mēbeles 
neapgāzīs vējš! Demonstrējam būves procesu no 
A līdz Z.

•	 Tests. Zāles trimeri. Tā kā trimmeri mēdz būt gan 
ar benzīnmotoru, gan ar elektromotoru, izmēģinā-
jām trīs no katra veida.

•	 6 diski leņķa slīpmašīnai. Leņķa slīpmašīna, tau-
tā saukta par fleksi, var gan griezt un zāģēt, gan 
slīpēt. Tas ir patiesi universāls rīks! Atcerieties: 
cena un kvalitāte ir savstarpēji saistītas!

DĀRZA PASAULE
•	 Saruna ar “Pūres” dārzkopības pētījumu centra 

zinātnieci Valdu Laugali. Viņa zemenes pēta jau 
vairāk nekā 15 gadu. Ko Valda ir sapratusi par ze-
meņu aduzēšanu, kopšanu, slimībām?

•	 Saldie ķirši aukstām vietām. Salcietīgākās šķirnes, 
kas dos labas ražas arī Ziemeļvidzemē, Latgalē un 
citās vietās, kur klimats nav maigs

•	 Vēlaties saimniekot ekoloģiski? Dušas, veļas 
ūdeņi un tualetes saturs – kur tos likt viensētā?

•	 Kā uzbūvēt sauso 
tualeti lauku sētā, 
lai tā nesmirdētu un labi izskatītos?

•	 Šļūteņu uzgaļi dārza laistīšanai. Eksperti skaidro, 
kādi režīmi patiešām vajadzīgi

•	 Lakstu puve kartupeļiem. Kā cīnieties ar lakstu 
puvi bez ķīmijas?

•	 Iesācējiem: minerālmēslu lietošanas ābece. 
•	 Skaistums dārzā – kā ieaudzēt krāšņās magones, 

papardes un dekoratīvās bārbeles

Ilustrētā Junioriem

•	 Lielā tēma: delfīni – aktieri. Uzzini, kā gudrie dzīv- 
nieki gatavojas šovam.

•	 Fotostāsts: pasaules megapilsētas.
•	 Veģetārieši un vegāni — ko tie ēd?
•	 Strādīgā mēslu vabole.
•	 Vēstules uz bērza tāss.
•	 Kā glābt jūru no piesārņojuma.
•	 Pasaules dižākie lidotāji.
•	 Modernie karaļi un karalienes.
•	 Kā radās mūzikas kanāls MTV.
•	 Superizgudrotājs Franklins.
•	 Kā trenēties uz SUP dēļa.
•	 Ķīniešu statujas noslēpums.

•	 Infografika par augu aptieciņu.
•	 “Tavs jūnijs” ar jauniem pasākumiem, izstādēm, 

grāmatām un filmu erudītu konkursu.
•	 “Ilustrētās Junioriem” jūnija lasītāju klubs  un ek-

spertu viedokļi.
•	 Atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem: Kā 

veidojas krāteri uz Marsa un Mēness? Vai sērskābe 
var izēsties cauri rokai? Kurš atklāja Antarktīdu? 
Kāpēc vēnas izskatās zilas? Kā radās nīgrais 
kaķis? Kuras ir populārākās datorspēles?

•	 Plakātā – ūdenskritumu karalis Anhels.
•	 Izgatavo papīra putnus un tālskati.
•	 Oskars gatavo zemeņu saldējumu.
•	 “Fizmix” rāda sausā ledus meistarklasi.
•	 2015. gada Drauga kartes piedāvājums.

Žurnāli jūnijā

•	 28. maijā LTV1 erudīcijas šovā “Lat-
vijas novadu cīņas” tikās Valkas 
mērs Vents Armands Krauklis, Kul-
dīgas novada pirmā lēdija Inga Bēr-
ziņa un Dagdas novada pašvaldības 
vadītāja Sandra Viškure. “Latvijas 
novadu cīņas” režisore Elīna Dumpe 
skaidro, ka šova mērķis ir noskaid-
rot, kuros novados mīt gudrākie 
un atraktīvākie ļaudis, bet jo īpaši 
– parādīt Latvijas cilvēku raksturu, 
valodas dialektu un kultūras man-
tojuma bagātību. Šoreiz azartiskajā 
spēlē uzvarēja un viserudītākā no-
vada titulu ieguva Valkas novads.  

•	 Klimata pārmaiņu finanšu instru-
menta (KPFI) līdzfinansētā projekta 
Nr. KPFI-13.3/31  „Ielu apgaismoju-
ma infrastruktūras uzlabošana Ag-
lonas novada publiskajā teritorijā” 
ietvaros Aglonas ciemā tika veikta 
80 gaismu izstarojošo diožu (LED) 
gaismekļu uzstādīšana, nomainot 
25 dzīvsudraba (DRL), 52 nātrija 
gaismekļus un no jauna uzstādot 3 
LED gaismekļus.  SIA “ Vizulo” un  
SIA “Vizulo Solutions” veica plāno-
tos gaismekļu montāžas darbus 4. 
maija, Aglonas, Cirīšu, Daugavpils, 
Ezera, Jaunciema, Rēzeknes, Broka, 
Kalnu ielās un publiskajās teritorijās 
pie skolas, estrādes, bērnudārza, 
autoostas. Projekta attiecināmās 
izmaksas: 46652.07 EUR (KPFI – 70 
%,  Aglonas novada dome – 30 %).

•	 30. jūnijā Krāslavas novada sie-
vietes tiek aicinātas veikt krūšu 
izmeklējumus tuvāk savai dzīves-
vietai - Veselības Centrs 4 mobilajā 
mamogrāfā, pie Krāslavas slimnī-
cas, Rīgas ielā 159. Uz mamogrāfa 
pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriek-
šēja pieraksta! Sievietēm, kuras ir 
saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no 
Nacionālā veselības dienesta Valsts 
skrīninga programmas ietvaros, iz-
meklējums ir bez maksas (uzaicinā-
juma vēstule ir derīga 2 gadus kopš 
iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes 
ārsta vai ārstējoša ārsta norīkoju-
mu, kuram NAV līgumattiecību ar 
Nacionālo veselības dienestu - PAR 
MAKSU. Pieraksts notiek pa telefo-
niem 67142840 un 27866655.

Novadu ziņas
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Turpinājums. Sākums 1.lpp
Izpētot kopvērtējuma tabulu, 

ti ka konstatēts, ka Daniels Krimans 
ir vienīgais pārstāvis no Latgales, 
kuram izdevies iekļūt godalgoto sa-
rakstā. Pārējie uzvarētāji pārstāvēja 
Rīgas skolas. 

- Rīgas skolās par tādu olimpiā-
di zina vairāk, tāpēc arī piedalās. Lat-
galē par tādu nebija dzirdēts. Perso-
nīgi es par tādu olimpiādi pirmo reizi 
uzzināju ti kai 12. klasē. 

Ja kāds vēlētos piedalīti es ling-
visti kas olimpiādē, kur varētu smel-
ti es papildus literatūru?

Papildus literatūras gandrīz nav, 
jo valodu ir ļoti  daudz un nekad nevar 
uzminēt, kura valoda būs, un tas nav 
nepieciešams. Es ieteiktu pastudēt 
valodu enciklopēdiju. Taču, vislabāk 
ir izpētī t iepriekšējo gadu olimpiāžu 
uzdevumu. Ja vairākus uzdevumus iz-
pēti , izdodas kaut ko atrisināt, tātad ir 
jēga turpināt un startēt olimpiādē. In-
teresenti em ieteiktu apmeklēt olim-
piādes mājaslapu www.loling.lv, tur 
ir ne ti kai iepriekšējo gadu uzdevumi, 
bet arī to atrisinājumi. 

Pagājušajā gadā Valsts mate-
māti kas olimpiādē izcīnīta zelta me-
daļa, atklātajā matemāti kas olimpi-
ādē - bronza, kā veicās šogad? 

Mazliet sliktāk nekā es vēlējos. 
Šī gada olimpiāde bija ļoti  sarežģīta. 
Tajā bija jāaprēķina 5 uzdevumi, ar 
trim uzdevumiem es ti ku galā ātri, 
bet divus izšķirošos tā arī neizdevās 
līdz galam pievarēt. Nācās izvēlēti es 
vienu, kuru risināt atlikušo laiku. 
Varbūt, ja būtu izvēlējies otro uzde-
vumu, būtu labāks rezultāts, jo četri 
skolēni to daļēji atrisināja un mani 
apsteidza. Tāpēc šogad ti kai sudraba 
medaļa. 

Kas ir tā sti prā puse — skola, 
pedagogs, vai papildus individu-
ālais darbs, papildus literatūra, kas 
dod lielāku garanti ju gūt uzvaru? 

Manā gadījumā tā ir papildus 
literatūra. Gandrīz visi uzdevumi ir 
atrisināmi pēc loģikas, dažreiz uzde-
vumi ir tādi, kuru atrisināšana nav 
iespējama bez konkrētu teorēmu, 
formulu zināšanām. Tā-
pēc papildus literatūra ir 
tā, kas palīdz ietaupīt lai-
ku, norādot īsāko ceļu uz 
uzdevuma atrisināšanu.

Divus gadus Valsts 
olimpiādēs esi guvis 
godalgotās vietas, ar 
kādām sajūtām tu gata-
vojies matemāti kas ek-
sāmenam?

Teikšu godīgi, es 
eksāmenam negatavojos, 
jo skolas līmenis un valsts 
olimpiāžu līmenis nav 
salīdzināms. Uztraukuma 
man nav. Pagājušā gada 
eksāmena uzdevumi man 
šķita samērā viegli. 

Bioloģija ir viens no 
taviem mīļākajiem mācību 
priekšmetiem. Pagājušā 
gada 25. Starptauti skajā 
bioloģijas olimpiādē In-
donēzijā izcīnīji sudrabu. 
Cik man zināms, sākotnē-
ji tev ti ka paziņots, ka ir 
bronzas medaļa.  Kas noti -
ka Indonēzijā?

Vērtēšanas komisijai 
kaut kas misējās. Pirms 
apbalvošanas kopvērtē-
juma tabulā bija red-
zams katra dalībnieka iegūto punktu 
kopskaits. Taču, kad sāka saukt vie-
tas, daudzu valstu pārstāvjiem, arī 
mūsu pedagogiem no Latvijas, likās 
aizdomīgi, ka dalībniekam, kuram ir, 
piemēram, 300 punkti , ti ek piešķirta 
sudraba medaļa, bet, dalībniekam, 
kuram bija 400 punkti , piešķirta 
ti kai bronza. Tāpēc daudzu valstu 
pārstāvji iesniedza apelāciju. 

Tie Aglonas iedzīvotāji, kuri 
sekoja līdzi olimpiāžu video di-
enasgrāmatām, arī saprata, ka 
kaut kas ir nogājis greizi, jo pēdējā 
olimpiādes dienā, kad vajadzēja 
būt atspoguļotai svinīgai balvu pas-

niegšanai ceremonijai, tā netika 
atspoguļota. Diemžēl pirmā Starp-
tauti skās olimpiādes uzvara neti ka 
iemūžināta.

Kādas ir tavas spilgtākās at-
miņas par Indonēziju?

Tie ir mani jaunie draugi no 
Japānas un Ķīnas. Es sevi neuzskatu 
par tādu, kurš brīvi komunicē ar pārē-
jiem, bet ar japāņiem un ķīniešiem 
mēs kļuvām draugi un arī pašlaik 
turpinām uzturēt kontaktus. Maniem 
jaunajiem draugiem bioloģija nav 
ti kai mācību priekšmets, viņi ar to 
dzīvo. Viņi spēj aktualizēt tādas prob-
lēmas, par kurām es vispār nekad 
nebūtu iedomājies. Es nemaz ne-
brīnītos, ja kādam no viņiem kādreiz 
pasniegtu Nobela prēmiju. 

Šogad tu pārstāvēsi Latviju 
Starptauti skajā bioloģijas olimpi-
ādē Dānijā. Kā noprotu, visas valsti s 
jau ir atklājušas savus labākos bio-
logus. Vai šī gada dalībnieku sarak-
tā ir arī tavi draugi no Japānas un 
Ķīnas?

Diemžēl, nē. Ķīnā ir milzīga 
konkurence, bet Japānā aizliedza 
starptauti ska līmeņa olimpiādē pie-
dalīti es vairāk par vienu reizi. Japānas 
valsts politi ka ir tāda, ka katru gadu 
piedalās citi  skolēni, tādējādi viņi no-
drošina vairākiem skolēniem iespē-
ju iegūt pieredzi. Pagājušajā gadā 
Japānas valsts komandā bija trīs 
jaunieši, kuri bija mana vecuma, bet 
vienam jaunieti m bija ti kai 14 gadi. 
Mans Japānas draugs arī šogad savā 
valstī  ieguva zelta medaļu, bet Starp-
tauti skajā olimpiādē piedalīsies citi  
valsts labākie skolēni.  

Kādā veidā tu sazinies ar sa- 
viem tālajiem draugiem?

Facebook ir ļoti  laba informāci-
jas un viedokļu apmaiņas vieta. Es 
jebkurā brīdī varu uzdot sev interesē-
jošu jautājumu, lūgt padomu. Nevēlos 
neko sliktu teikt par Latvijas un Eiropas 
izglītī bas sistēmām, bet Āzijas izglītī -
bas sistēma ir ļoti augstā līmenī. 

Piedalīti es Starptauti skajā 
fi zikas olimpiādē Indijā bija tavs 
sapnis jau pagājušajā gadā pēc 

bronzas medaļas iegūšanas valsts 
olimpiādē fi zikā. Kā gadījās, ka tu 
šogad valstī  neieguvi godalgu, bet 
tomēr pārstāvēsi Latviju pasaules 
līmeņa olimpiādē? 

Es biju ti k ļoti  vīlies, ka valsts 
olimpiādē neieguvu pat atzinību. Ja 
pagājušajā gadā mans virziens bija 
bioloģija, tad šogad es visas savas 
pūles, brīvo laiku veltī ju fi zikai. Visu 
gadu mācījos, pētī ju, gada garumā 
apmeklēju prakti skās treniņnodar-
bības Latvijas Universitātē. Es 
piekritī šu sava fi zikas skolotāja Edga-
ra Kudiņa uzskatam, ka tas ir tas retais 
“pārmācīšanās fenomena gadījums”.  

Es samērā vienkāršas lietas sāku uz-
tvert sarežģīti . Katrā uzdevumā sāku 
meklēt to, kā tur nemaz nebija un 
aprēķinos iedziļinājos līdz pamati -
em, kurus uzdevumā nemaz neprasī-
ja. Sākumskolā un pamatskolā ir 
iemācīts, ka katrā uzdevumā slēpjas 
kāds āķis. Tas mazliet uztrauc un 
noved no pareizā ceļa.

Ceļš uz starptauti ska līmeņa 
olimpiādi nav viegls. Cik viegli iegūt 
pasaules olimpiādē uzvaru? Vai 
konkurence ir liela? 

Pagājušajā gadā bioloģijas 
olimpiādē piedalījās 250 dalībnie-
ki. Aptuveni puse dalībnieku ti ka 
pie godalgām. Taču jāņem vērā, ka 
ļoti  liels skaits šajā skaitā bija tieši 
Atzinību. Sākumā likās, ka diezgan 
viegli iegūt godalgu, bet tad sa- 
pratu, ka no katras valsts piedalās 
četri dalībnieki, tas nozīmē, ka 
četras zelta medaļas uzreiz aiziet 
Ķīnai, tad četras zelta medaļas aiziet 
Singapūrai, zelts aiziet arī Taivānai. 

Rīgas Tehniskā Universitāte 
šogad, 2015. mācību gadā, durvis 
vērs elitārai inženierzinātņu vi-
dusskolai, kuras uzdevums būs 
sagatavot tālākām studijām inže-
nierzinātnes jomā. Ja šādu ziņu tu 
dzirdētu pēc 9. klases, tu paliktu 
Aglonas vidusskolā vai dotos uz šo 
iestādi?

Es domāju, ka es izvēlētos 
trešo ceļu, un es ietu uz Rīgas Valsts 
1. ģimnāziju, jo es nezinu nevienu 
skolu, kas spētu līdzināties šai skolai. 
Šajā ģimnāzijā padziļināti apgūst 
matemātiku, fiziku. Tāpēc, ja kādam 
ir talants, es iesaku mācīti es Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzijā. 

Francijas imperators Napo-
leons Bonaparts, lai izcīnītu cīņas, 
miegam varēja veltī t ti kai 3 - 4 stun-
das. Anglijas karaliene Elizabete 
I miegam varēja atvēlēt 5-6 stun-
das, ļoti  reti , ja bija nepieciešams 
labi izskatī ti es, 7 stundas. Kad bija 
nepieciešams, abi šie valsts vadoņi 
varēja strādāt vairākas diennakti s 
pēc kārtas. Cik laika tu vari atvēlēt 
miegam, ti k daudz strādājot?

Ja vēlies kaut ko 
izdarīt, ir daudz jāstrādā 
un maz jāguļ. Bet ar mani 
tas nestrādā. Ja nolemju 
mācīti es brīvdienās, tad 
man iepriekš labi jāizguļas. 
Es pārguļu normu. Pirms 
“cīņas” guļu 10 – 15 stun-
das. Esmu pamanījis, ja es 
labi izguļos, man nav jālasa 
divas reizes, pieti ek vienu 
reizi izlasīt, un jau esmu 
iegaumējis. Ja pirms tam 
esmu gulējis ti kai 10 stun-
das, šīs koncentrēšanās 
spējas ir zemākas, tāpēc 
laiks ti ek patērēts, lai 
vairākas reizes izlasītu. 15 
stundu miegs man ekonomē 
laiku. Dažreiz ekonomiskāk 
ir šīs 5 stundas izgulēties, 
nekā vēlāk 10 stundas veltīt 
iegaumēšanai.  

Šogad tu pabeigsi Ag-
lonas vidusskolu un dosies 
studēt. Kas ir tās vērtī bas 
vai atmiņas, ko tu saglabā-
si par Aglonu?

Aglona vienmēr būs 
manas mājas. Man šī vieta 
vienmēr asociēsies ar kaut 
ko pazīstamu, vietu, kur 
vienmēr var atgriezti es, at-

pūsti es. Šī vieta nav pārapdzīvota un 
urbanizēta. Vakaros var netraucēti  
pastaigāti es. Domāju, man paliks 
atmiņā jaukās emocijas, kas gūtas, 
dzīvojot un atrodoti es Aglonā.

Kā gadās, ka tu esi vienlīdz 
sti prs eksaktajās un humanitārajās 
zinātnēs, taču humanitāro zinātņu 
mācību priekšmetu olimpiādēs tu 
nepiedalies?

Jā, es centos izvairīti es no vēs-
tures un valodu olimpiādēm. Man 
ļoti  patī k vēsture, bet tā ir ti k liela 
zināšanu, faktu bāze, vai vispār to 
kāds ir spējīgs apgūt. Es apbrīnoju 
mūsu vēstures skolotāju, kura spē-

jīga detalizēti  saukt ti k ļoti  daudzus 
skaitļus, datus. Saistī bā ar literatūru 
un valodām, tur ir ti k daudz likumu. 
Es nekad nebiju izcēlies ar radošu-
mu. Man vairāk patī k loģika un li-
kumsakarības.

Vai tu piekrīti , ka vēsture 
nebalstās uz konkrētām teorijām, 
tāpēc tas rada grūtī bas pakāpi?

Manā izpratnē vēsture ir jocī-
ga zinātne, jo tā balstās uz avoti em, 
bieži vien ti e avoti  ir ļoti  subjektī vi, 
sevišķi seno laiku liecības. Katram 
cilvēkam rodas iekšējs viedoklis par 
vēstures faktu. Skatoti es uz vieniem 
un ti em pašiem noti kumiem, cil-
vēkiem vienmēr būs dažādi viedokļi. 
Fizikā, matemāti kā 2+2= 4 un tur 
nav citas iespējas, turpretī  litera- 
tūrā un vēsturē ir miljons iespēju. 
Tāpēc centos no šo priekšmetu 
olimpiādēm izvairīties. 

Tavu talantu izkopšana nav ie-
domājam bez vecāku un ģimenes 
atbalsta. Kuras ir tās īpašības, kuras 
tu savos vecākos vērtē visaugstāk?

Mani vecāki man ir ļoti  labs 
paraugs. Viņi man rāda, kādam ir 
jābūt varbūt ne ideālam cilvēkam, 
bet drīzāk mūsdienu cilvēkam. Tēvā 
visvairāk man patī k tas, ka viņš ne-
baidās paust savu viedokli, sevišķi 
augstu vērtēju, ka to viņš spējīgs darīt 
arī ļoti  sarežģītās situācijās. Pirms ka-
tra lēmuma pieņemšanas viņš kārtī gi 
izdomā, kā problēmu risināt. Viņš ir 
mērķti ecīgs, nebaidās pārvarēt grūtī -
bas. Viņam piemīt humora izjūta un 
pēc problēmas atrisināšanas viņš vi-
enmēr spējīgs pajokot.

Savā mammā es visaugstāk 
vērtēju viņas kārtī gumu. Es jau tagad 
atvainojos, ja viņa šo rakstu lasa, ka 
reizēm esmu bijis nekārtī gs dēls. Es 
atzīstu, ka kārtī bai ir iela nozīme laika 
ekonomijā. Ja tu uzreiz noliec mantu 
tur, kur tai ir vieta, tad arī atrast to ir 
ātrāk un vieglāk. Precizitāte ir dau- 
dzu profesiju stūrakmens, tāpēc es 
centī šos izkopt šo nozīmīgo īpašību.

Lai kļūtu talantī gs cilvēks, ar 
talantu piedzimt ir par maz. Kaut 
kas jāziedo. Ko ziedo tava ģimene, 
atbalstot tavus talantus?

Savai ģimenei saku lielu 
paldies par viņu rūpēm, kā arī 
par centieniem mani mudināt 
neapstāties pie sasniegtā.  Mana 
vecmāmiņa un arī tētis vienmēr, kad 
es kaut ko sasniedzu, atgādina, ka 
tas nav pēdējais, uz ko esmu spējīgs. 
Tas dod ti cību un spēku iet tālāk. Es 
uzskatu, ka talants ir ti kai 2 %, viss 
pārējais ir ieguldītais darbs. Visvairāk 
ģimene ziedo savas komunikācijas 
iespējas ar mani. Es bieži ieslēdzos 
istabā un mācos. Tā kā man ir ļoti  
svarīgs miers, tad viņi cenšas mak-
simāli klusi uzvesti es. Tāpēc bieži 
vien viņi manis dēļ atsakās no tele-
vizora skatī šanās u.c.

Kādi ir tavi turpmākie plāni?
Ceru no Pasaules olimpiādes 

fi zikā pārbraukt ar sudraba medaļu. 
Par Pasaules bioloģijas olimpiādi 
runājot, es jau tagad varu teikt, tas, 
ka pagājušajā gadā ieguvu sudra-
ba medaļu, neliecina par to, ka es 
šogad arī kaut ko izcīnīšu. Bet es 
ļoti  centī šos. Šī gada eksāmeni mani 
neuztrauc, izņemot latviešu valodu. 
Tie nav mani īstie mērķi. Ja skatās uz 
tālāku nākotni, tad tā ir zinātniskā 
darbība augstskolā. Centī šos mak-
simāli ieguldīt sevi zinātnē. 

Kādu grāmatu tu ieteiktu izlasīt? 
Katrs cilvēks ir subjektī vs. Man 

ļoti  liela vērtī ba dzīvē ir darbs. Man 
pašam pati ka lasīt Gētes darbu 
“Fausts”. Viņš dzīves noslēgumā, 
kļūstot akls, saprata, ka tas nav 
nekas cits kā darbs. Darbs - nevis kā 
gala rezultāts, bet ti eši darbība, pro-
cess. Šis literārais darbs man kalpoja 
par iedvesmas avotu.

Tu spēlē arī klavieres. Kāds 
skaņdarbs tevī skan, kad tu dzir- di 
savu vārdu uzvārdu olimpiāžu uz-
varētāju pulkā?

Tajā brīdī es esmu vienkārši 
šokēts. Diemžēl manas saistī bas ar 
mūziku pārtrūka. Pēdējā laikā es 
klavieres nespēlēju. Iespējams, kaut 
kad es to atsākšu. 

Kad dzirdu savu vārdu un uz-

vārdu laureātu sarakstā, manī mīt 
prieks, saviļņojums. Esmu priecīgs, 
ka mans un manas ģimenes iegul-
dītais darbs nebija veltī gs. 

Kādā veidā tu piespied sevi 
pārvarēt grūtī bas?

Es cenšos sev pirmatnē-
ji neuzstādīt pārāk augstu mērķi. 
Piemēram, sev piespiežu sākumā 
izlasīt divas rindkopas, tad piecas, 
desmit utt . Tas ir paveicams un nav 
sarežģīti . Es ieeju azartā, rodas sim-
ti em jautājumu - uz kuriem jāatrod 
atbildes, un tad šis process kļūst kā 
piedzīvojums. Radušies jautājumi ir 
ti e, kas mudina vairāk un vairāk uz- 
zināt tādā līmenī, lai var piedalīti es 
pasaules līmeņa olimpiādēs. 

Ja tu būtu Izglītī bas ministrs, ko 
tu mainītu izglītī bas sistēmā Latvijā? 

Pirmais, ko izdarītu, saīsinātu 
vidusskolas mācību kursu par vienu 
gadu. Uzskatu, ka 12. klasē noti ek 
atkārtošana. 

Latvijas izglītī bas sistēmā liela 

uzmanība ti ek veltī ta obligātajiem 
mājas darbiem un patstāvīgiem 
treniņiem. 

Citās valstī s šis process vairāk 
notiek skolā uz vietas. Es domāju, ka 
mājas darbi nav pareizais risinājums 
izglītī bas kvalitātes paaugsti nāša-
nai. Jauniešiem nav laika citām 
nodarbēm, tāpēc pret skolu rodas 
negatī vas emocijas. 

Ko tu mainītu Aglonā, lai jau-
nieši te labāk justos?

Tas atkal ir subjektī vi.  Vienam 
patī k skriet pļavā, citam patī k de-
besskrāpji. Tā kā man vairāk patī k 
pilsētas, nedomāju, ka būtu pareizi 
pieprasīt no Aglonas, lai sāk būvēt 
debesskrāpjus vai tehniska rakstura 
celtnes. Es samierinos ar to, kas ir un 
cenšos to izbaudīt.

Ko tu novēlētu novada domes 
deputāti em un vadībai?

Kā olimpiāžu dalībnieks es 
ieteiktu, ka lēmumu pieņemšanā 
nekad nevajag steigti es un jācenšas 
uz risināmo problēmu skatī ti es 
no visām pusēm, iekļaut visas 
iespējamās nianses. Bieži vien es 
olimpiādēs apskatos uzdevumu, 
steigā to atrisinu, bet tad saprotu, ka 
bija daudz vieglāks veids kā nonākt 
līdz rezultātam. Bet ir jau par vēlu, 
laiks ir izlietots. Es novēlu deputāti -
em, lai viņi ilgāk padomā, lai pēc tam 
mazāk laika viņi patērētu nožēlošanai 
un kļūdu labošanai.

Iedomāsimies, ka tavas dzīves 
karjeras kāpnēm ir 10 pakāpieni, uz 
kura pakāpiena tu pašlaik atrodies?

Es domāju, ka uz otrā. Skolā 
esmu apguvis pamatzināšanas, bet 
ir ti k daudz ko vēl uzzināt. Es vēl 
esmu tālu pat no puses, tas strādā 
kā moti vācija. Darba vēl daudz un es 
centīšos strādāt, ar gadiem kāpt pa 
karjeras kāpnēm aug stāk un augstāk. 

Novēlam tev Pasaules olimpiādēs 
gūt uzvaras, novēlam pa šiem dz-
īves un karjeras pakāpie- niem kāpt 
mērķti ecīgi. Lai uz katra pakāpiena 
tevi sagaida kāds no taviem sapņa 
vienādojumiem. Protams, lai ir atzinī-
bas, jo ikviens cilvēks par padarīto 
darbu vēlas atzinību, sevišķi, ja tas ir 
zinātnieks, kurš atklāj pasaulei kaut ko 
jaunu, nezināmu un ar to spēj palīdzēt 
tai kļūt labākai. 

Paldies par interviju!
Mūsu intervija noti ka pie 

Aglonas bazilikas. Zīmīgi, ka tai 
noslēdzoties, sāka skanēt baznīcas 
zvani.  Ar Dieva svētību, topošais 
zinātnieks devās turpināt strādāt 
un izzināt pasauli. Lai viņa sapņi 
piepildās!               

Elizabete VIĻUMA

Latvijas topošais zinātnieks, pirms izšķirošām cīņām 
guļ 15 stundas, bet ikdienā - ilgstoši un smagi strādā
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Mīlas viesulis 
9.35 Top-Shop 
9.55, 16.20 Latvijas Valsts Re-
publikas prezidenta vēlēšanas
12.35, 13.55 Top-Shop 
12.55 Mia un es
13.25 Kas te? Es te! 
14.10 Ziņu speciālizlaidums
14.35 Lai top!
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Jukonas skartie
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
23.15 Iebrauc kino
23.45 100 g kultūras
0.40 Pazudušie sakari
1.40 Mafijas klans
5.00 Saules garša
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.00 Kriminālsleja
9.35 Maklauda meitas
10.25, 22.25 Mūsu Čārlijs 
11.15 De facto
11.50 Province
12.20, 0.00 Citādi latviskais 
12.50 Aculiecinieks
13.10 Austriešu mūķenes 
portrets
13.50 LTV - 60
14.10 Kašmīras peldošā 
pasaule
15.00 Ziņu speciālizlaidums
15.40, 1.25 Eiropa fokusā
16.10 SOKO Vismāra
18.35 Punkti virs i
19.30 Pārbaudes spēle basket-
bolā sievietēm
21.35 Kā darbojas Visums 
23.15 100 g kultūras
0.30 Veisenzē sāga
5.00 Prāta vētras

LNT
6.20, 2.45 Šodien novados
6.30, 2.55 900 sekundes
8.45, 0.55 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mf. Pazudusi Amazonē
12.00 Mediķi
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, 1.15 Fatmagula
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.05 Mf. Lidojums
4.40 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.05, 5.40 Tētuka meitiņas
6.35 Stenlijs
7.00, 13.10 Pūķi
7.30, 13.45 Finiass un Fērbs 
7.55, 1.00 Simpsoni 
8.55 Mf. Vienkārša vēlēšanās

11.00, 1.25 Kāsla metode 
12.05 Ūsainā aukle
14.15 Bakugani
14.35 Īstās mājsaimnieces
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.00 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, 5.00 Likums un kārtība

TV3+
6.50, 17.35, 2.45 Māja 2
7.50 Lavrovas metode
8.55 Mf. Bada spēles 
10.00, 15.20 Comedy Club
12.05, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
13.10, 19.55 Virtuve
14.15 Comedy Club
18.40, 1.15 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 

bērnus!
23.15 Telekinēze

TV5
8.00, 14.25 Lamatas
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 Brāļi
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 Mf. Plus mīlestība
22.50 Speciālais korespon-

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 3. jūnijs

Džuzepe Garibaldi piemiņas diena
Tikai par dažiem cilvēkiem var teikt, 

ka viņu liktenis ir nekādu īpašu problēmu 
neaptumšots, vienkāršs un saprotams. Īpaši 
tad, ja runa ir par neparastām un izcilām 
personībām. Visiem ir zināma paruna - 
„Viens kaujas laukā nav karotājs”, taču tā tik 
bieži neatbilst piemēriem no reālās dzīves, 
ka ir vērts vispār aizmirst par to.  

Džuzepe Garibaldi liktenim piemīt 
kāpumi un kritumi. Pēc izraidīšanas un 
vajāšanas periodiem sākās kara slavas laiks 
un dzīves posmi, kad Džuzepe piedāvāja 
ieņemt augstus valsts posteņus. Draugi 
un ienaidnieki mainījās vietām, vairākām 
Eiropas un Amerikas valstīm ir tiesības 
uzskatīt viņu par savu nacionālo varoni. Bet 
viņa sirds un dvēsele vienmēr piederējusi 
dzimtajai Itālijai... 

1807. gadā Garibaldi ģimenē, kurā visi 
vīrieši bijuši jūrnieki, piedzima 
dēls Džuzepe. Vecāki ar 
bērna audzināšanu praktiski 
nenodarbojās, jo tēvs gandrīz 
visu laiku gāja jūrā, bet māte 
neapgrūtināja sevi ar rūpēm 
par bērniem. Tāpēc Garibaldi 
visu mūžu atcerējās savus 
skolotājus: veco abatu un 
atvaļināto virsnieku. Un tā 
bija vienīgā sistemātiskā 
izglītība, kuru ieguva nākamais 
revolucionārs un karavadonis. Tālāk visas 
zināšanas un prasmes bija apgūtas dzīves 
skolā. 

No 15 gadu vecuma Džuzepe sāka 
strādāt par jungu, pēc tam - par matrozi. 
Zēnam bija sarežģīts raksturs, viņš bieži 
strīdējās ar cilvēkiem. Kopš jaunības 
gadiem Džuzepem bija sapnis - vienota un 
neatkarīga dzimtene. Darbība slepenajā 
organizācijā „Jaunā Itālija”, pirmā sakāve 
un izraidīšana no valsts... Pēc sacelšanās 
Pjemontā, kas bija apspiesta, Garibaldi 
vajadzēja slēpties, jo viņš bija notiesāts 
uz nāvi. Šajā laikā Džuzepe iepazinās ar 
Sensimona ideju piekritējiem, kas sprieda 
par vispārējo vienotību, brālību un brīvību, 
šī ideāla sasniegšana kļuva par Džuzepes 
Garibaldi dzīves galveno mērķi. 

Piespiedu izraidīšanas gadi bija saistīti 
ar klejojumiem un cīņu par taisnību. No 
sākuma bijušais jūrnieks piedāvāja savus 
pakalpojumus Tunisijas bejam, bet pēc 
tam Garibaldi bija spiests aizceļot tālāk no 
Eiropas, uz Dienvidameriku. Viņa darbību 
šajā pasaules daļā var raksturot kā pretrunīgu. 
Džuzepe iesaistījās dažāda veida revolūcijās, 
kas notika Urugvajā, Argentīnā, Brazīlijā, viņš 
bieži mainīja dzīves vietu un cīnījās to cilvēku 
pusē, kas gatavi atdot dzīvību par tautas 
brīvību un vispārējo brālību.  

1846. gadā, kad Romā tika ievēlēts 
jauns un progresīvs pāvests, Garibaldi 
rakstīja pontifikam vēstuli, kurā izteica 
gatavību atgriezties Itālijā, lai kalpotu 
Baznīcai un Dzimtenei.  

Kad 1848. gadā Itālijā uzliesmoja 
revolūcija, Garibaldi ar domubiedriem 

devās uz dzimteni, lai piedalītos cīņā pret 
austriešiem.  

Centieni sasniegt Itālijas brīvību atnesa 
Garibaldi ārkārtīgu popularitāti un tautas 
mīlestību. Neskatoties uz neveiksmēm un 
sakāvēm, ideja par vienotu Itāliju, kas ir brīva 
no austriešu sloga, bija nostiprinājusies itāļu 
apziņā, bet Garibaldi kļuva par brīvības 
simbolu. Viņu atkal izraidīja no valsts...

Šoreiz Garibaldi bija spiests doties 
uz Ņujorku un iekārtoties par strādnieku 
ziepju rūpnīcā. Džuzepes straujā daba 
neizturēja šo monotono un neinteresanto 
darbu. Garibaldi saņēma piedāvājumu 
ieņemt pasažieru kuģa kapteiņa posteni 
un kursēt starp Ameriku un Eiropu. Itālijas 
revolucionārs labprāt tam piekrita. 

1854. gadā Garibaldi atgriezās Eiropā 
un apmetās uz dzīvi Kaprēras salā, netālu no 

Sardīnijas, kur sāka nodarboties 
ar lauksaimniecību. Taču pavisam 
neilgu laiku. 

1860. gadā Garibaldi dzīvē 
sākās trešais militārais periods. 
Šoreiz viņa sasniegumi bija ļoti 
pārliecinoši. Karagājiena sākumā 
viņam bija tūkstoš domubiedru, 
bet jau pēc dažiem mēnešiem 
viņa armijā iesaistījās 18 000 
cilvēku. Iekarojot Sicīliju, Garibaldi 
pārvaldīja šo teritoriju vienotās 

Itālijas karaļa Viktora Emanuela vārdā.
Slepenā diplomātija un karojošo pušu 

intereses bieži izraisīja domstarpības un 
neizpratni, jo Garibaldi bija pieradis būt tiešs 
un necieta nekādus kompromisus. Bijušie 
draugi ātri pārvērtās par ienaidniekiem. 
„Vienotās” armijas daļās bieži notika konflikti 
dažādu nesaskaņu dēļ, kādu dienu šo 
sadursmju laikā Džuzepi ievainoja kājā, 
bet pēc izārstēšanās pulkvedis devās uz 
Kaprēras salu, lai varētu mierīgi atpūsties.

Jau pēc dažiem gadiem Garibaldi, 
būdams jau sirms vecis, atkal bija vajadzīgs 
Viktoram Emanuelam. No dalības Francijas-
Prūsijas karā Garibaldi nevarēja atturēties. 

Par nopelniem Tēvzemes labā Itālijas 
parlaments pieņēma lēmumu nodrošināt 
pulkvedim pansiju - simts tūkstošus liru gadā. 
Garibaldi atteicās, pamatojot savu rīcību 
ar to, ka jaunajā valstī nepietiek finanšu 
līdzekļu. Taču iejaucās revolucionāra 
ģimene, un viņš bija spiests piekrist.

Pēdējos dzīves gadus Garibaldi 
pavadīja pilnīgā vientulībā savā fermā, kas 
atradās Kaprēras salā. Divas laulības, pieci 
bērni, seši kari, desmitiem revolūciju – tik 
liela ir viņa mūža bagāža. Un vēl – liels gods 
un nevainojama reputācija. Šis vienkāršā 
jūrnieka dēls lika drebēt un uztraukties 
vairākiem Eiropas un Dienvidamerikas 
monarhiem. Kaut gan vispārējās brālības 
un vienotības laikmets tā arī neiestājās, 
Garibaldi pierādīja visai pasaulei, ka arī 
viens cilvēks var izdarīt ļoti daudz un veltīt 
savu dzīvi vienam mērķim - taisnībai un 
brīvībai visā pasaulē. 

Andrejs JAKUBOVSKIS

2. jūnijā Ir iemesls!
Laika periodā no 22.05.2015 līdz 
29.05.2015. Krāslavas iecirknī tika 
reģistrēti 60 notikumi. 

Būtiskākie:
•	 22.maijā Krāslavas iecirknī tika uzsākts 

kriminālprocess par to, ka no dzīvokļa 
Podnieku ielā 5 pazuda zelta izstrādāju-
mi. Notiek vainīgo noskaidrošana.

•	 22.maijā Ūdrīšu pagasta Zapoļnikos, 
pirts īpašnieks konstatēja, ka pirtīm pa-
zuda stikla durvis un krāsns.

•	 24.maijā Andzeļos, no mājas pagalma 
pazuda skūteris KINROAD SPORT 
WIND.

•	 25.maijā Krāslavas iecirknī tika uzsākts 
kriminālprocess par to, ka Krāslavā, pie 
spēļu zāles Aladīns, nepazīstams vīrie-
tis nodarīja miesas bojājumus 1988.g. 
dzimušajam E. Vainīgā personība tika 
noskaidrota, notiek izmeklēšana.

•	 28.maijā uz Krāslavas slimnīcu tika no-
gādāta 1939.g. dzimusi sieviete, kura 
paziņoja, ka viņu piekāva kaimiņš, pie-

prasot naudu. Sakarā ar augstāk minē-
to faktu tika aizturēts 1991.g. dzimušais 
V., kurš agrāk vairākkārt bija policijas 
redzeslokā sakarā ar mantiskiem no-
ziedzīgiem nodarījumiem un aizdomām 
par narkotisko vielu lietošanu.

•	 28.maijā tika konstatēts, ka Krāslavā, 
Rīgas ielā 175, no garāžas kooperatīvā 
“Laska” tika izdarīta dažādu sadzīves 
priekšmetu, alkohola un būtiskās nau-
das summas zādzība. Notiek krimināl-
meklēšanas pasākumi, vērsti uz nozie-
dzīga nodarījuma atklāšanu.

•	 28.maijā Krāslavas iecirknī tika uzsākts 
kriminālproces par to, ka no šķūņa 
Skaistas ielā, Krāslavā, tika nozagts 
skūteris. 

•	 Naktī uz 17.maiju Bērziņu pagasta Po-
rečjes ciemā, uzlaužot veikala nolik-
tavas durvis tika izdarīta preces (alus) 
zādzība. Veicot operatīvi- meklēšanas 
pasākumu kompleksu tika noskaidro-
ta vainīgā persona - agrāk tiesāts S., 
dzim.1978.g., vietējais iedzīvotājs.

Krimināls, notikumi

Dabas aizsardzības pārvaldes Latga-
les reģionālās administrācijas darbinieki 
š. g. 23. maijā saņēma informāciju par 
iespējamām zemūdens medībām Rāznas 
ezerā. Pārbaudes rezultātā tika notverts 
Rēzeknes iedzīvotājs ar nelikumīgi no-
medītām zivīm — sešiem plaužiem (brek-
šiem) un divām līdakām. Ierosināta admi-
nistratīvā lietvedība par Makšķerēšanas 
noteikumu pārkāpumu īpaši aizsargājamā 
dabas teritorijā.

 Dabas aizsardzības pārvalde 
pateicas vietējiem iedzīvotājiem, 
kas savlaicīgi ziņoja par iespējamo 
pārkāpumu, kā rezultātā operatīvi izdevās 
aizturēt aizdomās turēto.

Makšķerēšanas noteikumu 7.punkts 
nosaka, ka zemūdens medību rīku 
izmantošana īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju upēs un ezeros, izņemot privātos 
ezerus, kuros zvejas tiesības nepieder 
valstij, ir atļauta, ja par licencētās 
amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtību 
ir saskaņots un attiecīgajā pašvaldībā 
pieņemts konkrētās ūdenstilpes 
zemūdens medību nolikums vai arī 
licencētās makšķerēšanas nolikums, 
kurā ir paredzētas zemūdens medības. 
Rāznas nacionālā parka teritorijā esošajās 
ūdenstilpnēs, izņemot privātos ezerus, kur 
zvejas tiesības nepieder valstij, zemūdens 
medību rīku izmantošana ir aizliegta. 
Izņēmums ir Ežezers, jo Dagdas novada 
pašvaldība ir pieņēmusi un Zemkopības 
ministrijā saskaņojusi licencēto zemūdens 
medību nolikumu, kas darbojas līdz 2016. 
gada 1. jūnijam.

 Ar zemūdens medībām, tāpat 
kā ar makšķerēšanu, var nodarboties 
visur, kur to atļauj Ministru Kabineta 

noteikumi Nr.1498 «Makšķerēšanas 
noteikumi». Izņēmumi no iepriekšminētā ir 
iespējami atsevišķās īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās, kurās saskaņā ar šo 
teritoriju individuālajiem aizsardzības 
un izmantošanas noteikumiem ir 
noteikti aizliegumi vai ierobežojumi 
makšķerēšanai, zemūdens medībām un 
rūpnieciskai zvejai.

Dabas aizsardzības pārvaldes 
 Sabiedrisko attiecību un vides 

 izglītības nodaļa
 Foto Dainis Tučs

Nelikumīgas zemūdens medības Rāznas ezerā
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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 mīlestībai
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
23.30 100 g kultūras
0.15 Sastrēgumstunda
1.20 1:1
5.00 Saules garša
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.00 Kriminālsleja
9.35 Kašmīras peldošā pasaule
10.25, 19.35 Mūsu Čārlijs 
11.15 Sastrēgumstunda
12.25 Es - savai zemītei
12.55 Latvija var! 
13.10 Vides fakti
13.40, 1.00 LTV - 60
15.40, 1.30 Projekts Nākotne
16.10 SOKO Vismāra
18.35 Bez apvainošanos

19.05 Iebrauc kino
20.25 Lai zaļo pilsētas!
21.25 100 g kultūras
23.10 Kā darbojas Visums
0.00 Sporta studija
0.45 Zebra
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 skat-
logs
10.00 Mf. Atvadas no Hannas
12.00 NCIS. Losandželosa 
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.00 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.25 Fatmagula
21.10 Mediķi
23.05 Čikāgas sardzē
4.40 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.05, 5.40 Tētuka meitiņas
6.35 Stenlijs
7.00, 13.10 Pūķi
7.30, 13.45 Finiass un Fērbs
7.55, 1.00 Simpsoni 
8.55 Mf. Matilda
11.00, 21.00, 1.25 Kāsla 
metode 
12.05 Ūsainā aukle 
14.15 Bakugani
14.35 Īstās mājsaimnieces
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.00 Rozenheimas 
detektīvi 

dents
0.35 Pēdējā misija
1.25 Mihailo Lomonosovs

PBK
6.05, 0.15 Euronews
6.40, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00, 
0.45 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, 15.25 Laiks parādīs
15.50, 3.30 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 Мама-детектив. 
Seriāls
23.35 Vakars ar I.Urgantu
1.00 Politika
1.55 Mf. Punktiņš, punktiņš, 
komatiņš...
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 23.00 Dokumentālais 
projekts
6.50, 13.00 Multfilmas
7.04, 0.49 Laika prognoze
7.05 Zaldāti 
8.05, 12.20, 0.50 Skatīties 
visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-

riņas
10.05 Top-shop 
10.20 Iekārojamā
13.20 Skūpsts
14.25 Slepenās teritorijas
15.30 Ģimenes drāmas
17.35 Nemelo man!
20.50 Ekstrasensu cīņas
0.00 Kriminālās spēles

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.20 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
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Pieaugušās meitas
23.00 Mf. Atomu Ivans
0.45 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, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Zona X

8.45 Izlaiduma eksāmeni 
9.10, 22.05 Pēdas
10.50, 20.00 Ideālā laulība
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Svešā seja
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.50 Bijusī sieva
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.35 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs

9.05, 16.40 Freida metode 
10.10 Baltkrievu virtuve
10.45, 21.40 Ekstrasensi-de-
tektīvi
11.45, 22.50 Kauli
12.40 Saprast un neitralizēt
13.15 Augstāk par jumtu
13.45, 18.55 Universitāte. 
Jaunās kopmītnes
14.55, 20.00 Nepiedzimsti 
skaista
15.50 Reportieris
17.55, 1.10 Nāve paradīzē
21.00 Reālā pasaule
21.35 Sportloto 5 no 36, KENO
23.40 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
0.10 Būt cilvēkam

CETURTDIENA, 4. jūnijs 17.55 Gandrīz ideālas vaka-
riņas
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
22.00 Mf. Pērtiķu planēta
0.20 Kinomānija 
2.15, 5.00 Likums un kārtība 

TV3+
6.50, 17.35, 1.35 Māja 2
7.50 Lavrovas metode
8.55 Mf. Bada spēles 
10.00, 14.15 Comedy Club
12.05, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
13.10, 19.55 Virtuve
18.40, 23.55 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni
22.05 Mf. Sairuss

TV5
8.00, 14.25 Lamatas
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, 2.15 Runājam un rādām
19.40, 3.15 Mežsargs
21.40 Mentu kaujas
23.40 Dienas anatomija
0.20 Brāļi
4.15 Vasarnīca
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 Mf. Plus mīlestība
22.50 Vakars
0.35 Trīs okeānu noslēpums
1.30 Mihailo Lomonosovs

PBK
6.05, 0.15 Euronews
6.40, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00, 
0.45 Ziņas
6.45, 12.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.50 Vīriešu/Sieviešu
13.50, 15.20 Laiks parādīs
15.50, 3.10 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, 4.10 Mam-

ma-detektīvs
23.30 Vakars ar I.Urgantu
1.00 Pirms tumsas iestāšanās
1.45 Добряки. Х/ф
5.55 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 22.50 Dokumentālais 
projekts
6.50, 12.55 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 Slepenās teritorijas
15.25 Ģimenes drāmas
17.35 Nemelo man!
20.45 Kara noslēpums 
23.45 Kriminālās spēles

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30 1.00 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
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Vajag tikt skaidrībā
21.30 Pieaugušās meitas
23.25 Vakars ar I.Urgantu
0.00 Pirms tumsas iestāšanās

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Zona X
8.45 Izlaiduma eksāmeni 
9.10, 22.05 Pēdas
10.55 Iestājeksāmeni
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.00 Ideālā laulība
12.10, 16.40 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Svešā seja
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.50 Bijusī sieva
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālā reportāža
0.40 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Freida metode 
10.10 Baltkrievu virtuve
10.45, 21.40 Ekstrasensi-de-
tektīvi
11.50, 22.45 Kauli
12.50 Saprast un neitralizēt
13.45, 18.55 Universitāte. 
Jaunās kopmītnes
14.50, 20.00 Nepiedzimsti 
skaista
15.50 Pārlādēšana
16.35 Gribu nokļūt televīzijā!!
17.55, 1.05 Nāve paradīzē
21.00 Reālā pasaule
21.35 Sportloto 6 no 49, KENO
23.35 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
0.05 Būt cilvēkam

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 mīles-
tībai
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. Intuīcija. 
Prāts
18.00, 23.00 Ziņas
19.00 Mf. Purva bridējs
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 Ķīnā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 16.55 Kriminālsleja
9.35 Maklauda meitas
10.25, 19.10 Mūsu Čārlijs 
11.15 1:1
12.05 100 g kultūras
13.50 LTV - 60
15.35, 3.30 Pie stūres
16.05 SOKO Vismāra
18.35 Personīgas lietas
20.00 Eiropa koncertos
20.55 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Lai notiek kas 

notikdams
23.40 ASV pret Džonu Lenonu
1.25 Grupas Pērkons koncerts 
4.00 Kad stārķis palidojis 
garām
5.00 Prāta vētras

LNT
6.20, 3.00 Šodien novados
6.30, 3.10 900 sekundes
8.45, 1.05 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala skat-
logs
10.00 Mf. Investīcijas mīlestībā
12.00 Ekstrasensi – detektīvi 
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, 1.25 Fatmagula
21.10 Normunda Rutuļa 
koncerts 
23.10 Greizais spogulis
4.50 Bernards
5.45 Vilfreds 

TV3
6.05, 5.40 Tētuka meitiņas
6.35 Stenlijs
7.00, 13.10 Pūķi
7.30, 13.45 Finiass un Fērbs 
7.55 Simpsoni 
8.55 Mf. Brīnumbērni
11.00 Kāsla metode 
12.05 Ūsainā aukle 
14.15 Bakugani
14.35, 0.10 Īstās mājsaimnie-
ces
15.35 Betija Vaita un vecie 
ērmi 
16.35, 2.45 Rozenheimas 

detektīvi 
17.35 Dullās sacensības 
19.00, 3.35 TV3 Ziņas
19.35, 4.05 Bez Tabu
20.20 Mf. Zvērs
22.00 Mf. Izsvēpēt dūzi
2.00, 5.00 Likums un kārtība 

TV3+
6.50, 17.35, 2.15 Māja 2
7.50 Lavrovas metode
8.55 Mf. Bada spēles 
10.00 Comedy Club
12.05, 16.30 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
13.10 Virtuve
14.15 Comedy Women
18.40, 0.50 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Šreks: ilgi un laimīgi
21.50 Mf. Pavisam traks
23.40 Mf. Brīnumu pasaulē

TV5
8.00, 14.25 Lamatas
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 Vilku sala. Х/ф
0.50 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 Izmeklēšanas noslēpumi
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa

14.30 Viss būs labi!
15.30 Ārkārtējs notikums
16.20 Pirmais ātrums
17.00 Sasisto lukturu ielas
18.00, 2.30 Runājam un rādām
19.40 Mežsargs
23.35 Dvēseles otrā pusē
0.35 Brāļi
3.30 Versija

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
12.00 Par pašu galveno
12.55 Īpašs gadījums
15.05, 5.05 Pēdējais janičārs
16.00 Likteņa noslēpums
18.15, 3.55 Tiešais ēteris
21.00 Humora šovs
23.00 Mf. Mūžīgā pasaka
1.00 Mākslas filma
5.50 Mf. Neveiklā vedekla

PBK
6.05, 1.35 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 17.00 
Ziņas
6.45, 12.40 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.45 Vīriešu/Sieviešu
13.50, 15.20 Laiks parādīs
15.50 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.40 Latvijas Laiks
19.00 Šamane
20.00 Laiks
21.05 Brīnumu lauks
22.15 Balss
0.50 Vakars ar I.Urgantu
2.05 1inCity

3.20 Mf. Septiņas aukles
4.40 Mf. Virs Tisas
5.55 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 10.20 Dokumentālais 
projekts
6.45, 13.05 Multfilmas
7.04, 0.39 Laika prognoze
7.05 Zaldāti 
8.05, 12.35, 0.40 Skatīties 
visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
13.20 Skūpsts
14.30 Jums pat sapņos nav 
rādījies
17.35 Liktenīgā mīlestība
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.50 Dīvaina lieta
22.50 Slepenās teritorijas

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
14.05 Mācīties dzīvot
14.35 Laiks parādīs
16.20 Mf. Es soļoju pa Mas-
kavu
18.20 Gaidi mani Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mf. Ar mīlestību no 
Parīzes
23.15 Kas? Kur? Kad? Balt-
krievijā
0.40 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, 23.45 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10 19.20 Zona X
8.45 Izlaiduma eksāmeni 
9.10 Pēdas
10.55, 19.55 Ideālā laulība
11.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.00 Svešā seja
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.15 Bijusī sieva
17.30 Nezināmā Baltkrievija
17.55, 21.45 Mūsējie
18.10 Izmeklēšanas noslēpumi
21.00 Panorāma
21.55 Mf. Spēle uz patiesību
0.00 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.45 Freida metode 
10.10 Kapeika kapeikā
10.40 Ekstrasensi-detektīvi
11.40 Kauli
12.35 Mf. Es gribu to redzēt!
13.10 Ķīna. Izpētes instrukcija
13.45 Universitāte. Jaunās 
kopmītnes
14.55 Nepiedzimsti skaista
15.50 Ir nu gan!
17.55 Nāve paradīzē
18.55 Mf. Es, robots
20.55 Reālā pasaule
21.35 Sportloto 5 no 36, KENO
21.40 Ekstrasensu cīņas. Konti-
nentu cīņa
23.50 Reportieris
0.35 Bafija pret vampīriem
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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.

SIA „RENEM ” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

26393921.

LAIKA ZIŅAS
03.06. 04.06. 05.06.

 +16...+24  +11...+17 +10... +19

DR  6 m/s  R   7 m/s R   3 m/s

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

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

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!

Komandas Datums Laiks Stadions

FK Krāslava Viesīte 06.06. 14:00 Krāslava

Pļaviņas DM Ilūkste 06.06. 14:00 Gostiņi

Rēzeknes nov. FC Daugava 07.06. 15:00 Rēzekne

Viesīte Rēzeknes nov. 13.06. 14:00 Viesīte

FC Daugava FK Kalupe 13.06. 18:00 Daugava

FK Krāslava Pļaviņas DM 14.06. 14:00 Krāslava

FK Kalupe FK Krāslava 20.06. 18:00 Višķi

LDZ Cargo Viesīte 20.06. 14:00 Esplanāde

FK Kalupe Pļaviņas DM 27.06. 17:00 Višķi

LDZ Cargo Ilūkste 28.06. 18:00 Esplanāde

Rēzeknes nov. FK Krāslava 28.06. 15:00 Rēzekne

futbola čempionāts
Latgales reģiona 2. līgas

2015. gad� 

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” 

 Piektdien, 5. jū-
nijā pārdošanā 
būs jaunas visti-
ņas (2-6 mēn.), 

gaiļi un dējējvistas (12-14 
mēn.). Pēc pasūtījuma balti 
broileru tītari (2 mēn.), dien-
nakts un paaugušies (1-3 ned.) 
šķiroti un mājas cāļi, broileri, 
balti un raibi pīlēni, pīles, 
tītarēni, zoslēni, pērļu vistiņas 
un paipalas. Tālr. 29142247, 
šoferis 29158908. 

Aglona - 7.40, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Auleja 
- 8.45, Kombuļi - 9.10, 
Izvalta - 9.30, Borovka - 
9.45, Krāslava (Ostas iela) 
- 10.00, Skaista - 10.50, st. 
Skaista - 11.10, Kalnieši 
- 11.25, Piedruja - 11.40, 
Lupandi - 11.55, Vaicuļevas 
- 12.05, Indra - 12.15, Skuki 
- 12.35, Robežnieki - 12.50, 
Asūne - 13.15, Dagda - 13.35, 
Ezernieki - 14.00, Andzeļi - 
14.15, Andrupene - 14.40, 
Mariampole - 14.50, Jaunokra 
- 15.00, Priežmale 15.15.

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

IEPĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

SIA “SENLEJAS” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491;
teļus, aitas, liellopus. Tālr. 
26260786;
liellopus, teļus, aitas. Tālr. 
22456110.

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrādā-
šanas pakalpojumi. Mežizstrā-
des pakalpojumi, meža izve-
dēja, forvardera pakalpojumi. 

Pārdodam malku (3 m). 
T. 26677812

Ielu putekļu sūcējs - veiksmīgs Krāslavas eksperiments
Alekseja GONČAROVA foto

Labiekārtošana 

Latvijas čempionāts U-15 (bērni) 
FK KRĀSLAVA - BALVU SC 19. jūnijā plkst. 15.00, Krāslavā.

zemes gabalu (0,31 ha) Dagdā 
(ZG). Tālr. 29948212;
2-istabu dzīvokli Krāslavā. Iespē-
jama nomaksa. Tālr. 27837644, 
20292842;
“MERCEDES Vito” (2000., labā 
stāvoklī). Tālr. 29158702.
“VW Polo” -1,4 (1996., ben-
zīns, TA līdz 09.12.2015.). Tālr. 
28268454;
divas teles (tumši brūna, 14 
mēn. – 250 eiro; brūna, 12 mēn. 
– 200 eiro). Тālr. 26292006;
elektrozāģi, elektrotrimmeri. 
Tālr. 26391610;
pirmpieni. Tālr. 24900399;
sivēnus. Tālr. 24904590;
cūkgaļu (var ar piegādi) Tālr. 
26615298, 26329474;
pārtikas, sēklas, lopbarības 
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681.

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. Tālr. 
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. Tālr. 29888098;
SIA “Zelve” pērk cirsmas, zemes 
īpašumus ar mežu. Sniedz meža 
izstrādes pakalpojumus. Korekta 
attieksme. Samaksa līguma 
slēgšanas brīdī. PĀRDOD Ozolu 
stādus. Tālr. 26498249. 

PIEGĀDĀ kūdras briketes 
(Igaunija), 1 t/85 €. T. 22110343.
PĻAUJ zāli ar trimeri. Tālr. 
28295726.
CELTNIECĪBAS darbi (no 
pamatiem līdz jumtiem). Tālr. 
25957960, 20314934.
DZĪVOKĻU remonts. Tālr. 
27751513.
Rokam, tīram dīķus, grāvjus. 
Buldozeru darbi. Tālr. 28601483.
IK “Lija L” sniedz transporta pa-
kalpojumus (zeme, grants, grau-
di). Līdz 25 tonnām. No 25 līdz 
35m3. Auto pacēlāja pakalpoju-
mi – 18m. Pašizgāzējs ar mani-
pulatoru. Tālr. 29455509.

Cilvēka mūžs ir tik 
līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīgas, un viss 
paliek kluss.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Krāslavas pamatskolas sko-
lotājai Zigrīdai Beinarovičai 
sakarā ar smago zaudēju-
mu — pāragro māsas Vitas 
Dobulānes nāvi. 

Krāslavas pamatskolas 
skolotāju kolektīvs.

Prāts negrib noticēt, 
sirds nesaprot,
Kam pēkšņi apdzisusi 
Tava diena.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Zigrīdai Beinarovičai sakarā 
ar māsas nāvi.

Krāslavas pamatskolas
4. a klases skolēni 

un viņu vecāki.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību un skumju brīdī esam 
kopā ar Andri Uzulu, māsu 
Irēnu Kokinu zemes klēpī 
guldot.

Krāslavas novada dome 

Kur nu vārdi, kur nu 
smiekli?
Kas mums mīļi blakus stās?
Lielais miers tik viegli, viegli
Tavai sirdij pieskarās.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Andrim Uzulam sakarā ar 
māsas nāvi.
Kaplavas pagasta pārvalde. 

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

Krāslavas novada domes 
deputāti un darbinieki  iz-
saka visdziļāko līdzjūtību 
domes priekšsēdētājam 
Gunāram Upeniekam, māti 
Feliciju Upenieci mūžībā 
aizvadot.

Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē 
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Gunāram Upeniekam saka-
rā ar mātes nāvi.
Kaplavas pagasta pārvalde.

Indras pagasta pārvalde 
izsaka dziļu līdzjūtību Gunā-
ram Upeniekam sakarā ar 
mātes nāvi.

Norimst sāpes, izskan 
dziesma,
Apklust mātes valodiņa.
Dvēselīte aizgājusi,
Saules stariem apbirusi.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Gunāram Upeniekam, 
no māmiņas uz mūžu atva-
doties. 

Krāslavas novada PII 
“Pīlādzītis” kolektīvs

Kas smagāks vēl var būt
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs…

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Gunāram Upeniekam saka-
rā ar māmiņas aizvadīšanu 
mūžībā. 

Robežnieku pagasta 
pārvalde.

Noriet saule vakarā, 
Meža galus zeltīdama; 
Nolīkst klusi sirmā galva, 
Saules ceļu aiziedama.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Gunāram Upeniekam, no 
mātes uz mūžu atvadoties.

Krāslavas lauku 
konsultāciju biroja kolektīvs

PĒRK
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