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Šodien numurā
Bērniem veltīti svētki

2. lpp.

Senioru draudzības balle un vīns Aulejā
3.  lpp.

Labdarības un brīvprātīgā darba vei-
cēju godināšanas pasākums “Ne adatai 

kur nokrist”
4. lpp.

MALNAVAS  KOLEDŽA
2016./2017.mācību gadā uzņems izglītojamos

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanai pilna laika 
(budžeta)  studiju programmās ar vispārējo vidējo vai vidējo profe-
sionālo  izglītību:
•	Autotransports (autoservisa speciālists) – 2,5 gadi,  
•	Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā (uzņēmējdarbības speciālists 

lauksaimniecībā) – 2 gadi.
Nepilna laika (maksas) studiju programmās:

•	Autotransports (autoservisa speciālists) – 3 gadi, 
•	Grāmatvedība (grāmatvedis) – 2,5 gadi, 
•	Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā (uzņēmējdarbības speciālists 

lauksaimniecībā) – 2,5 gadi.
Pilna laika studijām – valsts finansējums, stipendija 99,60 EUR.
Dokumentu  iesniegšana no 06. 07. 2016.  līdz  24.08.2016. 
Nepilna laika līdz 24.09.2016.
3.profesionālā kvalifikācijas līmeņa izglītības programmās (mācī-

bu ilgums 4 gadi) ar pamatizglītību:
•	Lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotājs), 
•	Dārzkopība (dārzkopības tehniķis),
•	Autotransports (autoelektriķis),
•	Autotransports (automehāniķis),
•	Banku zinības un finanses (finanšu darbinieks),
•	Lauksaimniecības tehnika (lauksaimniecības tehnikas mehāniķis) Višķos,
•	Lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotājs) Višķos.

Valsts stipendija līdz 150 EUR mēnesī.
Dokumentu iesniegšana no 13.06.2016. līdz 18.08.2016.
3.profesionālā kvalifikācijas līmeņa izglītības programmās (pro-

jekta Nr. 7.2.1. JG2 ietvaros) ar vispārējo vidējo vai profesionālo 
vidējo izglītību no 17 līdz 29 gadu vecumam, mācību ilgums - 1,5 
gadi, stipendija - 115 EUR mēnesī.
•	Banku zinības un finanses (finanšu darbinieks)
•	Lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotājs) Višķos
•	Lauksaimniecības tehnika (lauksaimniecības tehnikas mehāniķis) Višķos

2.profesionālā kvalifikācijas līmeņa arodizglītības programmās 
(projekta Nr. 7.2.1. JG2 ietvaros) ar pamatizglītību, vispārējo vidējo 
vai profesionālo vidējo izglītību no 17 līdz 29 gadu vecumam, mā-
cību ilgums – 1 gads, stipendija - 115 EUR mēnesī.
•	Autotransports (autoatslēdznieks) 

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.
Visas studiju, izglītības un arodizglītības programmas ir licencē-

tas un akreditētas.
Kļavu iela 17, Malnava, Kārsavas novads, LV-5750
kontaktinfo: malnavaskol@inbox.lv; pasts@malnava.lv, 

65733274,  studiju daļa 65733425 fakss 65733100.
www.malnava.lv

Latvijā un pasaulē

Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā maijā ir reģistrēti 6 bērni - 

3 meitenes un 3 zēni.

Apsveicam!

Tikai pie mums spe-
ciālas cenas visa vei-
da jumta segumiem 
(šīferis, onduline un 
ruberoīds), kā arī 

supercena OSB, cementam (M 500), ķie-
ģeļiem un akmens vatei.

Pie mums vienmēr lētāk!

Svētki Asūnē — “Dejotprieks-2016”

Pēc veiksmīgas uzstāšanās - “Loreta” no Svariņiem. Nākamajā numurā lasiet lielo reportāžu.
Aleksejs GONČAROVS 

•	 Pretendentu atlases konkursu uz 
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 
ģenerāldirektora krēslu organizēs 
Valsts kanceleja, un atlases komi-
sijas vadītājs būs Valsts kancelejas 
vadītājs Mārtiņš Krieviņš, to ziņo 
Latvijas Televīzijas raidījums “de 
facto”, atsaucoties uz finanšu mi-
nistri Danu Reiznieci-Ozolu (ZZS). 
Tiek apsvērta arī iespēja šim pro-
cesam papildus vēl piesaistīt per-
sonāla atlases kompāniju. 

•	 Līdz 9. jūnijam Latgali un Vidzemi 
šķērsos ASV 2.kavalērijas pulka mā-
cību marša “Dragoon Ride II” pirmās 
200 tehnikas vienības. Latviju šķēr-
sos kājnieku kaujas mašīnas “Stry-
ker”, militārās apvidus automašīnas 
un smagās automašīnas, kas dosies 
uz Tapu Igaunijā, lai piedalītos starp-
tautiskajās mācībās “Saber Strike 
2016”. Mācību marša laikā iedzīvo-
tājiem būs iespēja apskatīt ASV un 
Latvijas militāro tehniku.

•	 Fiziskās personas visa 2016. gada 
laikā var brīvprātīgi iesniegt gada 
ienākumu deklarācijas par iepriek-
šējiem trim gadiem, lai saņemtu 
atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli par attaisnota-
jiem izdevumiem. VID atgādina, ka 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa pār-
maksas atmaksa ir paredzēta par 
šādiem izdevumiem - attaisnotie 
izdevumi par izglītību, attaisnotie 
izdevumi par ārstnieciskajiem pa-
kalpojumiem (izņemot redzes asu-
mu koriģējošu optikas izstrādājumu 
(briļļu un lēcu) iegādes izdevumus 

un izdevumus par ārstniecības lī-
dzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu 
un vitamīnu), medicīnas ierīču un 
preču iegādi, attaisnotie izdevumi 
par veselības apdrošināšanas prē-
miju maksājumiem apdrošināšanas 
sabiedrībām, veiktie ziedojumi un 
dāvinājumi, privātajos pensiju fon-
dos veiktās iemaksas, apdrošinā-
šanas prēmiju maksājumi atbilstoši 
dzīvības apdrošināšanas līgumam 
(ar līdzekļu uzkrāšanu), ieguldīju-
mu fondu ieguldījumu apliecību 
iegādes izmaksas, ja šīs apliecības 
bijušas nodokļa maksātāja īpašumā 
vismaz 60 mēnešus.

•	 Lai veicinātu bēgļu un personu, ku-
ras ieguvušas alternatīvo statusu, 
integrēšanos Latvijā, Ekonomikas 
ministrija (EM) rosina ieviest vien-
reizēju pabalstu 200 eiro apmērā 
mājokļa pirmās īres iemaksas vai 
garantijas segšanai. EM ieskatā 
summa 60 000 eiro apmērā būtu 
jāsedz no valsts budžeta prog-
rammas “Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem”, uzdodot Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai (VARAM) administrēt 
pabalstu izmaksu.

•	 Austrijas ārlietu ministrs Sebas-
tians Kurcs uzskata, ka nelegālie 
imigranti, kas ieradušies Eiropas 

Savienībā (ES), būtu jātur salās, 
nedodot viņiem tiešu piekļuvi kon-
tinentam. Ministrs pauda viedokli, 
ka ES būtu jāseko “Austrālijas pie-
mēram”, īstenojot stingru imigrā-
cijas un patvēruma politiku, tādā 
veidā atrunājot nelegālos imig-
rantus no došanās bīstamajā ceļā 
uz Eiropu. Austrālija aiztur visus 
imigrantus, kas valstī mēģina iekļūt 
nelegāli pa jūras ceļu, nosūta viņus 
atpakaļ vai arī nogādā aizturēša-
nas centros Papua-Jaungvinejā un 
Nauru, kur tiek izskatīti viņi lūgumi 
par patvēruma piešķiršanu. Turklāt 
Austrālija arī neuzņem pat par pa-
tiesiem bēgļiem atzītos patvēruma 
meklētājus.

•	 Kazahstānas ziemeļrietumu pilsētā 
Aktebē pirmdien notika prettero-
risma operācija, par kuru pilsētas 
iedzīvotājus informē ārkārtas die-
nesti ar mobilo tālruņu īsziņām.

•	 Šveicē svētdien notikušajā referen-
dumā vairāk nekā trīs ceturtdaļas 
dalībnieku nobalsojuši pret priekš-
likumu nodrošināt visus valsts pil-
soņus ar beznosacījuma pamata 
ienākumiem, lai cīnītos pret naba-
dzību, nevienlīdzību un nodrošinā-
tu cieņpilnu eksistenci visiem.

Gads līdz pašvaldību vēlēšanām
3. jūnijā, sestdienā, pēc gada 

Latvijā notiks republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēša-
nas, kurās uz nākamo četru gadu 
termiņu būs jāievēl deviņu repub-
likas pilsētu un 110 novadu dom-
ju deputāti. Deputātu kandidātu 
sarakstu iesniegšana pašvaldību 
vēlēšanām norisināsies no nākamā 
gada 14. līdz 24. aprīlim, bet priekš-
vēlēšanu aģitācijas periods sāksies 
jau 3. februārī.

Pašvaldību vēlēšanas no Saeimas 
un Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
atšķiras ar nosacījumu, ka šajās vēlē-
šanās vēlētāji drīkst balsot tikai tajā 
pašvaldībā, kur ir viņu deklarētā dzī-
vesvieta 90 dienas pirms vēlēšanām 
vai pašvaldībā, kur viņiem pieder 
likumā noteiktā kārtībā reģistrēts ne-
kustamais īpašums. 90 dienu termiņš 
pirms vēlēšanām, kas būs atskaites 
punkts balsstiesīgo pilsoņu iekļauša-
nai attiecīgās pašvaldības vēlētāju sa-

rakstā, būs 2017. gada 5. marts.
Līdz ar to vēlētājiem, kuru faktis-

kā un deklarētā dzīvesvieta atšķiras, 
pirms pašvaldību vēlēšanām ir jārod 
atbilde uz jautājumu, kura pašvaldī-
ba ir vairāk mana – tā, kurā ir mana 
reģistrētā dzīvesvieta vai tā, kurā 
faktiski dzīvoju, kurā pavadu dzīves 
lielāko daļu, kuras infrastruktūru 
un pakalpojumus lietoju ikdienā? Ja 
faktiskā un reģistrētā dzīvesvieta at-
šķiras, līdz nākamā gada 5. martam 
vēl ir laiks izdarīt izvēli un pieņemt 
lēmumu mainīt vai nemainīt dek-
larētās dzīvesvietas adresi, uzskata 
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) 
priekšsēdētājs Arnis Cimdars.

Savukārt vēlētāji, kuri izvēlē-
sies balsot pašvaldībā, kur viņiem 
pieder nekustamais īpašums, no 
25. marta līdz 9. maijam varēs mai-
nīt sākotnēji reģistrēto iecirkni un 
pieteikties balsot šajā pašvaldībā. 
Gatavojoties pašvaldību vēlēšanām, 

CVK pavasarī Saeimas Valsts pārval-
des un pašvaldības komisijā ir ie-
sniegusi arī grozījumus Republikas 
pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likumā, rosinot pašvaldību 
vēlēšanās ieviest papildus balsošanas 
iespēju – pasta balsošanu. Ja Saeimas 
deputāti šo priekšlikumu atbalstīs, 
tad vēlētājiem, kuru faktiskā un 
deklarētā dzīvesvieta ir dažādās paš-
valdībās, bet kuri kādu iemeslu dēļ 
nevēlas deklarēt faktisko dzīvesvie-
tu, būs iespēja par savas pašvaldības 
deputātu kandidātiem nobalsot at-
tālināti, ar pasta starpniecību.

CVK ieskatā par to, vai šāda papil-
dus balsošanas iespēja ir ieviešama, 
parlamentam konceptuāls lēmums 
būtu jāpieņem līdz Jāņiem.

Vairāk informācijas par 2017. 
gada pašvaldību vēlēšanu kārtību – 
www.cvk.lv sadaļā “Pašvaldību vēlē-
šanas 2017”.

CVK Informācijas nodaļa

AUTOSTIKLU uzstādīšana un remonts 
Autostiklu cena – no 48 eiro.

SIA “Māra N” (Dagda, Asūnes iela 6). Tālr. 29438976. 
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Kā plānojat pavadīt vasaru?
Dace: “Sā-

kumā pabeigšu 
mācību prak-
si. Tā ilgs līdz 
jūnija beigām. 
Pārējo vasaru 
plānoju pavadīt 
ar draugiem un 

mīļoto cilvēku.”

Jūsuprāt?..

Bērniem 
veltīti 
svētki

Prieks un mīlestība bija 
tas, kas piepildīja Krāslavas 
ielas 1. jūnijā - Starptautiska-
jā bērnu aizsardzības dienā. 
Sudraba karotīšu pasniegša-
na Krāslavas novada jaundzi-
mušajiem ir šīs dienas tradi-
cionālie svētki mūsu pilsētā. 
Saņemt apsveikumus un dā-
vanas, ko Krāslavas novada 
domes vārdā pasniedza tās 
priekšsēdētājs Gunārs Upe-

nieks, bija aicināti 107 mazie 
novadnieki. 

Svinības sākās ar ratiņu 
parādi pa Brīvības ielu. Šis 
citviet populārais pasākums 
Krāslavā tika organizēts pir-
mo reizi. Tā iniciatores ir ak-
tīvās Māmiņu kluba dalībnie-
ces. Spītējot svelmei, parādē 
piedalījās aptuveni 100 bērni 
ratos. Parāde izvērtās koša. 
Tās priekšgalā lepni soļoja 
kukaiņu draudzīgais pulks 
- Sienāzis, Mārīte, Bite, Zir-
neklis ar saviem mazu-
ļiem un viņu draudzene 
Pienenīte. Vecāki bija 
parūpējušies gan par 
ratu noformējumu, gan 
vienotu apģērbu visai 
ģimenei. Kad pilsētas 
laukumā ieradās gājie-
na dalībnieki, tas kļuva 
par ģimeniskuma un la-
bestības saliņu. Mazuļi 
saposti, vecāku acīs 
mirdz prieks, visapkārt 

skan jautras čalas 
un patiesi smiek-
li…

Svētku kon-
certu papildināja 
pilsētas bērnu-
dārzu “Pienenī-
te” un “Pīlādzītis” 
bērnu skaistās 
dejas un skanīgās 
dziesmas.  Kopā 
ar kukaiņu sai-

mi bērni uz asfalta uzzīmēja 
savu vasaras sapni. 

Nobeigumā uz skatuves 
kāpa 8 māmiņas - puķes, 
kuru bērni ir mazuļu mūzikas 
skolas “Yamaha” audzēkņi. 
Kopā ar mammām mazās 
meitenes pirmo reizi kāpa uz 
skatuves un demonstrēja mu-
zikālu priekšnesumu.

Inga PUDNIKA 
Autores un Jutas ČERNIKAS 

foto

Jeļena: “Šovasar 
gribu aizbraukt uz Pa-
langu. Līdz tam plā-
noju brīvajā laikā pel-
dēties vietējos ezeros 
sauļoties, makšķerēt. 
Vasarā man patīk no 
rītiem skriet, bet vaka-
rā doties pastaigās.”

V a l ē -
rijs: “Man 
nav ieplā-
nots laiks 
atpūtai. Šo-
brīd veicu 
mājās re-
montu, bet 
pēc tam - darbs, darbs, darbs…”

Igors: “Vēlos 
sakopt apkārtējo 
vidi. Plānoju pieda-
līties dažādos va-
saras pasākumos. 
Bet, lai atslābinātos 
un atpūstos, došos 
makšķerēt.”

Aptauju veica Juta ČERNIKA
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Jauno velosipēdistu konkurss Krāslavā 
27. maijs Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas pagalmā bija jautrs un 
skaļš. Tur norisinājās ikgadējās 
CSDD sacensības jaunajiem velosi-
pēdistiem, kurās piedalījās Krāslavas 
un Dagdas novada skolēni. 

Sacensties ieradās 7 komandas, 
pa 4 cilvēkiem katrā - 2 zēni un 2 mei-
tenes, kā to pieprasīja nolikums.  

Pasākums sākās ar kopējo rītaros-
mi, bet pēc tam komandas tika sadalī-
tas atbilstoši uzdevumu izpildes punk-
tiem – bija jāatbild uz jautājumiem par 

pirmo medicīnisko 
palīdzību, par ceļa 
zīmēm, par velosi-
pēda uzbūvi, jāatrod 
3 bojājumi speciāli 
sagatavotajā divu 
riteņu transportlī-
dzeklī, kā arī jāiz-
brauc divas visai sa-
režģītas trases. 

Daži izpildīja 
visus uzdevumus 
viegli un ātri, citiem 
bija vajadzīgs laiks, 
lai koncentrētos un 
pārdomātu visas 
darbības, bet ar pār-
baudījumiem tika 
galā visi! Kad likās, 
ka visi uzdevumi jau 
paveikti, blakus sko-
lai esošajā laukumā 
pēkšņi parādījās 
Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas 
dienesta mašīna, 
ugunsdzēsēji izvilka 
šļūtenes un četrus 
lielus speciālos tēr-
pus. Sākās vēl viens 
negaidīts uzdevums 
– uzvilkt mugurā 
speciālo glābēju tēr-
pu, paņemt šļūtenes 

un ar spēcīgas 
ūdens strūklas 
palīdzību no-
triekt bumbas, 
kas tika izvieto-
tas uz augstiem 
paliktņiem. Tas 
bija patiešām 
jautrākais un aiz-
raujošākais uz-
devums visiem 
sacensību da-
lībniekiem. Pēc 
tā izpildīšanas 
katrai komandai 
atļāva iekāpt lie-
lajā, sarkanajā 
mašīnā un no-
fotografēties par 
piemiņu. 

Un, lūk, sa-
censības sasnie-
dza noslēguma 
posmu. Pasā-
kuma vadītāja 
ne- steidzās ar 
rezultātu pazi-
ņošanu, bet gan 
speciāli radīja 
intrigu un lika 
k l ā tesoša j i em 
uztraukties. Un tad uzvarētāji tika 
pasludināti: septiņu komandu konku-
rencē trešo vietu ieguva komanda no 
Robežnieku pamatskolas, bet otro un 
pirmo vietu izcīnīja divas komandas no 
Indras! Tika nosaukti arī labāko velosi-
pēdistu vārdi – Anna un Sandris – pro-
tams, arī no Indras! 

Komandas, kas uzvarēja šajās sa-
censībās, ieguva kausus, diplomus un 
piemiņas balvas. Pārējie gan apsolīja, 
ka pēc gada piedalīsies sacīkstēs at-
kārtoti un noteikti atspēlēsies.  

Natālija ZDANOVSKA 
Autores foto 

Senioru draudzības balle un vīns Aulejā

Ir ļoti patīkami, ka dzimst jau-
nas tradīcijas. Senioru draudzības 
balle - tā ir jauna tradīcija, kas ra-
dusies pateicoties Aulejas Tautas 
nama vadītājas Ināras Kučānes 
un Skaistas Tautas nama vadītājas 
Romualdas Umbraško draudzībai 
un iniciatīvai. Krāslavas novada 
Skaistas un Aulejas pagasta senio-
riem nu ir divas balles gadā – ru-
denī Skaistā un pavasarī – Aulejā.

Pagājušā gada oktobrī aulejie-
šus uzņēma Skaista, šī gada maija 
nogalē Skaistas pagasta seniori 
kopā ar līnijdeju grupas “Harmo-
nija” dalībniecēm devās uz Aule-
ju. Kopīgu paziņu lokā ir jautrāk. 
Seniorus izklaidēja Aulejas Tautas 
nama sieviešu vokālais ansamblis  
Alberta Stepiņa akordeona pava-
dījumā, Skaistas “Harmonijas” de-
jas un Guntas Ļaksas-Timinskas 
krāšņo tērpu šovs, kā arī Skaistas 
akordeonista Pētera Orupa uzstā-
šanās. 

Visus klātesošos sveica Aule-
jas pagasta pārvaldes vadītājs Ai-
vars Umbraško. Ināra Kučāne bija 
sagatavojusi balvas mīklu konkur-
sa uzvarētājiem. Ballē dziesmas 
mijās ar dejām un senioriem ne-
gribējās šķirties. Izmantoju izdevī-
bu, lai aicinātu uz sarunu Viktoru 
Veceli, kurš Skaistas dāmām par 
sagādāto prieku uzdāvināja paš-

darināta vīna pudeli.
Pagājušajā gadā, uzstājoties 

Aulejā, arī saņēmām no Jums 
pašdarināto vīnu. Nobaudījām 
un atzinām par ļoti gardu. Vai 
pastastīsiet kā Jūs to gatavojat?

Gatavoju vīnu no āboliem, jā-
ņogām, upenēm un vīnogām. Jā-
ņogām gandrīz nevajag pievienot 
vīna ieraugu, tās tāpat rūgst. Var 
pievienot jāņogas citām ogām ie-
rauga vietā.  Galvenais – lai ir labi 
nogatavojušās ogas, tad iznāks 
vairāk sulas. Ar upenēm es daru tā 
– vispirms tās tvaicēju sulai, jo ne 
jau vīnam vien ogas tiek audzētas. 
No tā, kas paliek pāri, es gatavoju 
vīnu. Pieleju izspaidām nedaudz 
ūdeni, pievienoju vīna raugu, cu-
kuru un lieku raudzēties. Ja ne-
vēlas tvaicēt vai spiest sulu, var 
saspaidīt ogas, tad pieliet ūdeni, 
pievienot cukuru un vīna raugu un 
gaidīt, kad norūgst. Pēc tam  caur 
divkārtīgu marles kārtu izspiež sulu 
un liek atkal raudzēties.

Cik cukura nepieciešams 
pievienot?

 20 litriem sulas pievienoju ap-
mēram 3 līdz 4 kg cukura. Ja pie-
liek par daudz, vīns nenorūgs. 

Kur jāuzglabā vīns?
Kad vīns norūdzis, to filtrē un 

pilda pudelēs. Var uzglabāt arī lie-
lākos traukos. Jāuzglabā vēsumā. 
Kad dzīvoju un strādāju Mārupē, 
biju 10 litrus vīna ieracis zemē. 
Nostāvēja astoņus gadus. Tas nu 
gan bija garšīgs! Bija gatavots no 
upenēm, avenēm un meža ogām, 
kas vīnam piešķīra izteiktu garšu.

Kas Jums iemācīja gatavot 
vīnu? Vai ir gadījušās arī kļūmes?

Vīnu darināt iemācījos no sie-
vasmātes. Viņa bija pavāre un ga-
tavoja savām vajadzībām arī vīnu. 
Par kļūmi to nenosaukšu, bet bija 
tāds gadījums – filtrēju vīnu un pa-
likušās duļķes atstāju cūkēdiena 

spainī. Sieva, to nezinādama, iejau-
ca pārējo ēdamo un pabaroja cūku. 
Pēc laiciņa saka: “Cūka saslimusi 
– ceļās un krīt, ceļās un krīt.” No-
skaidrojām, ar ko barojusi, un sa-
pratām, ka cūka apreibusi no vīna.

Vai Jūs pats arī lietojat vīnu? 
Kāds Jums labāk garšo?

Vīns ir veselīgs. Pats lietoju 
pēc pusdienām pa 50 gramiem 
dienā. Pašam labi garšo vīnogu 
vīns. Upeņu arī tā nekas. Ābolu 
vīns ir ārstniecisks, izšķīdina visus 
akmeņus.  Reiz ciemos atbrauca 
krustdēls, viņš tā nelāgi jutās. Ie-
devu izdzert vienu glāzi ābolu vīna 
– uzreiz labāk palika. 

Par vīna darināšanas rep-
cepti – paldies! Pastāstiet, lū-
dzu, par sevi, savu dzimtu.

Esmu dzimis Aulejā, pabeidzu 
Aulejas skolu, izmācījos par skolo-
tāju un pirmos darba gadus strādā-
ju Aulejas skolā par sporta un dar-
bmācības skolotāju. Pēc tam mani 
ievēlēja Dagdā par sporta nodaļas 
darbu vadītāju. Nostrādāju šai 
amatā trīs gadus, neskatoties uz 
to, ka visā rajonā nebija nevienas 
sporta zāles. Vēlāk pār-
cēlos uz dzīvi un strādāju 
Mārupē, pēc tam Olainē. 
Aizejot pensijā, atgriezos 
dzimtajās mājās Aulejā.  

Mans vecaistēvs, tēva 
tēvs Staņislavs Vecelis, 
ir no Skaistas. Mamma 
nāk no Rimšānu dzim-
tas Traptiškos. Atceros 
vēl mammas tēvu, kurš 
nodienēja Krievijas cara 
armijā 25 gadus. Viņš pie-
dalījās krievu-turku karā 
un cīnījās kaujā pie Šip-
kas. Pēc kara turpināja 
dienestu Pēterpilī, cepa 
pulkam maizi. Tik ilgu lai-
ku dienējot, atcerējās un 
stastīja mums, mazbēr-

niem, daudz dažādus notikumus 
par tiem laikiem. Atceros vienu no 
viņa stāstiem – viņiem pulkā bija 
kāds kurpnieks. Labs kurpnieks, 
šuvis zābakus. Tikai piemitis viņam 
viens niķis – nevarējis noturēties 
no zagšanas. Uzšuj zābakus, no-
zog un pārdod. Pastāstījis manam 
vecamtēvam, ka nespēj gulēt, ja 
nav kaut ko nozadzis. Tāda kā sli-
mība viņam esot, kad nozog, pār-
dod, tad tik varot mierīgi aizmigt. 
Vecaistēvs pieteicies no šīs sli-
mības izārstēt. Nosutinājis kārkla 
klūgas un pēc kārtējās zagšanas 

kurpnieku kārtīgi nopēris tā, ka tas 
nevarējis apsēsties. No tā laika 
zaglis ticis izārstēts. Sak’ – gribu 
nozagt, bet atceros, ka dibens sā-
pēs un vēlēšanās pāriet... 

Paldies par stāstu! Kādreiz 
arī mums palīdzēja daktera Bēr-
ziņa zāles, bet kopš esam iestā-
jušies ES, tās tiek uzskatītas par 
kaitīgām bērnu audzināšanā.

Lai Jums laba veselība, vien-
mēr izdodas garšīgs vīns un uz 
tikšanos rudens pusē Skaistā!

Iveta LEIKUMA
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Labdarības un brīvprātīgā darba veicēju godināšanas pasākums “Ne adatai kur nokrist”
Pateicoties Borisa un Ināras 
Teterevu fonda atbalstam, tā 
darbības 5 gados ir paveikts 
tik daudz labu darbu, ka jaunā 
Vidzemes koncertzāle Cēsīs, 
kurā uz pasākumu pulcējās 
aptuveni 800 labdarības un 
brīvprātīgā darba veicēji no 
visas Latvijas, teju spēja vi-
sus uzņemt.

Pirmajā pasākuma daļā 
visiem bija ie-
spēja baudīt 
koncertu, otrajā 
daļā pasākuma 
dalībnieki atska-
tījās uz paveikto 
fonda darbības 
jomās - jo īpaši 
trijās - sociālā 
palīdzība, ko-
pienu attīstība 
un rūpes par 
dzīvniekiem Lat-
vijā un ārvalstīs.

Borisa un 
Ināras Teterevu 
fonda atbalstīta-
jās organizāci-
jās savu ieguldījumu sniedz tūk-
stošiem biedru un brīvprātīgo, ik 
gadu paveicot sabiedriska labu-
ma nozīmes darbu teju 800 000 
darba stundu apjomā.

Uz pasākumu tika aicināti 
arī Dagdas un Krāslavas novadu 
labdarības un brīvprātīgā darba 
aktīvākie veicēji. Aicināju viņus 
pastāstīt par Borisa un Ināras Te-
terevu fonda atbalstītajiem pro-
jektiem un iespaidiem godināša-
nas pasākumā.

Svetlana Ilatovska, Dag-
das jauniešu biedrības “Dag-
ne” valdes priekšsēdētāja:

Borisa un Ināras Teterevu 
atbalstu saņēmām vēl pirms viņi 
nodibināja savu labdarības fon-
du. 2011. gadā Latvijas Kopienu 
iniciatīvu fonds atbalstīja projektu 
“Piemērotas telpas - solis pretim 
sadarbības veicināšanai”. Projek-
ta ietvaros tika nomainīti 17 BJC 
telpu logi. Viņu atbalstītā projekta 
“Labdarība Dagdā caur deju rit-
miem” mērķis bija turpināt aizsāk-

tos labdarības pasākumus, ie-
saistot tajos arvien vairāk sociāli 
maznodrošinātu personu grupas. 
Projekta ietvaros tika iegādāta 
profesionāla skaņas aparatūra. 
Pasākums bija svinīgs un iedves-
mojošs. Atmosfēra, ar kuru bija 
piepildītas telpas, ļāva uzlādēties 
ar spēku, lai darbotos un attīstī-
tos arī turpmāk.

Andzeļu pagasta biedrības 
“OrhidejasS’’ (Dagdas nov.) 
valdes locekles:

Anna Sevastjanova - Pa-
gājušajā gadā Borisa un Ināras 
Teterevu fonds atbalstīja mūsu 
biedrības projektu “Andzeļu jau-
niešu veselīgais dzīvesveids”. 
Projekta ietvaros tika iegādāti 
trenažieri, velosipēdi, teltis, skri-
tuļslidas un cits sporta inventārs, 
lai bērni varētu aktīvi darboties. 
Un viņi to dara! Otrs atbalstītais 
projekts, kuru pašlaik realizējam, 

ir viena no fonda programmām 
“Maizes rieciens”. Projekta ietva-
ros paredzēts iegādāties virtuves 
iekārtas, lai bērni mācītos gatavot 
ēdienu un piedalītos ar saviem 
izstrādājumiem dažādās labdarī-
bas akcijās. 

Par pasākumu – ir sarež-
ģīti izteikt vārdos emocijas. Tas 
tiešām bija ļoti, ļoti emocionāls. 
Dvēseli aizkustinošs. Ir milzīga 
cieņa pret to, ko dara Teterevu 

ģimene. Apzi-
noties viņu lab-
darības projektu 
mērogu, biju 
pārsteigta par 
mecenātu per-
sonisko pieticību 
un sirsnību. Tas 
ļoti iespaidoja. 
Protams, iespai-
doja arī labdarī-
bas organizāciju 
pārstāvji, kurus 
godināja dažā-
dās nominācijās. 
Neskatoties uz 
dažādām savas 
dzīves problē-

mām, pat fiziskiem trūkumiem 
un sāpēm, viņi realizē projektus 
savu līdzcilvēku dzīves kvalitātes 
uzlabošanai. Tas ir milzīgas cie-
ņas vērts piemērs mums – jau-
niem un stipriem! Liels paldies 
fonda mecenātiem un darbinie-
kiem par patīkamajiem iespai-
diem un iespēju piedalīties šādā 
pasākumā!

Ļena Beitāne - Mazs cinītis 
gāž lielu vezumu! Kopīgi mēs va-
ram darīt daudz labu darbu līdz-
cilvēkiem.

Māmiņu kluba “Dagda” 
valdes locekle Tatjana Munda:

Dagdas māmiņu klubam 
tika atbalstīts projekts “Sievie-
tes iedvesmai Dagdā”. Projekta 
mērķis ir uzlabot Dagdas novada 
sieviešu - ilgstošo bezdarbnieču, 
mājsaimnieču un jauno māmiņu 
- iespējas iekļauties aktīvā sa-
biedriskā dzīvē un darba tirgū, 
piedāvājot nodarbību ciklus, kuru 
kopums pozitīvi ietekmēs gan 
pašcieņu, gan veselības stāvok-

li, gan radošās spējas. Par pa-
sākumu - esam sajūsmā! Borisa 
un Ināras Teterevu fonda rīkotajā 
pasākumā piedalījāmies pirmo 
reizi. Ļoti sirsnīgs, 
labestīgs skaists 
pasākums, no kura 
var smelties jaunas 
idejas, apbrīnot citu 
cilvēku darbu. Tas ro-
sina visus kopīgiem 
spēkiem padarīt 
mūsu pasauli labāku. 
Paldies Inārai un Bo-
risam Tetereviem!

Sandra Drozdo-
va, LSK Krāslavas, 
Dagdas, Aglonas 
novadu komitejas 
Šķaunes nodaļas va-
dītāja:

2013.gadā mūsu 
SK nodaļai tika at-
balstīts projekts “Mā-

miņu centra izveide”. 2014.gadā 
projekts “Māmiņu centra darba 
uzlabošana Dagdas novada 
Šķaunē”. 2016.gadā - “Ģimeņu 
labklājības celšana Šķaunes, 
Bērziņu, Ezernieku, Dagdas pa-
gastos.” Mūsu novada skolēni, 
pateicoties fonda atbalstam, prog-
rammas “Dakter, ES labi redzu!” 
ietvaros ir pārbaudījuši redzi un 
nepieciešamības gadījumā saņē-
muši dāvanu kartes briļļu iegādei. 
Mans novēlējums Teterevu pārim:

No saules - siltumu
No dieva - svētību
No cilvēkiem labus vārdus.
Par iespaidiem pasākumā ir 

grūti izteikties, tajos vēl dzīvojam 
un atbildam uz iedzīvotāju jautā-
jumu - vai tiešām arī paši Teterevi 
bija? (Borisa un Ināras Teterevu 
ģimene koncerta laikā sēdēja ne-
tālu no mums).

Jadviga Utāne, LSK Krās- 
lavas, Dagdas, Aglonas nova-
du komitejas Konstantinovas 
nodaļas vadītāja:

2014. gadā saņēmām atbal-
stu projektam “Veselīga dzīves-
veida attīstība Dagdas novada 
Konstantinovas pagastā”. Par 
projekta līdzekļiem nopirkām 
dažādus sporta trenažierus un 
inventāru. Tagad mums ir savs 
Sarkanā Krusta Sporta centrs! 

Cilvēki ir ļoti apmierināti, pateicīgi 
par iespēju uzlabot veselības stā-
vokli, paaugstināt lauku dzīves 
kvalitāti. Nāk sportot ģimenes, 
atbrauc ciemiņi no citiem pagas-
tiem. Vasarā atbrauc mazbērni 
no pilsētām, arī viņi labprāt nāk 
uz sporta centru izkustēties un 
brīnās, ka viss ir par velti! Liels 
paldies Teterevu fondam un LSK 
Krāslavas, Dagdas, Aglonas no-
vadu komitejai par atbalstu un 
sadarbību! Pasākums bija brī-
nišķīgs!!! Ļoti liels paldies par tā-
diem svētkiem! Viss bija tik skais-
ti un sirsnīgi!

Anna Vagale, biedrība 
“Krāslavas katoļu draudzes 
Caritas grupa”:  

Projekts “Labdarības virtu-
ve trūcīgām personām Krāslavā 
2015/2016” labdarības program-
mas “Maizes rieciens” ietvaros, 
ko finansēja nodibinājums “Bo-
risa un Ināras Teterevu fonds”, 
bija jau trešais atbalsts Krāslavas 

Caritas grupas labdarības virtu-
vei. Projekta īstenošanas laikā 
vienreiz nedēļā 60 trūcīgiem bēr-
niem un 25 pieaugušajiem tika 
nodrošināta silta maltīte, kā arī 
tika sagādātas Ziemassvētku un 
Lieldienu dāvanas.

 Apmeklējot pasākumu, 
biju patiesi pārsteigta par to, cik 
daudz labu cilvēku brīvprātīgi, 
ziedojot savu darbu un laiku, dara 
labus darbus visos Latvijas nova-
dos no Liepājas un Jelgavas līdz 
Rēzeknei un Baltinavai, un tas 
ir viņu aicinājums. Palika atmiņā 
Rūtas Dimantas vārdi, ka “cilvē-
ce attīstīsies tikai tad, ja ne tikai 
ņemsim, bet arī dosim, ne tikai 
mīdīsim, bet arī celsim...” un Inā-
ras Teterevas teiktais, ka “tik liels 
tu būsi, cik aiz tevis paliks, un 
ne jau naudas maisi...”. Aizkus-
tinoši bija redzēt, cik laimīgi šajā 
pasākumā jutās Ināra un Boriss 
Teterevi. Viņi pilnīgi staroja lai-
mē. Šķita, ka tā ir viņu Zvaigžņu 
stunda. Un kāpēc? Tikai tāpēc, 
ka viņi dod citiem un saņem pa-
teicību. Un tad tiešām likās patie-
si piepildījušies Raiņa vārdi “Gūt 
var ņemot, gūt var dodot, dodot 
gūtais neatņemams”. Kaut Latvijā 
arvien vairāk pieaugtu tādu cilvē-
ku skaits, kuri kļūst laimīgi dodot! 
Un tie astoņi simti brīvprātīgo 

šajā pasākumā liecina par to, ka 
Latvija ir uz pareizā ceļa.

Kristīna Babrovska, biedrī-
bas “STARIŅŠ” brīvprātīgā:

Projekts “Sociālo pakalpoju-
mu kvalitātes uzlabošana Krās- 
lavas invalīdiem” tika atbalstīts 
2013. gadā. Projekta mērķis - uz-
labot sociālo pakalpojumu snieg-
šanas kvalitāti Krāslavas novada 
invalīdiem, veicināt invalīdu ak-
tīvu dzīvesveidu un integrāciju 
sabiedrībā, nodrošināt invalīdu 
aprūpi, labiekārtojot biedrības 
jaunās telpas un iegādājoties 
sadzīves tehniku. Pateicoties 
projekta ietvaros iegādātajām 
mēbelēm, sadzīves tehnikai, 
vannas istabas iekārtām un trau-
kiem, vismaz 60 Krāslavas inva-
līdiem biedrības jaunajās telpās 
ir pieejami pilnveidoti sociālie 
pakalpojumi – veļas mazgāšana 
un remonts, dušas pakalpojumi, 
humānās palīdzības drēbju un 
pārtikas produktu saņemšana, kā 

arī bibliotēka. 
Teterevu fonda pasākums 

atstāja lieliskus iespaidus un at-
miņas. Bija ļoti interesanti un ie-
dvesmojoši uzzināt informāciju 
par Teterevu fonda un tā atbalstī-
to organizāciju darbību dažā-
dās labdarības jomās. Populāro 
mākslinieku uzstāšanās bija vēr-
tīga mecenātu dāvana.

Pasākumā piedalījās arī Dag-
das invalīdu brālības “Nema”, 
Dagdas novada Bērziņu pagasta 
biedrības “Nākotnei”, Ezernieku 
jauniešu biedrības “Senna” un 
Krāslavas novada, Skaistas pa-
gasta biedrības “Skaistas atbal-
sta centrs” pārstāvji.

“Esam gandarīti un pateicī-
gi par mūsu kopīgi paveikto ša-
jos gados. Ticam, ka paveiktais 
un sasniegtais maina pasauli ap 
mums, padarot to labestīgāku, 
sakoptāku un sirdsgudrāku. Mēs 
neapstāsimies. Un zinām, ka Jūs 
būsiet kopā ar mums!” pauda 
mecenāti Boriss un Ināra Tete-
revi. Pēc viņu ierosmes fonds ir 
iedibinājis apbalvojumu – Goda 
zīme. To piešķir organizācijai vai 
personībai par īpašiem nopel-
niem labdarības un brīvprātīgā 
darba veicināšanā. Godināšanas 
pasākumā Cēsīs Boriss Teterevs 
pasniedza Goda zīmi ar pirmo 
kārtas numuru fonda Ziedot.lv 
vadītājai Rūtai Dimantai.

Krāslavas un Dagdas nova-
du labdarības projektu realizētāji 
un brīvprātīgā darba veicēji izsa-
ka pateicību Borisa un Ināras Te-
terevu fondam par ielūgumu pie-
dalīties godināšanas pasākumā 
un Krāslavas un Dagdas novadu 
domēm par transporta nodrošinā-
jumu pasākuma apmeklējumam.

 
Rakstā izmantota informāci-

ja no Borisa un Ināras Teterevu 
fonda mājaslapas.

Iveta LEIKUMA
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Jūnija pali Daugavā 
Vienā acumirklī pagāja pa-

vasaris, un pirmo vasaras dienu 
man paveicās pavadīt pie dabas 
krūts. Skaistums neaprakstāms: 
klusums, plašumi un smaragda 
zaļie upes krasti. Spilgti zila krā-
sa  debesīs un ūdenī, un es pa 
vidu. Turpinās lakstīgalu treļļi, 
bet dzeguze arvien retāk uzsāk 
savu monotono dziesmu. Starp 
citu, Latgalē lakstīgalas dzied 
līdz vasaras vidum, līdz tās 
gaišākajām pusnaktīm. To jau 
sen novēroju. 

Saullēkts uz upes – neie-
domājams skaistums. Steidzīgi 
peld pie savas alas aizkavējies 
bebrs, zemu virs ūdens lido 
meža pīles, kuras pamodināja 
kāds makšķernieks, bet baltais 
gārnis upes otrajā krastā, sau-
les staru apmirdzēts, izskatās kā 
putns ar rozā spalvām. 

Pārsteidzoši - pirms mēneša 
ūdens līmenis Daugavā bija tieši 
tāds pats. Jau sen netika piere-
dzēts šāds brīnums: maijā sākās 
otrie pavasara pali. Manuprāt, šo 
negaidīto ūdens līmeņa pacelša-
nos nevarēja veicināt izmaiņas 
Baltkrievijas hidroelektrostaciju 
darbībā. Mākslīgās hidrotehnis-
kās būves ir paredzētas darbam 
līdzenuma apstākļos, visticamāk 
tās neatstāja nekādu īpašu ie-
tekmi uz ūdens līmeņa svārstī-
bām Daugavā mūsu novada te-
ritorijā. Galveno uzmanību mūsu 
austrumu kaimiņi tagad pievērš 

atomelektrostacijas celtniecībai 
Poļesjē, tādēļ plāni būvēt uz 
Daugavas (Zapadnaja Dvina) 
četru HES kaskādi nekādas iz-
maiņas hidroloģiskajā režīmā 
neienesīs. Kaut gan ievērojamas 
svārstības diennakts ietvaros ir 
iespējamas, kas noteikti neuzla-
bos nārsta procesu. 

No drošiem informācijas 
avotiem kļuvis zināms, ka šī 
gada maijā pali Baltkrievijā pār-
sniedza iepriekšējo gadu līmeni 
par vairākiem metriem. Tādu 
pašu ūdens līmeņa celšanos 
Daugavā tagad novērojam arī 
mēs. Visticamāk šo dabas parā-
dību ietekmēja ilgstošās pavasa-
ra lietavas Krievijas un Baltkrie-
vijas plašumos, par ko liecināja 
duļķainais ūdens, bet maija pē-
dējā dekādē pa upi peldēja gan 
sauso koku stumbri un būvmate-
riāli, kas tika noskaloti no upes 
krastiem, gan dažādi citi lielga-
barīta atkritumi. Tas ierobežoja 
motorlaivu un kuteru ekspluatā-
ciju, līdz ar to var apgalvot, ka 
ālantu, plaužu, sapalu un samu 
nārsts pagāja atbilstoši vislabvē-
līgākajiem nosacījumiem. 

Maija pali ievērojami mainīja 
gan makšķernieku, gan spinin-
gotāju plānus: atrast pavasara 
copei piemērotāko vietu upē 
ar tik strauju straumi bija visai 
grūti. Taču mājīgākus stūrīšus 
tomēr varēja uziet, un pavasara 
ūdensprieku meklētāji ierakstīja 

savās makšķernie-
ku dienasgrāmatās 
veiksmīgas ziņas. 
Jo grūtāk, jo inte-
resantāk, un savu 
pirmo plaužu pāri 
es noķēru jau mai-
ja pirmajā nedēļā. 
Visai cienījamus 
eksemplārus – zi-
vis ar svaru vairāk 
nekā divi kilogra-
mi – savā sasnie-
gumu sarakstā ie-
kļāva arī mani labi 
paziņas Mečislavs 
Moisejs un Volde-
mārs Kazimirovs. Loģiski, ka 
šogad par labāko ēsmu plaužu 
copei ir atzīti tārpi. Mečislavam 
paveicās nakts copes laikā, kad 
Voldemārs efektīgi atklāja mak-
šķerēšanas sezonu, ķerot zivis 
ar pavadu un papildbarošanu, 
kad viņa lomā bija ne tikai pieci 
plauži, bet arī visai liels ālants. 
Ar to es viņu arī apsveicu. 

Ir noskumuši un pilnīgi ap-
jukuši sapalu copes cienītāji. 
Spārnainās ēsmas – maijvabo-
les – šogad sagatavots jau pār-
pārēm. Ir cita problēma: ūdens 
līmenis nekrītas, upē neparā-
dās sēkļi, kuros parasti pulcējas 
sapalu bari. Šajā situācijā sapa-
li turpina baroties gultnē, es ar 
fīderi varēju noķert kilogramu 
lielus skaistuļus. Kaut gan mak-
šķerēt straujā un duļķainā upē 

ir ārkārtīgi grūti: ūdenszāles 
ātri sakrājas uz āķiem ar ēsmu. 
Taču visam var pielāgoties, un 
šī gada maija copi ar fīderi to-
mēr var uzskatīt par veiksmīgu. 
Šāds burvīgi kluss pavasaris jau 
sen netika piedzīvots. 

Nav lielā sajūsmā par mak-
šķerēšanas apstākļiem Dau-
gavā šī gada maijā arī mūsu 
spiningotāji, taču... Piemēram, 
mans kompanjons copes lie-
tās Aleksandrs Smirnovs maijā 
izcēlās ar sasniegumiem pat 
divas reizes. Kādas dienas bei-
gās viņš izsauca fotokorespon-
dentu uz Daugavas krastu, lai 
nofiksētu savu lomu - desmit 
kilogramus smagu līdaku. At-
klāšu mana veiksmīgā drauga 
divkāršo noslēpumu: viņš turpi-
na savus ilgstošos un sekmīgos 

makšķerēšanas eksperimentus 
dienas noslēgumā. Bet upes 
monstrs ļāvās kārdinājumam ar 
nosaukumu “krievu brīnums” – 
tas ir modernizēts vobleris, par 
kuru es jau stāstīju pagājušajā 
gadā. Un savu otro ievēroja-
mo eksemplāru – desmit kilo-
gramus lielu samu - bezmoto-
ra zvejas cienītājs noķēra jau 
praktiski mijkrēslī.  

Vasaras sezona tikai sākas, 
tāpēc lūgums ziņot par visintere-
santākajiem gadījumiem šo rin-
du autoram pa tālruni 26065838 
- jebkurā diennakts laikā. 

Vēlu patīkamu atpūtu pie 
ūdens! 

Aleksejs GONČAROVS 

Cilvēks un daba 

Tūrisma pārgājiens
Latvijas veselības nedēļas 

ietvaros, 27. maijā, pirmsskolas 
izglītības iestādes “Pīlādzītis” 10. 
un 8. grupas bērni devās tūrisma 
pārgājienā. Bērni saņēma tele-
grammu no pērtiķīša ar lūgumu 
palīdzēt atrast paciņu, ko pērtiķī-
tim sūtīja vecmāmiņa. Bērni lab-
prāt devās palīgā. Protams, ceļš 
bija garš un ar pārbaudījumiem. 
Bija jāpārvar dažādi šķēršļi, kas 
gadījās ceļā, - necaurejamas 
liānas. Bija jāpabaro izsalkušie 

džungļu dzīvnieki. Ar 
tādiem čakliem un 
centīgiem palīgiem 
pērtiķīša pazudušais 
sūtījums drīz vien tika 
atrasts. Tad nu bērni 
varēja baudīt līdzpa-
ņemtos gardumus un 
atpūsties brīvā dabā. 

10. grupas pirmssko-
las skolotāja

 Velta BERNĀTE

Jauka diena

27. maijā mēs, 6. c un 7. c kl. 
skolēni, devāmies pārgājienā uz 
lauku māju Ūdrīšu pagastā. 

Pirmais pārgājiens bija sep-
tembrī, kad  5. a klases audzinā-
tāja Romualda  Jermaka ieteica  
mums  apmeklēt šo  vietu. Laiks 
izdevās silts un saulains. Kopē-
jais ceļa garums apmēram 6,5 
km. Visi  izturēja šo ceļu.  Tas bija 
neparasts: gan pa asfaltu, gan pa 
vecu kalnainu  celiņu. Taču skolē-
ni gāja ļoti organizēti, diviem bija  
speciālas  aizsargvestes. Mēs 
ciemojāmies pie ļoti viesmīlīga cil-
vēka - Jevģēnija Podjavas. Vieta, 
kur mēs atpūtāmies, bija burvīga, 
jo tur bija daudz spēļu un dažādu 
izklaižu.  Kokos ir uzbūvētas mā-
jiņas, var peldēties dīķī, vizināties 
ar katamarānu, šaut. Pārgājie-
nā skolēni baudīja dažāda veida 
sportiskās aktivitātes, apguva arī 

jaunu spēli – footgolfu,  kurā gal-
veno uzvaru izcīnīja Valērija Žoi-
dika (7.c kl.). Visiem bija  iespēja 
šaut mērķī ar amerikāņu automātu 
M-16, kas ir spēles AIRSOFT kopi-
ja. Vislabākais bija Aleksandrs Vi-
djakins (6.c kl.).

Skolas ēdnīca nodrošinā-
ja mūs ar ēdienu, ko  cepām uz 
ugunskura. Bija ļoti garšīgi!

Liels paldies Podjavu ģime-
nei par laipno uzņemšanu! Mums 
ļoti patika.

Paldies par brīnišķīgi pava-
dītu dienu mēs sakām  arī mūsu 
skolotājām J. Kļimovai un Ņ. Ži-
vuhinai.  Mēs silti iesakām visiem 
apmeklēt šo brīnišķīgo atpūtas 
vietu.

Ruslans BARANOVS,  
Krāslavas “Varavīksnes” vidus-

skolas 6.c klases skolnieks



6 2016. gada 7. jūnijs

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 8. jūnijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Izraēla
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
12.00 Personība. 100 g kultūras
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes

21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un ātrums
22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsomeras slepkavības
1.15 1.1. Aktuālā intervija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 Ekspedīcija Sumatrā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais 
9.10, 0.05 100 g kultūras. 
Personība
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55 Pludmale
11.45 Dzīvnieki - profesionāļi
12.45 Automoto raidījums nr.2

13.15, 23.05 Ceļš uz UEFA Eiro 
2016 apskats
15.15 Aculiecinieks
15.35 Eiropa fokusā
16.05 Pludmale
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Punkti uz i
20.00 Dzīvnieki - profesionāļi
20.55 Izzināt Japānu 2.
22.05 Pārmantotās tradīcijas
23.35 20 dabas šedevri
0.50 Sievu spēles.
1.30 Eiropa fokusā
5.30 Ekspedīcija Sumatrā

LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.20, 10.10 Bernards
5.35 Kristīgā programma “Ticī-

go uzvaras balss”
6.00, 14.20 Marta cep
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.50 Dzīvīte
9.10 Juvelieru klans
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Pavasara bērni
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mediķi
15.55 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.50 Saška
20.35, 2.35 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Mf. Fantoms
0.00 Dzimuši policisti
1.10 Nikita

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50 Kāsla metode
6.40, 13.05 Multfilmas
9.00 Mf. Labais burgers
11.05 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii-0
12.05 Rozenheimas detektīvi
14.05, 2.20 UgunsGrēks
15.20 Jāvārds kāzu kleitai
16.25, 20.20, 3.20 Viņas melo 
labāk
17.00, 1.30 Elementāri, Vatson!
18.00 SašaTaņa
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.35 Greislenda
23.35 Ģēnijs uzvalkā
0.35 Simpsoni

TV3+
5.00, 17.40, 1.15 Māja-2
6.00, 12.10 Тētuka meitiņas
7.10 Ēd un tievē
7.40 Astoņdesmitie
8.10, 14.15 Comedy Club
9.20 Comedy Batls
10.40 TV shop
10.55, 16.30 Univers
13.05, 19.50 Mūsu Krievija
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus 
23.10 Mf. Cilvēks - vilks

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.

7. jūnijā
1520. gadā sākās Francijas un 
Anglijas karaļu tikšanās, kas iegāja 

vēsturē kā Zelta brokāta nometne 

Diplomātija ir viltīga, sarežģīta un 
paradoksāla lieta. Mūsdienās tas nav 
tik pamanāmi. Droši vien tāpēc, ka 
plašai publikai ir uzskatāmi redzami 
tikai diplomātiskās darbības rezultā-
ti, bet pats process, kad tiek panākti 
un noslēgti visdažādākie līgumi, nav 
pieejams plašākai auditorijai. Pirms 
500 gadiem viss notika tāpat, bet 
monarhu tikšanās norise ļoti atšķīrās, 
piemēram, no mūsdienu prezidentu 
tikšanās. Lai būtu iespējams noslēgt 
izdevīgu līgumu, iepriekšējo laikmetu 
valdnieki neskopojās ar izdevumiem. 
Turklāt bija ļoti svarīgi atstāt satrieco-
šu iespaidu uz partneri un panākt, lai 
viņš būtu piekāpīgāks.  

Viduslaikos un Atdzimšanas laikmetā 
monarhi pameta savas valstis tikai kara 
vai krusta gājienu laikā. Kad vajadzēja 
vest karapulkus cīņā par kroņa inte-
resēm un valsts prestižu. Lai noslēgtu 
starpvalstu līgumus, karaļi parasti sa-
stapās pie robežas un līdz ar to uzsvēra 
abu pušu vienādās tiesības. Oficiālais 
brauciens “ciemos” pie “kolēģiem” bija 
visai reta parādība, kad notika kaut kas 
ārkārtējs, un bija steidzīgi jārīkojas. Tā-
pēc šāda veida pasākumi tika rīkoti ar 
neparastu greznību. 

Francijas karalim Fransuā Pirmajam 
bija jārisina daudz problēmu - gan sa-
vas valsts ietvaros, gan savstarpējās at-
tiecībās ar Eiropas karalistēm. Francijas 
galvenā konkurente Eiropas politiskajā 
katlā bija Hābsburgu impērija, kas ne 
tikai arvien nostiprinājās kontinenta 
centrā, bet arī aizņēma Spānijas impē-
rijas troni. Sabiedroto meklējumos šajā 
sarežģītajā cīņā karalis pievērsa uzma-
nību savam senajam ienaidniekam un 
ziemeļu kaimiņam - Anglijai. Britānija 
tolaik vēl nebija spēcīga lielvalsts, bet 
attīstījās diezgan ātri. Paliekot otrajās 
lomās, angļi arī meklēja sabiedrotos 
Eiropas spēcīgāko monarhiju vidū, pa-
stāvīgi mainot savas prioritātes un vē-
loties “draudzēties” ar visiem, kaut gan 
negribēja būt atkarīgi no citiem. 

Vēloties satikt imperatoru, Angli-
jas karalis piekrita organizēt tikšanos, 
lai varētu noslēgt savienības līgumu. 
Samitam (mūsdienu termins!) abi 
monarhi gatavojās ļoti nopietni. Vie-
tu izvēlējās tradicionāli – pie robežas, 
Francijas ziemeļos, tajos laikos tur 
bijuši arī Anglijas valdījumi Eiropas 
kontinentā. Vispiemērotākais šim 
pasākumam bija līdzenums ar divām 
augstienēm abās pusēs. Lai izvietotu 
abus karaļus kopā ar viņu svītām, tika 
saslietas teltis, kas tika pārsegtas ar 
zelta un sudraba audumiem. Bet An-
glijas karalis Henrijs pavēlēja uzbūvēt 
viņam pagaidu pili. Celtnieki paspēja 
uzbūvēt tikai divus metrus augstus pa-
matus, bet “pils sienas” īstenībā bija 
dekorācijas: koka stabi, starp kuriem 
tika uzvilkti apgleznoti audumi, jumts 
arī bija no auduma, kas tika piesūci-
nāts ar vasku un imitēja dzelzs daks-
tiņus un vizlu ieliktņus. Pils aizņēma 
10 hektārus lielu platību. Ap to 2800 
teltīs izvietojās galminieki. Visiem 
šiem centieniem bija viens svarīgs 
mērķis - pierādīt gan francūžiem, gan 
visai kontinentālajai Eiropai, ka Angli-
jas karaliste ir ļoti varena un bagāta. 
Vēl lielākai greznībai angļu pusē tika 
ierīkotas divas strūklakas, kurās ūdens 
vietā tecēja vīns. 

Francūži nekādas pilis nebūvēja, 
bet viņu telšu bagātība un galminieku 

apģērba šiks bija vienkārši apžilbinošs. 
Muižnieki pārdeva savas dzirnas, da-
žādus citus uzņēmumus un zemes 
gabalus, lai apģērbtos pēc iespējas 
“glaunāk”. No dārglietu un dārgo 
audumu pārpilnības ņirbēja acīs. 18 
dienu garumā galma ikdienas vajadzī-
bu nodrošināšanai un dzīru laikā tika 
apēsti vairāk nekā četri tūkstoši buļļu, 
seši tūkstoši cūku, 12 tūkstoši vistu. 
Dārzeņi un augļi, kā arī maize, tika 
patērēti tādos daudzumos, ko vispār 
nebija iespējams saskaitīt.  

Šo tikšanos organizēja kardināls 
Volsijs, Anglijas karaļa Henrija VIII tu-
vākais padomnieks. Viņš bija prasmīgs 
diplomāts un talantīgs politiķis. Fak-
tiski Anglijā valdīja tieši viņš, pastāvīgi 
atbalstot karaliskās izklaides un atstā-
jot valsts lietas savā pārziņā. Henrijs 
nepārtraukti bija norūpējies par to, 
kā atstāt uz apkārtējiem visspilgtāko 
iespaidu ar savu ārējo izskatu. Skūties 
vai neskūties? Šis jautājums nomocī-
ja karaļa apziņu. Par visu pārējo bija 
jāparūpējas viņa uzticīgajam kardinā-
lam. Un viņš labprāt to darīja. 

Volsijs visu organizēja tādā veidā, 
lai partneri patiešām justos vienlīdzīgi. 
Stingri izkārtojis visas ceremonijas un 
rituālus, tikšanos kārtību un pasāku-
mu plānu, kardināls devās uz Fransuā 
galma rezidenci, lai precizētu visas de-
taļas. Henrijs pa to laiku jau noskuvās, 
bet vēlāk to ļoti nožēloja un atkal sāka 
audzēt bārdu (kura patiešām atstāja 
neizdzēšamu iespaidu uz francūžiem, 
radot jaunu modi Francijas galmā, jo 
pat karalis atlaidis bārdu). Kad tika 
atrisināti visi jautājumi ar bārdu un 
monarhu tikšanās plānu, pasākums 
varēja sākties. 

18 dienas divi monarhi kopā ar vi-
siem galminiekiem dzīroja un izklai-
dējās, līdztekus tam visam mēģināja 
risināt politiskos jautājumus. Kardināls 
Volsijs bija ieinteresēts noslēgt miera 
līgumu ar Franciju, jo uzskatīja, ka tas ir 
izdevīgāks partneris nekā Hābsburgi ar 
visiem viņu daudzajiem, bet izolētajiem 
valdījumiem. Garastāvoklis abiem bija 
lielisks, un visi bija gatavi tam, lai no-
slēgtu savienības līgumu. Bet... 

Dzīres, turnīri, priekšnesumi, sacīk-
stes - svētki visas diennakts garumā 
turpinājās nepārtraukti divarpus ne-
dēļas. Anglijas karalis Henrijs, būdams 
fiziski spēcīgs cilvēks, par spīti visu 
savu padomnieku protestiem, izsauca 
Francijas karali uz divkauju. Abi galmi 
sastinga nemierpilnās gaidās. Henrijs 
patiešām bija gara auguma, varens 
un stiprs vīrs, bet Fransuā neizcēlās 
ar spēcīgu ķermeņa uzbūvi. Neviens 
no karaļiem pat nepieļāva domu par 
sakāvi. Un tā viņi devās pretī viens ot-
ram: viens - pašpārliecināts milzis, cits 
- nervozs, kalsns, dzīslains. Divkauja 
beidzās ļoti ātri. Fransuā izdevās ļoti 
veiksmīgs tvēriens, un viņš pārmeta 
smagnējo Henriju sev pāri. Angli tas, 
protams, dziļi aizvainoja... 

Galvenais “Zelta brokāta nometnes” 
rezultāts - iztukšota Francijas un An-
glijas valsts kase. Ilgus gadu desmitus 
Fransuā likvidēja robus valsts budžetā. 
Bet Henrijs... Henrijs, pateicoties sava 
kardināla centieniem, noslēdza miera 
līgumu ar austriešiem, aizņēmās no vi-
ņiem naudu un ļoti drīz atkal sāka ka-
rot ar Franciju. Bet šī karaļu tikšanās uz 
visiem laikiem palika vēsturē kā viens 
no spilgtākajiem valsts līdzekļu bezjē-
dzīgas izšķērdēšanas piemēriem, kas 
noveda pie tā, ka pārrunu process, kas 
varētu mainīt Eiropas vēstures gaitu, 
izgāzās.             Andrejs JAKUBOVSKIS 

Ir iemesls! Krāslavas un Jēkabpils biedrības devās ekskursijā uz Dobeli
2016. gada 26. maijā biedrī-

ba “Stariņš” organizēja ekskursi-
ju saviem 10 biedriem uz Pētera 
Upīša piemiņas muzeju un ceriņu 
dārzu Dobelē. Ceļā braucienam 
pievienojās 14 draugi no Jēkab-
pils invalīdu biedrības.

Muzejā ekskursanti iepazi-
nās ar izcilā dārzkopja - selekcio-

nāra Pētera Upīša profesionālo 
darbību. Dārzā katram bija iespē-
ja baudīt 200 ceriņu šķirņu skais-
tumu un aromātu, kā arī apbrīnot 
dažādu šķirņu augļu kokus, zie-
dus, rododendrus un Japānas 
kokveida peonijas. Dārzkopības 
institūta stādaudzētavas un “Bal-
tic Candles Ltd.” sveču veikala 

apmeklējums sniedza iespēju ie-
gādāties dāvanas sev un saviem 
tuviniekiem.

Liels paldies Krāslavas no-
vada domei un SIA “Lapkovskis 
un dēls” par transportu!

Biedrība “Stariņš”

Bērnu ārste: sargi bērnu no karstuma!
Vasaras brīvlaiks sācies ar 

svelmi. Mazo ekspertu skolas 
(www.mazoekspertuskola.lv) 
pediatre Anna Birka atklāj – ne-
reti bērni un vecāki tā aizrau-
jas ar vasaras baudīšanu, ka 
piemirst par tik elementārām 
lietām kā galvassega vai pietie-
kams ūdens patēriņš. Ārste at-
gādina vēl pāris pamatnoteiku-
mus, kas sevišķi svarīgi gada 
siltajā sezonā.

“Pārkaršanas sekas var būt 
ārkārtīgi nopietnas. Slikta dūša, 
reiboņi, ģībšana, ādas apdegu-
mi, iesnas un galvas sāpes ir ti-
kai dažas no pazīmēm. Ārkārtīgi 
bīstama ir atūdeņošanās, tādēļ 
karstumu un stipru sauli nevaja-
dzētu uztvert vieglprātīgi,” saka 
A. Birka.

Nost ar sintētiskiem la-
katiem un vākiem! 30+ grādos 
liela kļūda ir pārklāt bērnu ratiņus 
ar vāku vai sintētisku, karsējošu 
materiālu un ļaut bērnam gulēt 
“pamperos”. Ņem vērā, ka ratiņos 
temperatūra ir vēl augstāka, nekā 
tā ir ārā. Mazajam vēl nav nosta-
bilizējusies termoregulācija, tādēļ 
labāk ratiņu apsegšanai lieto kok-
vilnas autiņu vai dvielīti. Lielākam 
bērnam neļauj staigāt jakās.

Sargi galvu! Gan sev, gan 
mazajam liec cepuri vai lakatiņu, 
kā arī saulesbrilles. Vislabāk D 
vitamīns tiek uzņemts bez sau-
ļošanās krēma, tomēr vasarā 
šo vitamīnu var uzņemt arī ēnā. 
Tādēļ saulē obligāti lieto bērnam 
atbilstošu sauļošanās krēmu un 
izvairies būt intensīvā saulē no 
plkst. 11.00 līdz 15.00.

Ļauj pēdām elpot! Daļa jo- 
projām staigā slēgtos apavos, 
lai gan vasara jau sen sākusies. 

Šis nav īstais laiks “stilot”! Ja ir 
iespēja, velc sandales, kas elpo. 
Kedas un slēgtas kurpes atstāj 
vēsākam laikam. Izvēlei par labu 
sandalēm ir arī estētiska un ētis-
ka nozīme – citiem nav jāelpo sa-
svīdušu kāju smaka.

Aizņemies spāņu tradīci-
jas! Lai arī ierasti vairums iet pa-
staigāties pirms vai pēc pusdie-
nām, karstumā izvēlies agrākus 
rītus vai vakarpusi. Arī siltajās 
zemēs, piemēram, Spānijā vai 
Itālijā, cilvēki cenšas pusdienlai-
ku pavadīt mājās. Kad tempera-
tūra krītas un nav vairs tik karsti, 
peldini bērnu biežāk. Lielākiem 
bērniem ļauj skriet basām kājām!

Izvairies no traumām un 
slimībām! 

Ja dodies izbraukumā ar ve-
losipēdu, obligāti liec ķiveri.

Pēdu rūdīšana ir apsveica-
ma, tomēr pievērs uzmanību stik-
liem vai citām lauskām – ja redzi 
saplēstu pudeli, lūdz atvasi neka-
vējoties uzvilkt apavus. 

Uzmanīt bērnu peldes laikā 
nozīmē būt blakus ūdenī, nevis 
sēdēt krastā, ar acs kaktu vaktē-
jot peldētāju. 

Mazākiem piemīt tendence 
visu bāzt mutē – uzpa-
sē, lai rokās nenonāk 
kas indīgs, ass vai ci-
tādi bīstams. 

Ārpus mājas la-
bāk neēd salātus ar 
majonēzi – tā sama-
zināsi saindēšanās 
risku. 

Nespied bērnu 
ēst. Tā vietā iedod pa-
dzerties vieglu jogurtu, 
kefīru vai sulu.

Dzer pietiekami! 

Dzeriet daudz ūdens. Pudelītei ar 
šķidrumu vienmēr jābūt līdzi pa-
staigās. Svarīgi pieradināt bērnu, 
ka ūdens ir pirmais un svarīgā-
kais dzēriens slāpju veldzēšanai. 
Ja bērnam negaršo ūdens, at-
šķaidi to ar dabīgu ogu vai augļu 
sulu.

Kusties! Karstumā liels vili-
nājums ir nogulēt visu dienu mā-
jās. Par spīti sagurumam, dodies 
ar bērnu ārā, atrodi ēnu vai vie-
tu, kur saule nekarsē tik spēcīgi, 
uzspēlē kādu mierīgu vai vidējas 
intensitātes spēli, piemēram, klu-
sos telefonus vai paslēpes. Tra-
dicionālo pagalma spēļu noteiku-
mus meklē www.milakaspele.lv. 

Nebaidies! Lai arī ir liels 
karstums un intensīva saule, bēr-
nam svaigs gaiss un D vitamīns 
ir vitāli nepieciešami. Pavadiet 
vairāk laika, kopā spēlējoties ārā, 
tomēr saudzējiet mazo un sevi, 
laikus veltot uzmanību iepriekš 
minētajiem ieteikumiem. 

Vairāk par to, kā sagatavot 
bērnu vasarai, meklē http://ma-
zoekspertuskola.lv/articles/pe-
diatre-gatavojieties-vasarai-lai-
kus 
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12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Likteņa zīmes
14.50, 2.20 Satikšanās vieta
16.20 Krasina aizstāvība 
18.00 Runājam un rādām
19.45 Kucēns
21.50 Pārvadātājs
23.50 Dienas kopsavilkums
0.20 Brāļi
3.30 Pseidonīms “Albānis”
5.25 Df. Afgāņi

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
1.10 Ziņas      6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!

11.30 Lai runā!  
12.40 Bērnu klubs
12.55 Tablete   13.25 Laiks rādīs
14.50, 4.15 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!   20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra
21.45, 23.05 Prakse
0.00 Vakara Urgants
0.40, 5.55 EuroNews
1.25 Mf. Lietussargs jaunlaulātajiem
3.00 Mf. Dona Kihota bērni
5.05 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.40, 0.45 Skatīties visiem!

6.00 Vadīt krievu stilā
6.25 Next
7.10 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.35 Šamaniete
13.05 Izmailova parks
15.20, 23.45 Dokumentāls 
projekts
16.25 Dzīvais temats
20.50 Deivids Koperfilds. Mīles-
tība, spiegošana un citi triki. 
22.55 Pazīsti mūsējos

ONT

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 23.45 Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.10 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Prakse
22.55 Eiropas atbrīvošana

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, 23.35 Zona Х
8.50 Izlaiduma eksāmeni 
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des  11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes melodrā-
mas
13.20 Diena lielpilsētā
14.25 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.45 Tēvs Matvejs
17.35 Baltkrievijas laiks

19.20, 23.55 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.30 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 21.10 Ekstrasensu cīņas
11.20, 17.45 Voroņini
12.30, 18.55 Nepiedzimsti 
skaista
14.30 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.15 Aizliegtā skola
17.15 Ielu maģija
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.35 Būt par cilvēku

Krimināls, 
notikumi

Laika periodā no 27.05.
līdz 03.06.2016. Krāsla-
vas iecirknī tika reģis-
trēti 57 notikumi. Būtis-
kākie:

•	 Naktī uz 27.maiju Krāsla-
vā, no automašīnas AUDI 
100, kas atradās pie mā-
jas Ezera ielā 21, tika 
izdarīta maka zādzība, 
kurā atradās vadītājas 
personīgie dokumenti, 
bankas karte, zibatmiņa 
un gredzens. Tika uz-
sākts kriminālprocess, 
notiek vainīgās personas 
noskaidrošana.

•	 31. maijā Krāslavas poli-
cijas iecirknī tika saņemts 
iesniegums par to, ka no 
dzīvokļa Raiņa ielā 11, 
Krāslavā, tika izdarīta 
naudas zādzība. Iespē-
jams dzīvoklī iekļuva die-
nas laikā pa atvērtu logu. 
Miteklis atrodas pirmajā 
stāvā.

•	 2. jūnijā Robežnieku pa-
gasta iedzīvotājs konsta-
tēja, ka no saimniecības 
ēkas pazuda metināša-
nas aparāts ARTEH. No-
tiek kriminālmeklēšanas 
pasākumi, vērsti uz no-
ziedzīga nodarījuma at-
klāšanu. 

Sagatavoja Krāslavas 
iecirkņa Kriminālpolici-
jas nodaļas priekšnieks 

J. Ščukins

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Izraēla
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā studija
11.15 Daudz laimes!
12.05 Latvijas šlāgeraptauja 2016
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra. Drošība un ātrums
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.20 Ziņas
19.30 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.15 Musketieri
22.20 Cienījamā sieviete
23.35 Personība. 100 g kultūras
0.20 Pēdējais sarkanais princis
1.20 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 5.30 Ekspedīcija Sumatrā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Tieša runa
9.40 Momentuzņēmums
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Pludmale

11.45 Dzīvnieki - profesionāļi
12.40 Izzināt Japānu 2.
13.15, 22.50 Ceļš uz UEFA 
Eiro 2016 apskats
15.15 Aculiecinieks
15.35, 1.55 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien 
18.00 Ziņas
18.35 Bez aizvainojuma
19.10 Raja zina vislabāk
20.05 Logs uz ķermeni.
21.05 Nacionālie 
dārgumi.100 g kultūras
21.50 Spiegs delfīnu barā
23.50 UEFA Eiro 2016 Oficiālais 
koncerts. Deivids Geta
0.50 Sporta studija
1.35 Zebra

LNT
5.00, 4.45 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Marta cep
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 0.50 Dzīvīte
9.10, 1.55 Juvelieru klans
10.20 Televeikala skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Mīlēšu tevi mūžam
13.45 Televeikala skatlogs
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mediķi
15.55 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Mežonīgā kaķe

18.55, 1.05 Saška
20.35, 2.40 Degpunktā
21.10 Melnais kods
22.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.00 Čikāgas sardzē

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.05 Rozenheimas 
detektīvi
6.40, 13.05 Multfilmas
9.00 Mf. Flika 2
11.05 Kobra
14.05, 2.25 UgunsGrēks
15.20 Jāvārds kāzu kleitai
16.25, 20.20, 3.20 Viņas 
melo labāk
17.00 Elementāri, Vatson!
18.00 SašaTaņa
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Mf. Profesionālis
0.00 Kinomānija
0.35 Sporta apskats Overtime TV
1.40 Simpsoni

TV3+
5.00, 17.40, 23.55 Māja-2
6.00, 12.00 Тētuka meitiņas
7.05 Ēd un tievē
7.40 Astoņdesmitie
8.10, 14.15 Comedy Club
9.25, 15.25 Comedy Batls
10.40 TV shop
10.55, 16.30 Univers
13.10, 19.50 Mūsu Krievija
21.00 Interni 
22.05 Mf. Taksis

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Likteņa zīmes
14.50, 2.15 Satikšanās vieta
16.20 Krasinka aizstāvība
18.00 Runājam un rādām
19.45 Kucēns
21.50 Pārvadātājs
23.50 Dienas kopsavilkums
0.20 Brāļi
3.25 Pseidonīms “Albānis”
5.20 Galvenais ceļš

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.05, 0.50 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!
12.40 Bērnu klubs
12.55 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50, 4.15 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!    20.00 Laiks
21.15, 23.05 Prakse
23.30 Vakara Urgants
0.15, 5.55 EuroNews
1.05 Naktij tuvojoties
1.50 Mf. Pilsētas un gadi

3.55, 5.05 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 0.55 Skatīties visiem!
6.10 Pazīsti mūsējos
6.25 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.35 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.40 Šamaniete
13.20 Nakts pēc tiesas dienas 
15.22, 23.00 Dokumentāls 
projekts
16.25 Dzīvais temats
20.50 Kosmisko stāstu diena

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
0.05 Ziņas     6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.10 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā
21.30 Prakse
23.15 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
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 Х
8.40 Metropolīta uzruna
8.50 Izlaiduma eksāmeni
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
10.55 Iestājeksāmeni 
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.25 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.50 Sākt dzīvi no sākuma
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
0.35 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 21.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
11.20, 17.45 Voroņini
12.30, 18.55 Nepiedzimsti 
skaista
14.35 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.15 Aizliegtā skola
17.15 Ielu maģija 
20.55 Gribu nokļūt TV!
22.00 Sportloto 6 no 49, KENO

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Izraēla
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Escaping Riga
20.30 Panorāma
21.15 Vera
23.20 Aculiecinieks
23.35 Latvijas šlāgeraptauja 
2016
0.35 Cienījamā sieviete
1.30 Alpu dakteris
2.20 Midsomeras slepkavības
4.05 Sporta studija
4.50 LTV - 60
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Ekspedīcija Sumatrā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 LV jaunatklāšanas 
raidījums “TE!”
8.30 Bērnības zeme Sibīrija.
9.30, 3.25 Anekdošu šovs 2
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05, 2.00 Pludmale
11.50 1.1
12.40 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
13.25 Personība. 100 g 
kultūras
14.30 Logs uz ķermeni.
15.35, 5.00 Pie stūres

17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Personīgā lieta
19.10 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna
19.40 UEFA Eiro 2016 
Oficiālais koncerts. Deivids 
Geta
20.45 UEFA Eiro 2016. 
Francija - Rumānija
0.05 Eiropa koncertos
1.00 Spiegs delfīnu barā
2.50 Izzināt Japānu 2.
3.50 SeMS piedāvā Mūzikas 
grupu konkurss “Troksnis 4”

LNT
5.00 Amerikāņi
5.40, 4.35 Karamba!
6.00 Marta cep
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 0.40 Dzīvīte
9.10, 1.45 Juvelieru klans
10.10 Bernards
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Uta Danella. Saldā 
vasara
14.00, 17.50, 20.00 LNT 
ziņas
14.20 Marta cep
14.55 Mediķi
15.55 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.00 Saška
20.35, 2.30 Degpunktā
21.10 Iemīļotās mūzikas 
raidījums „Dzintara 
dziesmas”
22.10 Sirdsmīļā Monika
22.45 Greizais spogulis

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.45, 17.00 Elementāri, 
Vatson!
6.40, 13.05 Multfilmas
9.00 Mf. Vēlreiz

11.05 Nozieguma skelets
12.05 Rozenheimas 
detektīvi
14.10, 2.50 UgunsGrēks
15.25, 1.35 Jāvārds kāzu 
kleitai
16.30 Pēdējais īstais vīrs
18.00 SašaTaņa
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Bez Tabu. Dzīves 
smalkumi
21.00 Mf. Tūkstoš vārdu
22.55 Mf. Vienkāršās 
patiesības
0.40 Simpsoni

TV3+
5.00 Māja-2
6.00, 12.05 Тētuka meitiņas
7.15 Ēd un tievē
7.55 Astoņdesmitie
8.25, 14.15 Comedy Club
9.35, 15.25 Comedy Batls
10.45 TV shop
11.00, 16.30 Univers
13.10 Mūsu Krievija
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Ivans Carevičs un 
Pelēkais vilks
21.30 Mf. Dilemma
0.00 Mf. Klusā osta

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Likteņa zīmes
14.50, 2.00 Satikšanās vieta
16.20 Krasina aizstāvība
18.00 Runājam un rādām
19.25 Izmeklēšana 
19.40 Kucēns
21.55 Df. Salūts
23.50 Vairākums
1.05 Vanga atgriežas! 
Pareģotājas slepenais arhīvs
3.30 Pseidonīms “Albānis”
5.25 Laulātie

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.05 Ziņas
6.35, 12.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!
12.55 Tablete
13.25 Laiks rādīs!
14.50, 3.40 Moderns 
spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Cilvēks un 
likums
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.20 Leģendas. Retro FM
23.40 Vakara Urgants
0.50 Humora raidījums
1.30 EuroNews
2.00 Mf. No algas līdz algai
5.20 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.35, 23.00, 0.55 Skatīties 
visiem!
6.25 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
10.55, 21.55 Dīvaina lieta
12.05 Šamaniete
13.05 Kosmisko stāstu diena
15.15, 0.00 Dokumentāls 
projekts
16.25 Dzīvais temats
20.50 Čapmanes noslēpumi

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
1.35 Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete

13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.20 Mf. Maksims 
Perepelica
18.20 Gaidi mani
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mf. Karalisks romāns
23.30 Kas? Kur? Kad?
0.55 Leģendas Live

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.55 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
10.55 Iestājeksāmeni 
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.25 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.25 Sākt dzīvi no 
jauna
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Gigantu liktenis
21.00 Panorāma
21.35 Mūsējie
21.55 Futbols
0.10 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05 Ekstrasensu cīņa
11.15 Voroņini
12.25 Nepiedzimsti skaista 
14.30 Ērglis un cipars
15.30, 23.30 PIN kods
16.10 Aizliegtā skola
17.25 Mītu grāvēji 
18.30 Reportieris
19.20 Mf. Vīri melnā
21.10 Ekstrasensu cīņa
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.20 Kā es satiku jūsu 
mammu
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Reģ. Nr. LV 51503017321
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LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
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Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838

27068443, pati te@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv

“Jūsu problēmu risinā-
jums ir Jūsu rokās”.

Krāslavā 13.06.-16.06. un 
Dagdā 16.06. - 17.06. pie-

ņems PSIHOTERAPEITE, 
PSIHOLOĢE UN KOSMO-

ENERĢĒTIĶE. 
Tālr. 26234797.

LAIKA ZIŅAS
08.06. 09.06. 10.06.

+ 13... + 22  + 11 ... + 17 + 8 ... + 15

  R                         6 m/s    ZR                 6 m/s R                2 m/s

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pār-

skaitījumu. 
T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas, zirgus, cūkas. 
Samaksa uz vietas. Svari.   

Tālr. 26563019

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo pus, 

aitas,  zir gus. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 

T. 26142514, 20238990.

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

Reklāmas un sludinājumi

Piektdien, 10. jūni-
jā, z/s pārdo s dējīgu 
šķirņu vistiņas (3.5 

- 6 mēn.) dažādās krāsās un 
gaiļus. Pēc pasūtījuma - šķi-
roti un mājas cāļi, broileri, 
pīlēni, ātri augošie Pekinas 
un Bašķīrijas pīlēni, zoslēni, 
balti un bronzas nokrāsas 
tītarēni, paipalas, pērļu visti-
ņas. Ir pieaugušas paipalas, 
pīles, pīļtēviņi, tītaru mātītes 
un dējējvistas. 
Tālr. 29142247, 29158908.

Priežmale - 8.00, Jaunokra 
- 8.15, Mariampole - 8.30, 
Andrupene - 8.45, Andzeļi 
- 9.00, Ezernieki - 9.20, Dag-
da - 9.45, Asūne - 10.15, Neik- 
šāni - 10.40, Apoļi - 10.55, 
Nauļāni - 11.20, Robežnieki 
- 11.30, Skuki - 11.50, Indra 
- 12.05, Vaicuļeva - 12.15, 
Lupandi - 12.30, Piedruja - 
12.40, Kalnieši - 13.00, St. 
Skaista - 13.20, Skaista - 
13.40, Krāslava (Ostas ielā) 
- 14.00, Kombuļi - 14.30, 
Izvalta - 14.50, Šķeltova - 
15.05, Aglona - 15.20.

DAŽĀDI
Autoservisam Krāslavā vaja-
dzīgs autoatslēdznieks ar darba 
pieredzi. Tālr. 29162663.
Kokapstrādes cehā ir vajadzī-
gi operatori un strādnieki. Tālr. 
26408480.
Vīrietis meklē darbu (liek un skal-
da malku). Tālr. 28725280.
Vīrietis meklē darbu: skalda mal-
ku, palīdz celtniecības darbos. 
Tālr. 28154821.
Vīrietis (49 gadi) vēlas iepazīties 
ar sievieti (42 -50) no Dagdas 
vai Krāslavas novadiem. Tālr. 
28877230.

• Granīta un cementa - smelk-
nes pieminekļi, kapapmales, 
plāksnes, nožogojumi.

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzstādīšana un transporta 
pakalpojumi.

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, 

tālr. 28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

SIA “LAUKU MIESNIEKS” 
iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari.   T. 20207132.

iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlī-
tēja.     T. 28761515.

ООО „LATVIJAS 
GAĻA” 

PĀRDOD
“VW Passat” - 1.9 TDi, univer-
sāls, tikko no Vācijas, TA līdz 
30.05.2017., servisa grāmatiņa, 
3500 €. Tālr. 28715415;
“VOLVO V40” - 1.9 TDi, 2003., 
85 Kw, TA līdz 20.06.2017. Tālr. 
25998312;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
jaunu pirts katlu karstajam ūdenim 
(130 l, malkas garums - līdz 70 cm). 
iespējama piegāde. T. 26526329;
STEIDZAMI! Labu aplecinātu govi 
(6. laktācija), 500 €. T. 22019915;
1.5 g vecu aunu Dagdas novadā 
vai maina pret līdzvērtīgu. Tālr. 
65680429, 29435358;
mājas cūkgaļu. Piegāde. Tālr. 
25949788;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
29189194;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
28381659;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
28296806;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
29128690.

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888.

Finanšu kompānija iz-
sniedz aizdevumus pret ne-
kustamo īpašumu (dzīvokli, 
māju, zemi) un bezķīlas aiz-
devumus.

T. 20292842, 27837644.
Aizņemieties atbildīgi, izvēr-

tējot savas iespējas atmaksāt 
aizdevumu!

SIA “Evilana” pie-
dāvā pašizkrāvēja un 
ekskavatora pakalpo-
jumus. 

Tālr. 29186835

Mēs klusējot paliekam...
Tik vēji šalko un mierina mūs.
Bet Tava vieta, 
kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Marijai Zukulei sakarā ar 
vīra nāvi.

Konstantinovas pagasta 
piensaimnieki.

 AICINA DARBĀ
 šuvēju

 uz laiku vai pastāvīgi. 
Tālr. 26980956.

VAJADZĪGAS
 sievietes - pakotājas

 darbam Vācijā un 
Krāslavā.

Krāslava, Rēzeknes iela 38, 
tālr. 65622160.

 2016. gada 7. jūlijā Krās- 
lavas novada pensionāru 
biedrība rīko ekskursiju 
- Daugavpils (cietoksnis, 
Šmakovkas muzejs) - Līvāni 
(stikla izstrādājumu muzejs) - 
Preiļi (leļļu muzejs) - Aglona 
(Kristus Karaļa kalns, Maizes 
muzejs).

Pieteikšanās notiks 14. jūni-
jā no plkst. 9.00 līdz 12.00 un 
16. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 
12.00 Krāslavas sociālā die-
nesta telpās (15. kab.) Grāfu 
Plāteru ielā 6. 

Maksa par ekskursiju - 5 
eiro. Tālr. 26016821.

Laipni lūdzam!

Mākslas robežas

“Ondrupīši”. Četras lappuses no izbraukumu albuma. 
Alekseja GONČAROVA foto

Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa 

SIA “Cēsu gaļas 
kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703; 25435533.

Vajadzīgi ZĀĢERI ar 
savu aprīkojumu un auto 

patstāvīgam darbam 
Krāslavas, Daugavpils 
un Aglonas apkārtnē.

 Tālr. 20111116.

No 01.05.2016. līdz 31.05.2016. ir 
reģistrētas 24 miršanas.

Personas uzvārds, vārds
Dzimšanas 
datums

Miršanas 
datums

Aleksandroviča Lūcija Vanda 20.03.1929 10.05.2016

Bernāne Marija Velta 24.07.1955 11.05.2016

Blaževičs Konstantīns 01.03.1947 06.05.2016

Bogdanovs Pjotrs 10.08.1932 25.05.2016

Čubreviča Jeļena 15.02.1949 30.05.2016

Čučins Dmitrijs 10.11.1948 12.05.2016

Dembovska Broņislava 26.05.1937 18.05.2016

Gajevska-Skumbiņa Jadviga 18.01.1931 26.05.2016

Indrāne Franciska 03.12.1932 26.05.2016

Krumpāns Eduards 11.07.1954 22.05.2016

Kučinska Nataļja 26.06.1973 22.05.2016

Latkovskis Edmunds 21.07.1943 19.05.2016

Personas uz-
vārds, vārds

Dzimš.
datums

Miršanas 
datums

Mirgazijanovs 
Igors 16.05.1976 03.05.2016

Novicka Vera 17.10.1932 25.05.2016

Ozola Anna Marija 08.05.2016 09.05.2016
Pleiko Francis 18.01.1935 30.04.2016
Plinta Aivars 07.01.1964 29.04.2016
Prančs Donāts 11.07.1926 25.05.2016
Roščina Emma 08.12.1930 05.05.2016
Širvis Alfrēds 24.11.1959 27.05.2016
Tribisa Marija 01.05.1943 30.04.2016
Tribuļkeviča Anna 15.06.1933 29.05.2016
Truskovska Le-
onida 12.05.1941 31.05.2016
Volkova/Volkova/ 
Marija/Maria/ 27.01.1927 28.05.2016
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