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Abonē “Ezerzemi” 
otrajam pusgadam!

Periods Fiziskai per-
sonai

Juridiskai 
personai

Personām ar 
invaliditāti

1 mēn. 3,10 3,66 2,75

3 mēn. 9,30 10,98 8,25

6 mēn. 18,10 21,96 16,50

Šķeltovā jauna tradīcija!

Nākamajā numurā – talantu šovs un astoņpadsmitgadnieku godināšana.                                                                                                   Alekseja GONČAROVA foto

IEPĒRK GAILENES!

Katru dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00 Krāslavā, “Baltiņi” 
(bijusī mežsaimniecība). Tālr. 26840027

SIA Māra N
aicina darbā 

AUTOATSLĒDZ-
NIEKU.

Dagdā Asūnes 
ielā 6. Tālrunis: 

26525566.

“Jūsu problēmu atrisinājums 
ir Jūsu rokās”.

Krāslavā 17.07. - 20.07. un 
Dagdā 20.07. - 21.07. pieņems 
psihoterapeite, psiholoģe un 
kosmoenerģēte. 

Tālr. 26234797.

Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu

Ja bēdas - kā dzērvenes purvā,

Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm

Pāri kā varavīksni!

Apsveicam 65 gadu jubilejā
Zenonu Lukšu!

“Skaistas mednieks”

•	 Latvijas Lauku ģimenes ārstu 
asociācija ir panākusi kompro-
misu ar valdību, taču tas neno-
zīmē, ka streiks tiks pārtraukts, 
tas arī nemazina streikotāju 
skaitu. Ārsti solīja sniegt valsts 
apmaksātos pakalpojumus tikai 
pēc tam, kad saņems rakstisku 
vienošanos par viņu prasībām, 
ko parakstīs valdības koalīcijas 
partiju līderi. Vienlaikus svarīgi, 
ka abām pusēm nebija izdevies 
vienoties par ārstiem ļoti būtis-
ko kapitācijas naudas palielinā-
šanu.

•	 Labklājības ministrs Jānis 
Reirs norādījis, ka patlaban no-
vadiem ir dots izpētes laiks, lai 
jau septembrī tie varētu apzināt 
nepieciešamo Eiropas Savienī-
bas (ES) fondu līdzfinansējumu 
dažādu sociālo projektu reali-
zēšanā. 

•	 Aizsardzības ministrs Rai-
monds Bergmanis paziņojis, 
ka obligātā militārā dienesta 
ieviešana šobrīd nav reāla, jo 
nav nedz atbilstošu finanšu 
resursu, nedz infrastruktūras. 
Nav, piemēram, instruktoru, 
kas apmācītu jaunos karavīrus. 
Tāpat ir jautājums, cik daudz 
cilvēkiem veselība atļautu die-
nēt. Identisku viedokli LTV rai-
dījumā „Rīta Panorāma” pau-
da Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris Leonīds Kalniņš. 
Viņš atzīmēja, ka OMD atjau-
nošanai ir nepieciešams poli-
tisks lēmums, kas uzreiz nozī-
mē līdzekļu pārdali. Turklāt pēc 
finansējumu piešķiršanas būtu 
vajadzīgi trīs gadi militāro ins-
truktoru apmācībai.

•	 SKDS pētījums liecina, ka tikai 
13% iedzīvotāju uzskata, ka šī 
Saeima strādā labāk nekā ie-
priekšējais parlamenta sasau-
kums. 

•	 Izstādē “Astana Expo 2017” 
Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis paziņoja, ka Kazahs-
tāna jau patlaban ir lielākais 
Latvijas tirdzniecības partneris 
reģionā, un nākotnē sadarbība 
var izvērsties visdažādākajās 
jomās. Prezidents uzsvēra, ka 
turpmākās abu valstu sadar-
bības perspektīvas ir ne tikai 
tādās jomās kā transports, bet 
arī tūrisms, vides aizsardzība, 
informācijas tehnoloģijas un 
kiberdrošība, būvniecība un 
citas. Nacionālās dienas atklā-
šanas laikā uz “Expo” centrālās 
skatuves, skanot mūsu valsts 
himnai, tika pacelts Latvijas ka-
rogs. Valsts prezidents apmek-
lēja Latvijas un Kazahstānas 
paviljonus. 

•	 Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrs (PTAC) veica kontroli 17 
uzņēmumos (12 ražošanas un 
5 vairumtirdzniecības uzņēmu-
mos) un pārbaudīja 72 fasē-
to preču partijas. Pārkāpumi 
saistībā ar fasēto preču satura 
faktisko daudzumu konstatēti 
3 saldējuma ražošanas un 3 
vairumtirdzniecības uzņēmu-
mos, no kuriem 5 gadījumos 
konstatētas būtiskas neatbils-
tības – atsevišķām saldējuma 
fasējuma vienībām satura fak-
tiskais daudzums pārsniedza 
pieļaujamo negatīvo novirzi no 
marķējumā norādītā nominālā 
daudzuma. Savukārt 18 fasēto 

preču partijām tika konstatēts nor-
matīvo aktu prasībām neatbilstošs 
marķējums.

•	 Latvijā izzūd stikla pūtēju arods. 
Līvānos, kas ir slaveni ar stikla 
pūšanu, pirmās stikla darbnīcas 
parādījušās pirms 130 gadiem. 
Mūsdienās ieguldīti lieli līdzekļi 
stikla pūtēju darbnīcas izveidoša-
nai Latgales mākslas un amatnie-
cības centrā, taču stikla meistars 
Līvānos ir tikai viens. Visā Latvijā 
tādi esot divi. Līvānos esošā stikla 
pūšanas darbnīca, kas testa re-
žīmā tika atklāta pagājušogad, ir 
vienīgā Latvijā, kur interesenti no 
malas var vērot stikla pūšanas un 
apstrādes procesus. 

•	 Jauniešu skaits, kas varētu pre-
tendēt uz studijām augstskolās, 
ir sarucis par aptuveni 6%; tomēr 
izglītības iestādes cer aizpildīt 
budžeta vietas, tikt pie labāka-
jiem vidusskolu absolventiem. 
Pirmajām uzņemšanas dienās 
lielāko pieteikumu skaitu saņē-
mušas trīs augstskolas – Latvijas 
Universitāte (LU), Rīgas Tehnis-
kā universitāte (RTU) un Latvijas 
Lauksaimniecības Universitāte 
(LLU). Tieši šādā prioritāšu secībā 
Latvijas augstskolas sarindojuši 
darba devēji, kuri nākamajā aka-
dēmiskajā mācību gadā jaunie-
šiem galvenokārt iesaka izvēlēties 
datorzinātņu studijas.

•	 Laimestiem virs 3000 eiro plāno 
piemērot iedzīvotāju ienākuma no-
dokli (IIN). Finanšu ministre Dana 
Reizniece-Ozola (ZZS) skaidro-
ja, ka tādējādi plānots cīnīties ar 
ēnu ekonomiku šajā jomā, jo esot 
gadījumi, kad ar laimestiem veik-
ta krāpniecība. Finanšu ministrijā 
norādīja, ka likuma grozījumi at-
tieksies uz patlaban 13 aktīviem 
azartspēļu rīkotājiem Latvijā.

•	 Rīgas Austrumu klīniskās univer-
sitātes slimnīcas stacionāra “Lat-
vijas Infektoloģijas centrs” labora-
torijā līdz 9. jūlijam ērču encefalīts 
konstatēts 72 ērcēm jeb 3,32% 
pārbaudīto ērču. Laboratorijā līdz 
šim izmeklētas 2167 ērces. No 
visām pārbaudītajām ērcēm 688 
ērces pēc pacientu lūguma no-
ņemtas stacionāra uzņemšanas 
nodaļā.
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par to, kā Krāslavas Romas katoļu Sv. Ludviga  baznīcā jau 237. reizi tika svinēti Sv. Donāta svētki, lasiet nākamajā numurā.

Pilsētas svētku laikā ikviens Krāslavas no-
vada iedzīvotājs un viesis tiek aicināts ap-
meklēt arī Veselības svētku sarīkojumus. 
Veselīgi un aktīvi pavadot svētku dienas, 
interaktīvā un neformālā vidē varēs iegūt 
zināšanas un jaunas prasmes veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei, iz-
prast to nozīmi cilvēka dzīvē un ietekmi uz 
organismu.

Piektdien, 21. jūlijā
Krāslavas novada domes 1. stāvā
Plkst. 12:00 Veselības svētku fotoizstā-

des “Veselā miesā vesels gars” atklāšana. 
Izstādē būs apskatāmi konkursam iesūtītie 
fotomirkļi. Konkurss izsludināts  līdz 16. 
jūlijam. Ar fotokonkursa nolikumu var iepa-
zīties www.kraslavasvestis.lv 

Krāslavas novada centrālās bibliotē-
kas zālē 

Plkst. 15:30 - 16:30 lekcijā “Kā vieg-
li būtiski uzlabot veselību?” ārste Ludmila 
Stavro - Freiberga rosinās domāt par ve-
selīgu dzīvesveidu un sirds/asinsvadu, un 
onkoloģijas (īpaši ādas) slimību profilaksi. 

Plkst. 16:40 - 18:00 interaktīvajā meis-
tarklasē “Pašu gatavotas ārstnieciskās 
ziedes” zemnieku saimniecība “Kurmīši” 
mudinās pagatavot sev piemērotu ziedi no 
ārstniecības augiem, kā arī iepazīstinās ar 
zāļu tējām veselīgai ikdienai.

Krāslavas baseina skvoša zālē 
Plkst. 17:00 - 18:00 nodarbības  “Kus-

ties un esi vesels!” laikā sertificēts fiziotera-
peits Žans Makarovs iepazīstinās ar vispār-
attīstošo vingrinājumu  pozitīvo ietekmi uz 
veselību. Nodarbībā būs gan vingrošanas 
teorija, gan prakse.

Sestdien, 22. jūlijā
Visas dienas garumā būs iespēja ap-

meklēt Krāslavas pilsētas svētku ietvaros rī-
kotās aktivitātes veselīga dzīvesveida piekri-
tējiem -  nūjotāju pārgājiens, velotūre, Ghetto 
Games, futbola un volejbola sacensības.

Gr. Plāteru ielā (blakus Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras Krāslavas filiālei)

Plkst. 10:00 - 15:00 ekskursijas Bērnu 
veselības autobusā sadarbībā ar “Ronald 
McDonald House Charities” Latvija. Ikviens 
bērns varēs apmeklēt veselības autobusu 
un iepazīties ar tajā strādājošajiem dakte-
riem, pārliecināties, ka vizīte pie ārsta var 
būt arī aizraujoša un bez stresa.

Tirgus ielā 
Plkst. 10:15 - 11:45 sportiskas meistar-

klases “Ciguns un brīvdabas joga”. Atvese-
ļošanās un psiholoģiskais treniņš, kas ļaus 
paplašināt sajūtas un uztveres kanālu dia-
pazonu, kā arī garīgo praksi.

Plkst. 12:45 - 14:00 kontaktimprovizā-
cijas nodarbība. Bodywork. Ķermeņa pašiz-
ziņa. Balstoties uz austrumu cīņu mākslām, 
tiek improvizētas kustības un vingrināju-
mi veselībai. Brīvdabas fiziskās aktivitāšu 
nodarbības vadīs biedrība “Dabas Sporta 
Zāle». 

Krāslavas stadionā
Plkst. 10:30 - 12:00 interaktīvi informa-

tīvs pasākums “Sportisks pats un suņuks 
mans!” Dzīvniekterapija un veselīgs dzīves-
veids. Suņu paraugdemonstrējumus vadīs 
Daugavpils kinologi.

Krāslavas novada TIC 2. stāvā
Plkst. 16:00 - 17:00 praktiskā lekcija 

“Ēd un neslimo!” par Vidusjūras uztura pira-
mīdu. Saruna par (ne) atļauto uzturu un on-
koloģiju. Lekcijas ietvaros uztura speciāliste 
Agnese Pavlova vadīs arī radošo darbnīcu 
bērniem “Veselīgā uztura McDonalds”. 

Krāslavas Kultūras nama foajē
Veselības svētku izskaņā katram būs 

iespēja tikties ar veselīga dzīvesveida pie-
kritēju Inesi Ziņģīti, kura no plkst. 18.00 līdz 
19:40 vadīs interaktīvu iedvesmas meistar-
klasi “Jūties labi!”

Veselības svētki tiek rīkoti Krāslavas 
novada domes ESF projekta “Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr. 
9.2.4.2./16/I/097) ietvaros.

Aktivitātes īsteno Krāslavas novada 
dome sadarbībā ar biedrību “Krāslavas ra-
jona partnerība”.

Vairāk informācijas www.kraslava.lv un 
www.kraslavaspartneriba.lv

Pasaulē
Trampa un Putina tikšanās

ASV prezidents Donalds 
Tramps paziņojis, ka viņa pir-
mā tikšanās ar Krievijas kolēģi 
Vladimiru Putinu bijusi “lieliska”.  
Tramps paziņoja, ka ir pienācis 
laiks ar Krieviju veidot konstruk-
tīvu sadarbību. Tomēr vienlaikus 
Tramps uzsvēra, ka pret Maska-
vu noteikto sankciju atcelšana 
netiks apspriesta, “kamēr nebūs 
atrisinātas Ukrainas un Sīrijas 
problēmas.” Savukārt Putins pēc 
tikšanās ar Trampu pauda uzska-
tu, ka Krievija “vismaz daļēji” var 
ar ASV izveidot tādas attiecības, 
kādas tai vajadzīgas.
Elektriskie auto Francijā

G20 samita priekšvakarā 
Francija atkārtoti izteikusi uzti-
cību ASV prezidenta Donalda 
Trampa noraidītajam Parīzes kli-
mata līgumam un nākusi klajā ar 
jaunu iniciatīvu. Valsts amatper-
sonas paziņojušas, ka līdz 2040. 
gadam apņemas aizliegt benzīna 
un dīzeļmotora automašīnas, 
dodot priekšroku elektriskajiem 
automobiļiem. Par mērķi pilnī-
bā pariet uz elektroauto iepriekš 
paziņojušas arī citas valstis – 
Norvēģija, kas pašlaik ir līdere 
elektrisko automašīnu lietošanā. 
Arī Nīderlande vēlas atteikties no 
parastajām automašīnām jau līdz 
2025. gadam, bet Vācija – līdz 
2030.

Praids Ķelnē
Tūkstošiem cilvēku svētdien 

pulcējas Ķelnē uz lielāko de-
monstrāciju lesbiešu, geju, bisek-
suāļu un transpersonu (LGBT) 
tiesību atbalstam Eiropā. Praida 
organizatori lēš, ka bijuši 950 000 
dalībnieku.

Pirmie Veselības svētki Krāslavas novadā

Veselības svētku programma

Ar atbildību par ģimeni, novadu un valsti
Mūsu laikraksta 20. jūnija nu-

murā Dagdas vidusskolas vācu 
valodas skolotāja Marija Micķeviča 
vēstīja par skolnieces Danielas Čap-
kevičas piedalīšanos mācību kursos 
Vācijā. Šobrīd Daniela ir atgriezu-
sies mājās un labprāt piekrita sa-
tikties, lai par Vācijā pavadīto laiku 
un gūtajiem iespaidiem pastāstītu 
vairāk. 

Marija Micķeviča: Gētes insti-
tūts Rīgā šādus projektu konkursus 
rīko jau vairākus gadus. Uzsvars 
tiek likts uz fiziku, ķīmiju, bioloģiju, 
matemātiku vai informātiku. Kon-
kursā “Gaišie prāti” skolēni piedalās 
ar savu zinātniski pētniecisko dar-
bu. Tas var būt skolēna paša atklā-
jums vai kāda atklājuma adapcija, 
kāda aparāta skice, tehniska ierīce, 
kādas problēmas risinājums, kāds 
mērījums vai novērojums ar intere-
santu rezultātu. Galvenais – lai tas 
ir kaut kas oriģināls, kaut kas vairāk 
nekā tiek darīts mācību stundā. Ja 
skolēns prot ar savu pētniecības 
projektu sajūsmināt žūriju, viņš no-
kļūst finālā. Finālā nokļūst trīs labā-
kie. 

Šajā konkursā piedalāmies 
jau vairākus gadus. Pirms pieciem 
gadiem arī bija diezgan sekmīgs 
rezultāts – Daiga Krilova uzvarēja 
konkursā un devās uz Vāciju vie-
nu mēnesi apgūt vācu valodu. Citu 
gadu Liāna Odiņeca un Sandra 
Kuzmenko konkursā neieguva gal-
veno balvu, bet saņēma MP pleijeri 
– pirms pieciem gadiem tas bija ļoti 
moderni, reti kurš to varēja atļau-
ties.

Paralēli piedalāmies arī kon-
kursos – neklātienes viktorīnās. 
Jautājumi ir vācu valodā. Tie nav 
vienkārši, meklējot atbildi, ir jāpa-
strādā. Jauniešiem tas māca komu-
nikācijas un publiskas uzstāšanās 
prasmes.

Šogad finālā veiksme uzsmai-
dīja Danielai Čapkevičai – viņa sa-
ņēma stipendiju vācu valodas kur-
sam Vācijā. 

Daniela: Vācijā biju no 4. Līdz 
24. jūnijam. Pēc atgriešanās, stās-

tot par notikumiem tur, ļoti bieži sa-
runā lietoju vācu vārdus, jo tie liekas 
tik piemēroti un pārsteidz, ka citiem 
tie liekas nesaprotami. 

Man tur ļoti patika. Tā ir kolo-
sāla, lieliska iespēja ne tikai izglīto-
ties, bet arī gūt pieredzi turpmākajai 
dzīvei. Mēs bijām 72 studenti no 22 
dažādām valstīm, pārsvarā vien-
audži. Bija vairāki jaunieši no Tur-
cijas, Krievijas, Vjetnamas, Ķīnas, 
Ēģiptes, Āfrikas valstīm. Pa vienam 
bijām no Latvijas, Baltkrievijas, Uk-
rainas, Singapūras, Indonēzijas un 
Japānas. Bija iespēja iepazīties gan 
ar dažādām tradīcijām, valodām, 
gan uzvedības kultūru. 

No rīta pl. 9, kad sākās mācī-
bas, līdz pl.16 mēs runājām tikai 
vācu valodā, bet brīvajā laikā gan 
vāciski, gan angliski, jo tur bija 
daudz angļu valodā runājošu jau-
niešu. Istabiņā dzīvoju kopā ar mei-
teni no Spānijas, sazinājāmies an-
gliski. Līdz pl.16 notika intensīvas 
mācības. Pēc mācībām varējām 
izvēlēties kādu no trim aktivitātēm. 

Sestdienās un svētdienās bija 
izbraucieni, kuros iepazinām Vāci-
ju. Vienā no šādiem izbraukumiem 
bijām “Phantasialand” (Fantāzijas 
zeme), kas līdzinājās Disnejlendai, 
tikai mazākā teritorijā. Tur bija ļoti 
jauki un interesanti – visdažādākās 
atrakcijas. Apmeklējām arī Ķelni un 
Vācijas nacionālo parku “Eifel”.

Āhene, pilsēta Vācijā, kurā mā-
cījāmies, atrodas pavisam netālu 
no Beļģijas un Nīderlandes robe-
žas. Tāpēc, izmantojot šo iespēju, 
mēs ar citiem jauniešiem izdomā-
jām doties pārgājienā, lai apmek-
lētu šīs Vācijas kaimiņvalstis. Līdz 
Nīderlandei divas stundas turp un 
divas atpakaļ gājām pa kalnu takām 
diezgan ekstremālos apstākļos. Ta-
gad varu teikt – esmu bijusi arī Beļ-
ģijā un Nīderlandē. 

Esmu ļoti pateicīga, ka man 
bija tāda iespēja – mācīties valodu 
zemē, kur to lieto, kaut gan teikt – 
pateicīga, tas ir ļoti maz. 

Tas, ka tev bija šāda iespēja, 
bija atkarīgs arī no tevis. Tā nebi-

ja dāvana avansā. Pirms tam tu 
pati biji ieguldījusi daudz darba, 
un šī iespēja bija kā balva par pa-
darīto. 

Marija Micķeviča: Daniela pēc 
dabas ir ļoti mērķtiecīga, centīga un 
strādīga. Danielu ir pamanījuši un 
novērtējuši ne tikai mūsu skolas 
skolotāji, bet arī Gētes institūta pa-
sniedzēji Rīgā un Vācijā. Kad pagā-
jušā gada rudenī mēs piedalījāmies 
Gētes institūta projektā “Bildung 
macht Schule” (Izglītība veido sko-
lu) Daugavpils Universitātē, Danielu 
ievēroja. Ierodoties Rīgas Gētes in-
stitūtā, Danielu jau pazina. 

Daniela: Mūsu grupā es biju 
vienīgā, kurai šī iespēja – mācības 
Vācijā bija kā balva, kas iegūta sa-
censībā ar citiem. Pārējiem šīs mā-
cības apmaksāja vecāki. Mācību 
maksa – 3000 eiro plus biļetes turp 
un atpakaļ, tā ir liela nauda. Es iz-
jutu lielu atbildību par man piešķirto 
iespēju. Pārējiem lielākoties nebija 
šāda attieksme. 

Varētu teikt, ka tu brauci turp 
kā Latvijas kultūras nesēja. 

Jā, es to pilnībā apzinājos un 
esmu pārliecināta, ka šo uzticību 
attaisnoju. Es vienmēr uzsvēru, ka 
esmu no Latvijas. Kad ar kādu no 
Latvijas pa telefonu runāju latviešu 
valodā, tie, kas atradās blakus, bija 
pārsteigti, jo latviešu valodu dzirdē-
ja pirmo reizi. Jaunietis no Turcijas 
nezināja, ka ir tāda valsts – Latvija. 
Mani tas aizvainoja, un puisis man 
pēc tam atvainojās, uzdāvinot zie-
dus. Vācijā pieņemts, ka visur jābūt 
līdzi “Tasche mit Wasser” (Soma ar 
ūdeni), man vienmēr bija līdzi au-
duma somiņa ar Dagdas novada 
simbolu.

Vai jauniešiem, kuri ieradās 
uz mācībām, bija atšķirīgs vācu 
valodas zināšanu līmenis? 

Pirms aizbraukšanas uz Vāciju 
mums bija jāaizpilda testi, pēc ku-
riem novērtēja mūsu vācu valodas 
zināšanu līmeni un sadalīja atbilsto-
šās grupās. 

Vai jūs mācīja Gētes institūta 
vācu valodas skolotāji?

Tā kā šis bija starptautisks 
projekts, arī vācu valodas skolotāji 
tika aicināti no dažādu valstu Gētes 
institūtiem. Mūsu grupai bija vācu 
valodas skolotāja no Baltkrievijas. 
Varu par viņu teikt tikai to labāko. 
Ar mums viņa runāja tikai vāciski, 
raksturā bija stingra, punktuāla un 
prasīga. Mēs pamatīgi, cītīgi mācī-
jāmies. 

Skolotāja vienmēr pozitīvi 
novērtēja manu darbu un iztei-
ca apmierinājumu. “Ich bin sehr 
zufrieden!” (Esmu ļoti apmierināta!) 
dzirdēju bieži un biju lepna par to. 

Iespēju robežās iepazināmies 
arī ar vācu valodas dialektiem. Pie-
mēram, pirms brauciena uz Ķelni 
klausījāmies dziesmu vietējā dia-
lektā un secinājām, ka tas ļoti atšķi-
ras no vācu literārās valodas.

Skolotāja mācīja mums ne vien 
valodu, bet arī etiķetes noteikumus 
un kulturālu uzvedību. Piemēram, 
kādai meitenei tika aizrādīts, ka 
nav pieklājīgi vaicāt: “Was?” (Ko? 
Kas?), bet ir jāsaka: “Wie, bitte?” 
(Kā, lūdzu?). Vācieši ir ļoti pieklā-
jīgi un uzmanīgi viens pret otru. 
Katru rītu mēs devāmies skriet un 
pa ceļam sastaptie vācieši vienmēr 
apjautājās, kā mēs jūtamies un kā 
mums klājas. 

Mācībās tika izmantotas vis-
dažādākās mācību metodes, kas 
lielākoties bija vērstas uz dialogu, 
uz sadarbību. Protams, skatījāmies 
arī īsas mācību videofilmas. Savā 
starpā mācību laikā bija atļauts sa-
zināties tikai vācu valodā, tas ļoti 
stimulēja apgūt valodu. Skolotāja 
bija izdomājusi arī dažādas spēles, 
kas palīdzēja apgūt gramatiku. 

Ja vēlies pamatīgi iemācīties 
kādu valodu, vislabāk to var apgūt 
vidē, kur šajā valodā runā. Jo – ja tu 
kaut ko nesaproti vai nevari izteikt, 
ir jājautā un jāmeklē iespējas pa-
teikt domu citiem vārdiem. 

Kāda bija citu jauniešu at-
tieksme pret mācībām, uzvedī-
bas manieres?

Jauniešiem, kuriem mācības 
apmaksāja vecāki, bija citi mērķi, kā 

izmantot atvēlēto laiku Vācijā. Da-
žus vecāki bija atsūtījuši par sodu 
tam, ka bija slikti mācījušies mācī-
bu gada laikā. Man tas nebija sods, 
pretēji – man tā bija liela laime. 
Mans mērķis bija – mācīties un pēc 
iespējas labāk apgūt vācu valodu. 
Dzīvoju istabiņā ar līdzīgi noskaņo-
tām meitenēm un mēs ļoti daudz, 
arī brīvajā laikā, mācījāmies. Istabā 
visas iespējamās vietas, pat grīda, 
bija noklāta ar mācību līdzekļiem – 
grāmatām, vārdnīcām, burtnīcām 
utt. Dažreiz no rīta bija grūti pamos-
ties, jo mācījāmies līdz vēlai naktij. 
Turpretī daži jaunieši brīvo laiku iz-
mantoja atpūtai un izklaidēm.

Ja visi jaunieši uz mācībām 
būtu ieradušies konkursu rezul-
tātā, droši vien attieksme pret 
mācībām visiem būtu pozitīva.

Iespējams, bet man patika tā, 
kā bija. Tā bija vērtīga pieredze. Es 
pieradu ātri. Man patika, ka cilvēki bija 
tik dažādi. Pie tam, saziņas valoda 
brīvajā laikā bija nevis tā angļu valoda, 
ko mums māca skolā, bet amerikāņu 
angļu valoda. Tām ir būtiska atšķirība. 
Divas dienas staigāju kā sūklis un klu-
sēju, tikai klausījos, bet tad “aizgāja” - 
sāku diezgan brīvi komunicēt.

Pēc mācību kursa saņēmu ser-
tifikātu par vācu valodā iegūto B1 
zināšanu līmeni. 

Turpinājums 4. lpp. 
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“Varavīksnes” vidusskolas kopsavilkums 
Jau labu laiku vidusskolās izlaidums 

ir diezgan nosacīts jēdziens un nenozīmē 
skolas absolvēšanu. Nogurdinošā centrali-
zēto eksāmenu sertifikātu gaidīšana ieilgst 
uz divām trim nedēļām. Tikai tagad var ap-
kopot pagājušā mācību gada panākumus. 
2016./2017. mācību gadā “Varavīksnes” 
vidusskola “izlaida” divas 12. klases: ar 
matemātisko un komerciālo novirzienu. 
Ja matemātiskās klases jau kļuvušas par 
parastu parādību, tad “komersanti” skolā 
bija pirmo reizi. Šī programma paredzēja 
mācības valsts valodā, kā arī tādu īpašu 
priekšmetu apgūšanu kā “grāmatvedības 
pamati”, “lietvedība”, “projektu vadība”. 
“Komersantu” eksāmenu rezultāti pārlie-
cināja skolu, ka līdzīgs vidusskolas izglī-
tības novirziens ir diezgan perspektīvs, 
2018./2019. mācību gadā “Varavīksnes” 
vidusskola atkal plāno izsludināt uzņem-
šanu 10. klasēs ar komerciālo novirzienu.

Katrs vidusskolas izlaidums ir unikāls 
un neatkārtojams. Ar ko atcerēsies 2017. 
gada “Varavīksnes” vidusskolas absol-
ventus? Tā ir aktīva saskarsme ar saviem 
vienaudžiem no Itālijas, Vācijas un Brazī-
lijas, kuri mācījās skolā AFS programmas 
ietvaros; tā ir dalība reģionālajos debašu 
turnīros – Elvīra Jančevska, Jūlija Žurav- 
ļova, Elvis Berjoza, Ričards Pobudins, 
Artūrs Purpišs piecu gadu laikā desmit 
reizes kļuva par godalgoto vietu ieguvē-
jiem, bet nacionālajā turnīrā Elvis Berjoza 
ieguva “Labākā oratora” titulu; tā ir arī ak-
tīva dalība skolas teātra darbā, Jaungada 
pasakā, JAK; tā ir piedalīšanās tautas deju 
un vokālajos kolektīvos. Nevar neminēt arī 
daudzos konkursus, kuros skolēni uzstā-
jās visai veiksmīgi: “Mamma Daba”, “ZZ 
čempionāts”, “Eiropas pēdas”, “Eiropas 
pieccīņa”, “Maksimālisti”, “Nost ar plāno” 
un citos. Tikai, pateicoties 2017. gada 
absolventu idejām un radošumam, “Vara-
vīksnes” vidusskola ieguva jaunu tradīciju 
– vecāko klašu audzēkņu ikgadējo forumu 
“Divas dienas bez interneta”, bet viņu iz-
veidotā krāsojamā grāmata pirmklasnie-
kiem “Mēs esam krāslavieši” ļaus skolas 
vismazākajiem audzēkņiem interesantā 
un nepiespiestā veidā iepazīties ar dzim-
tās pilsētas vēsturi. Šī gada absolventi iz-
cēlās arī sporta sacensībās: Jolantas Kon-
stantinovičas, Artūra Savčenko un Denisa 
Solima rezultāti novada, reģiona un valsts 
mērogā ir acīmredzami.

Viss šis ārpusklases darbs ir neatņe-
mama izglītības sastāvdaļa. Bez zināša-
nām, prasmēm un kompetences katram 
absolventam jāpiemīt veselai virknei citu 
īpašību (iniciatīva, atbildība, komandas 
darbs, komunikācijas prasmes), bez kurām 
nav iespējams kļūt par veiksmīgu mūsdie-
nu sabiedrībā. Visas šīs īpašības tiek ie-
audzinātas un attīstītas tieši ārpusklases 
“laukumā”, skolas radošajos darbos. “Va-

ravīksnes” vidusskola vienmēr piedāvāja 
un piedāvās saviem audzēkņiem dažādas 
iespējas veiksmīgas un pozitīvi noskaņo-
tas personības veidošanā. 

Taču atgriezīsimies pie mācībām. 
Kādi tad ir “Varavīksnes” vidusskolas ab-
solventu centralizēto eksāmenu rezultāti 
šogad? Ir iemesls lepoties!

Labākos rezultātus matemātikā uz-
rādīja: Jūlija Žuravļova (95 %), Dana Lu-
kaševiča (92 %), Edvīns Gurkovskis (84 
%), Elvis Berjoza (83 %), Jolanta Kon-
stantinoviča (81 %), Elvīra Jančevska (80 
%). Kopējais rezultāts – 50,32 % (Latvijā 
vidēji – 34,9 %). Eksāmenu angļu valodā 
vislabāk nokārtoja Elvis Berjoza (76 %), 
Edvīns Gurkovskis (74 %), Ričards Pobu-
dins (73 %), Jūlija Žuravļova (71 %), Dana 
Lukaševiča (71 %). Kopējais rezultāts – 
57,69 %. Labāko trijotne latviešu valodas 
eksāmenā izskatās šādi: Jūlija Žuravļova 
(82 %), Artūrs Purpišs (80 %), Iveta Bitte 
(75 %). Kopējais rezultāts – 46,88 %. “Va-
ravīksnes” vidusskolas absolventi lieliski 
nokārtoja bioloģijas eksāmenu – 76,7 % 
(Latvijā vidēji – 63,7 %), ķīmijas eksāme-
nu – 83 % (Latvijā vidēji – 63,1 %), fizikas 
eksāmenu – 61 % (Latvijā vidēji – 49,9 %).

Šie augstie rezultāti kļuva iespējami, 
pateicoties dalībai ikgadējās priekšmetu 
olimpiādēs (kā valsts, tā arī atklātajās), 
dažādos zinātniskajos konkursos ķīmijā un 
bioloģijā. Sirsnīgi sveicam audzēkņus, ab-
solvējot skolu. Gaidām jaunas uzvaras un 
atklājumus! Lai šis izvēles laiks nes jums 
veiksmi un panākumus!

Šis mācību gads “Varavīksnes” vidus-
skolā kļuva par karjeras noslēgumu uzreiz 
trim brīnišķīgiem pedagogiem. Pelnītā 
atpūtā dodas matemātiķe 
Antoņina Bahmate, filoloģe 
Nadežda Grebjolkina, vēs-
turniece Ludmila Kairāne. 
Visām ir bagāta pieredze un 
simtiem pateicīgu skolēnu. 
Sirsnīgi priecājamies par 
mūsu kolēģiem un skums-
tam šķiroties. Paldies jums 
par ilgajiem kopīgā darba 
gadiem, radošumu un pa-
stāvīgiem jaunu darba me-
tožu meklējumiem. Ceram, 
ka arī pēc aiziešanas jūs 
turpināsiet sadarbību ar 
skolu un neliegsiet padomu 
saviem jaunajiem kolēģiem!

Kā jau ierasts šajā lai-
kā, “Varavīksnes” vidussko-
la atpūšas no mācībām, lai 
gan remontdarbi rit pilnā 
sparā. Nākamais gads at-
nesīs jaunas idejas, projek-
tus un rūpes. Mūsu novada 
lielākā skola, “Varavīksnes” 
vidusskola, turpina īstenot 

bilingvālās izglītības modeli, kas jau sen 
sevi pierādījis kā efektīvu mazākumtautī-
bu skolās. Beigās atļaušos citēt Izglītības 
un zinātnes ministru Kārli Šadurski (inter-
vija ar viņu bija publicēta šī gada 30. jūnijā 
portālā delfi.lv): “Godīgi runājot, neredzu 
nevienu iemeslu, kāpēc vajadzētu pie-
spiedu kārtā simtprocentīgi pāriet uz izglī-
tību latviešu valodā. Proporcija, kura bija 
paredzēta 2004. gada Likumā – 60 % uz 
40 % – perfekti nodrošina visu nepiecieša-
mo. Protams, ja programma tiek godprātī-
gi īstenota, daļu priekšmetu pasniedz tieši 
bilingvāli, nevis, lai izrādītos, un latviešu 
valodu māca labi. Galvenais, lai, pabei-
dzot skolu, skolēniem nebūtu problēmu ar 

tālākās izglītības iegūšanu un iekārtoša-
nos darbā valodas problēmu dēļ”. Pilnībā 
piekrītu ministram. “Varavīksnes” vidus-
skolas absolventiem nekad nav bijušas 
problēmas ar tālākās izglītības iegūšanu 
un iekārtošanos darbā! Tieši tā un ne citā-
di. Strādājam tālāk! 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no “Varavīksnes” vidusskolas 

arhīva
Attēlos: 12. b – komerciālā klase (klases 
audzinātāja Valentīna PURPIŠA); 12. a – 
matemātiskā klase (klases audzinātāja 
Gaļina MIKULĀNE).

Dabas koncertzāle 

Šogad viens no “Dabas koncertzāles” 
pasākumiem norisinājās arī Latgalē – Dvie-
tes palienē, jūnija vidū. Bet 30. jūnijā, ma-
nas meitas dzimšanas dienā,  kopā ar viņu 
man bija iespēja apmeklēt šo pasākumu 
Valmieras novada Burtniekos, Vīsraga pļa-
vā. Ja man vajadzētu iespaidus raksturot 
vienā vārdā, es teiktu – fantastiski!

“Dabas koncertzāles” mērķis ir palieli-
nāt sabiedrības izpratni par ES aizsargāja-
miem biotopiem un pareizu to apsaimnie-
košanu. Vides mūzikas koncerts “Dabas 
koncertzāle” top zinātnes un mākslas sa-
skarsmē – zinātnieki, mūziķi, 
dzejnieki, fotogrāfi un filmu autori 
kopīgi veido izrādi, kuras galve-
nais varonis ir daba. Kopš 2006. 
gada “Dabas koncertzāle” pul-
cina tūkstošiem ģimeņu, lai pie-
vērstos konkrētai sugai dabā un 
caur to, pastiprinātu sapratni par 
dabas aizsardzības pasākumiem 
šīs sugas specifiskā biotopā.

“Dabas koncertzāle” nav 

tikai koncerts un nav 
pat tikai notikums. 
Katru gadu divās līdz 
tam neatklātās vai maz 
zināmās vietās skatītāji 
sanāk kopā, lai uzzinātu 
un izbaudītu, klausītos 
un pētītu. Katru gadu 
tiek izvēlēta cita tēma un 
vietas, lai emocijas un 
zināšanas, ko dalībnieki 
iegūst, katru gadu būtu 

dažādas.
“Dabas koncertzāles” mūziķi strādā 

kopā ar Latvijas zinātniekiem, lai katru 
gadu taptu 12 jaunas kompozīcijas veltītas 
tā gada varonim. Dažus gadus varoņa vide 
un raksturs pieprasa mierīgu, medatīvu 
mūziku, kas piemērota meditācijai dažādās 
formās – citus gadus, atspoguļojot varoni, 
top ritmiskas melodijas. 

Gada varone – dižslieka 
Par 2017.gada dabas, mūzikas, 

mākslas un video performances norises 

vietas varoni izvēlēta augsnes dižslieka 
(Lumbricus terestris), kas, starp citu, ir šī 
gada bezmugurkaulinieks.

Augsnes dižsliekas ķermenī ir līdz pat 
120 ķermeņa posmu 
un katram posmam 
no tālajiem senčiem 
mantojumā nāk sariņi 
– kāju paliekas. Pos-
mi ir it kā līdzīgi, taču 
katram posmam ir 
savi pienākumi. Līdzī-
gi pēc sliekas principa 
bija veidotas arī rado-
šās un izziņas darb-
nīcas, kurās apmek-
lētāji varēja ne vien 
klausīties un vērot ta-
jās notiekošo, bet arī 
aktīvi līdzdarboties, 
meklējot, analizējot, 
saskatot sakarības, 
spēlējot spēles, liekot 
lietā savus radošos 

p o -
tenciālus.

Lai gan laukā ik pa lai-
kam līņāja lietus, pasāku-
mam apmeklētāju netrūka.  

Laboratoriju satura iz-
strādē un norisē sadarbo-
jās vairāki partneri – Dabas 
aizsardzības pārvaldes, 
Latvijas Universitātes, En-
tomoloģijas biedrības, Lat-

vijas Dabas muzeja, Latvijas ornitoloģijas 
biedrības aktīvisti un brīvprātīgie. 

“Dabas koncertzāles” koncerts sākās 
līdz ar saulrietu. Tajā piedalījās mūziķi 
Ingus Ulmanis, Reinis Sējāns, Andris Sē-
jāns, Kaspars Tobis, Anrijs Grinbergs un 
Aigars Voitišķis, tekstu par dižslieku lasīja 

Dr.biol. Voldemārs Spuņģis. 
Koncerts bija bezmaksas un to ap-

meklēja apmēram pusotrs tūkstotis klausī-
tāju, kuri izvietojās pļavā uz līdzi paņem-
tiem saliekamajiem krēsliem vai sedziņām.

Jāatzīmē arī pasākuma augstā orga-
nizatoriskā kvalitāte.  

Rakstā izmantota “Dabas koncertzā-
les” mājaslapā publicētā informācija.

Iveta LEIKUMA
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Biedrība “Latgolys Studentu centrs” 
aicina ikvienu iesaistīties jaunas 

grāmatas satura veidošanā
Rudenī biedrība “Latgolys Studentu centrs” plāno izdot 
kabatas formāta latgaliešu izteicienu, anekdošu un joku 
grāmatu “Kas bez bikšu — tys bez bādu!”. 

Plānotā grāmata būs mūsdienu latgaliešu mutvārdu folkloras 
atspoguļojums – labs špikeris svētku reizēs un humora deva ik-
dienai. Teksti tiks papildināti ar interesantām fotogrāfijām un zī-
mējumiem.

Biedrības jaunieši aicina ikvienu interesentu iesaistīties grā-
matas tapšanā un iesūtīt vai izstāstīt jebkādu joku, anekdoti, tos-
tu vai izteicienu latgaliski vai par Latgali. Saņemtais materiāls 
tiks apkopots, analizēts un iekļauts kādā no grāmatas nodaļām: 
“Atgadejumi”, “Anekdoti”, “Tosti i loba vielejumi”, “Izteicīni”, “Gud-
reibys”.

Grāmata tiks izdota ar biedrības “LR” finansiālu atbalstu. Kon-
taktinformācija: e-pasts - lgsc@lgsc.lv, T.: 28362243. Biedrības 
mājaslapa – www.lgsc.lv.

Dagnija Dudarjonoka, Biedrība “Latgolys Studentu centrs”

Svetlana Bargane un viņas lelles
6. jūlijā Krāslavas bibliotēkas lasī-

tāju zāles telpās tika atklāta neparas-
ta izstāde “Priekšstats par Svetlanas 
Barganes leļļu pasauli”. Ar Svetlanu 
esam pazīstami jau sen, tāpat arī dau-
dzi mūsu lasītāji – viņa ilgus gadus 
darbojās “Varavīksnes” vidusskolas 
JAK vecāku komandā. Viņas aizrau-
šanās ar lellēm man nebija zināma, 
tāpēc uz izstādi devos ar interesi.

Lasītāju zālē atradu pasākuma 
vaininieci, ieinteresētos skatītājus 
un… daudz dažādu leļļu. Skatījos 
ar prieku. Atklāju, ka katram izstā-
des eksponātam ir savs raksturs un 
diezgan labi saskatāms “liktenis”… 
Svetlana izvēlējās “pateicīgāko” leļļu 
izgatavošanas tehniku - zeķubikses 
izmantojot kā apvalku un sinteponu 
kā pildījumu, viņa panāk katra jauna 
“cilvēciņa” unikalitāti. Vadoties pēc 
jaundzimušā “noskaņojuma”, tiek pie-
lāgots tēls, kostīms, aksesuāri… Kā 
atzīst pati Svetlana, vēl ne reizi nav 
izdevies iemiesot iepriekš izdomāto 
ārieni. Katru reizi izdodas kaut kas ne-
gaidīts, neparedzēts.

Cilvēkiem ir sena mīlestība pret 
lellēm. Sākot ar pašām pirmajām sta-
tuetēm, kuras senie cilvēki izmantoja 

daudzajos rituālos, in-
divīdi ar īpašām trīsām 
izturējās pret figūriņām 
cilvēka veidolā, apveltī-
ja tās ar dvēseli un rak-
sturu, baidījās no tām, 
uzskatīdami, ka lelles 
var brīvi sazināties ar 
noslēpumaino un bīsta-
mo garu pasauli. Ar laiku 
attieksme mainījās, taču 
lelles tā arī nekļuva tikai 
par rotaļlietām bērniem.

“Makšķernieks”, “mā-
jas gariņi”, “princeses”, 
“eņģelīši”, “vecenītes” 
– kā tik nav Svetlanas 
leļļu kolekcijā! Izstādes 
apmeklētāji sajūsminā-
jās, interesējās par meis-
tarības noslēpumiem, 
apsveica. Jāsaka, ka 
meistare (māksliniece, 
veidotāja, autore???) lie-
lāko daļu savu radīto darbu dāvina draugiem un paziņām, re-
tumis veic pasūtījumus. Taču vislabākās lelles top tikai tad, kad 
rodas iedvesma, atlido mūza… No visas sirds novēlu Svetla-
nai, lai iedvesmas viņai vienmēr būtu papilnam! Ar nepacietību 
gaidām jaunus darbus!

Andrejs JAKUBOVSKIS, autora foto

Turpinājums. Sākums 4. lpp. 
Lai iegūtu šo sertifikātu, bija 

nepieciešams uzrakstīt un aizstāvēt 
projektu. Tā kā šajā grupā biju vie-
nīgā, kas pārstāvēja Latviju, vēlējos 
ar savu valsti iepazīstināt pārējos 
jauniešus, tāpēc izvēlējos tēmu par 
nacionālo parku “Gauja” Latvijā un 
nacionālo parku “Eifel” Vācijā.

Katru piektdienu pēc mācībām 
mums bija tematiska “party” ( ballī-
te). Pirmajā nedēļā – iepazīšanās, 
otrajā – “flirt party” (simpātiju ballīte) 
un pēdējā nedēļā – atvadu ballīte. 
Šajos pasākumos bija ļoti jauka 
mūzika, bet neviens nedejoja... Es 
piektdienās ļoti skumu pēc Latvijas, 
pēc mūsu ballītēm! Secināju, ka 
ballēties mēs protam daudz jautrāk.

Vācijā ir atļauts lietot alu no 16 
gadu vecuma. Uzskatu, ka tas ir 

pareizi, jo tas, ka ir atļauts, 
nenozīmē, ka visi tā dara. 
Jauniešiem šajā vecumā 
aizliegums rada vēlmi to 
pārkāpt. Latvijā tad notiek 
“slapstīšanās” no vecākiem 
un rezultātā “pa kluso” tiek 
izdzerts daudz vairāk. Vā-
cija ir ar alus daudzveidību 
bagāta zeme, kaut gan vai-
rāk tur tiek lietota kafija. Jau-
nietis no Čehijas mūs visus 
pārliecināja, ka alus ir nevis 
vācu, bet čehu tautas nacio-
nālais dzēriens.

Vai tu pagaršoji vācu 
alu? 

Nē, man nebija tādas 
vēlēšanās. 

Pastāsti, lūdzu, par 
ēšanas tradīcijām Vāci-
jā. Vai ēdieni atšķiras no 
mums pierastajiem?

Mītnē, kur dzīvojām, 
mūs pieskatīja tā saucamās 
uzticības personas, kuras 

mēs saucām Betreuer (aprūpētājs). 

Svētdienās pēc izbraucieniem viņi 
mūs sagaidīja ar grilētām vakari-
ņām. Esmu nobaudījusi visdažā-
dākās vācu desiņas un cīsiņus. 
Tā kā lielākā daļa jauniešu bija no 
ASV, mūsu ēdienkartē tika iekļauti 
“fast food” (ātrās ēdināšanas) ēdie-
ni. Trešdienās bija iespēja pašiem 
gatavot burgerus. Brokastis bija 
bagātīgas ar pietiekamu izvēles 
iespēju – sausās brokastu pārslas, 
sviestmaizes un citi ēdieni. Pusdie-
nās bija viens ēdiens, kuru varējām 
ēst tik, cik vēlamies, bet nebija izvē-
les iespējas. Vakariņas man parasti 
negaršoja, jo bija, piemēram, vistas 
spārniņi, cepti lielā eļļas daudzumā, 
klāt tiem vistas nageti un vienīgais 
dārzenis – marinēti gurķi. Vai arī 
frī kartupeļi ar kartupeļu salātiem. 
Zupa bija tikai vienu reizi – spinātu 
krēmzupa, kas ļoti atšķirās no tām 
zupām, ko esam pieraduši ēst Lat-
vijā.

Atrodoties svešumā vienmēr 
esmu izjutusi ilgas pēc mājām un 
sapratusi, ka negribu mainīt dzī-

vesvietu. Kā ir Tev?
Vācijā ir ļoti jauki – kā pasakā. 

Sakārtoti ceļi un infrastruktūra, ērta 
sadzīve, sociālās garantijas. Bet jau 
pirmajā dienā Vācijā es sapratu, ka 
vēlos dzīvot Latvijā. Te ir mana mīļā, 
labā Dzimtene, te ir manas mājas, 
te būs mana pasaka. Mani apbrī-
noja tie, kas mācījās vācu valodu 
tāpēc, lai pārceltos dzīvot uz Vāciju. 

Vai atvedi kādu suvenīru, dā-
vaniņu no Vācijas?

Tā kā man pirmajās dienās 
Vācijā salūza telefons, nācās pirkt 
jaunu, tāpēc Vācijā pirktais smart-
fons man ir mīļa atmiņa no turienes. 
Pie reizes pārliecinājos, ka Vācijā 
kvalitatīvu sadzīves tehniku var ie-
gādāties krietni lētāk nekā Latvijā. 
Protams, atvedu arī tradicionālos 
magnētiņus, kuru no maniem ceļo-
jumiem mājās jau sakrājies krietni 
daudz. 

Kādas valodas vēl tu zini?
Skolā izglītības programmu ap-

gūstu valsts valodā un mācos divas 
svešvalodas – vācu un angļu valo-
du, ģimenē pārsvarā runāju krievu 
valodā.

O! Tad tev pēc vidusskolas 
absolvēšanas būs krietna zinā-
šanu “bagāža”! Vai tev jau ir plāni 
turpmākajai izglītībai, profesijai? 

Nākotnē vēlos būt ārste. Ir zi-
nāms, ka Vācijā medicīna ir augstā 
līmenī, tāpēc gribētos kādu laiku 
studēt medicīnu arī tur. Valodu zinā-
šanas ļoti noderēs.

Daniela, lai tu īstenotu savus 
sapņus, ir nepieciešams tavu 
vecāku atbalsts. Pastāsti, lūdzu, 
par savu ģimeni. 

Es ļoti mīlu savu ģimeni. Vā-
cijā es skumu pēc vecākiem, ma-
zās māsiņas. Tur es apzinājos, cik 
daudz viņi man nozīmē, cik daudz 

pūles vecāki veltījuši tam, lai es 
sasniegtu to, ko vēlos. Rakstura 
īpašības esmu mantojusi no abiem 
vecākiem. No tēta – kautrību un 
prasmi klausīties, izteikt viedokli un 
pamatot to, no māmiņas – mērķ-
tiecību, drosmi, neatlaidību un ap-
sviedību darbos. Es ļoti cienu viņu 
darbu un mīlu viņus. Es cenšos mā-
cīties tā, lai varētu turpināt izglītību 
augstskolā budžeta grupā, lai ve-
cākiem nebūtu jāapmaksā manas 
studijas. 

Ko tu gribētu ieteikt saviem 
vienaudžiem?

Ja ir kāda iespēja, tā ir jāizmē-
ģina. Ja izsludina kādu konkursu – 
piedalies! Piedalies visur, kur vien ir 
iespējams! Bet – nekāpjot pāri citu 
galvām. Saglabā savu raksturu, ne-
pazemojies, nepiekāpies, ja esi pār-
liecināts par savu taisnību, bet esi 
tolerants pret citiem. Un svarīgākais 
– atceries, ka pēc tavas uzvedības 
spriedīs par tavu ģimeni, tavu nova-
du un tavu valsti.

Paldies! Lai piepildās tavas 
ieceres! 

Iveta LEIKUMA 

Ar atbildību par ģimeni, novadu un valsti

•	 6. jūlija Dagdas novada 
ārkārtas domes sēdē tika 
iecelts Konstantinovas pa-
gasta pārvaldes vadītājs. 
Domes sēdē klātesošie de-
putāti vienbalsīgi atbalstīja 
vienīgo izvirzīto kandidātu 
– Solvitu Stepiņu. S.Stepi-
ņa iecelta uz 0,75 slodzi, 
jo vēlas apvienot pagasta 
pārvaldes vadītāja pienā-
kumus ar darbu sākumsko-
lā.

•	 Dagdā ir sākusies Dagdas 
Tautas nama teritorijas la-
biekārtošana projekta  “Da-
gdas Tautas nama teritorijas 
sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai” ietvaros. 
Darbu laikā tiks ierobežota 
satiksme ap Tautas namu, 
tāpēc iedzīvotājiem ir jābūt 
uzmanīgiem un jāievēro 
uzstādītās brīdinājuma zī-
mes. Tuvākajā laikā tiek 
plānots uzsākt Veselības 
un sociālos pakalpojumu 
centra “Dagda” teritorijas 
sakārtošanas darbus.

•	 15. jūlijā Aglonas brīvdabas 
estrādē notiks vasaras bal-
līte par godu Aglonas nova-
da pilngadniekiem. Svētku 
gaviļniekus sagaida da-
žādi pārsteigumi, kopā ar 
saviem viesiem viņi varēs 
ballēties līdz pat rītausmai. 

Novadu ziņas
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Avīzes jubileja: cilvēki un likteņiTēvi un bērni jeb Nākotnes vēstneši

Divreiz iznāca viesoties pie 
veiksmīgajiem zemniekiem, 
Z/S Zundi”, kas reģistrēta tieši 
pirms ceturtdaļgadsimta, īpaš-
niekiem. Arī no mūsu tikšanās, 

kad parādījās pirmais apraksts, 
aizritēja tieši divi gadu desmiti. 
Vienas vienīgas jubilejas, kā lai 
neuzprasās ciemos, it īpaši tā-
pēc, ka tēvam uz papēžiem min 
dēls Mārtiņš. Labi 
atceros, kā pirms 
pāris gadiem pats 
viņam pasniedzu 
redakcijas balvu kā 
veiksmīgam “jaun-
saimniekam”.

Zemnieku va-
saru nevar izdo-
māt. Vislabākais 
siena sagatavoša-
nas laiks, un labas 
siena vākšanas 
dienas var saskai-
tīt uz vienas rokas 
pirkstiem. Līst un 
līst, taču pļavas 
negaida, Vaičuļiem 
ir plašs atvēziens 
– tūkstošiem tonnu 
sulīgas un rupjas 
lopbarības. Pa-
gaidām jebkādos 
laikapstākļos tur-
pinās skābbarības 
likšana tranšejās, 
pēc tam sekos 
skābsiens un siens. Gan tēvs, 
gan dēls kā mehanizatori strā-
dā gandrīz visas dienasgaismas 

stundas, katram saimniekam ir 
divi sezonas palīgi. Viss aprē-
ķināts līdz sīkumiem, bet laiku 
pasūtīt nevar. Iepriekšējais gads 
nebija viegls, bet šis… tāds zem-

nieka liktenis: ja esi ķēries 
pie arkla, nesaki, ka ne-
spēj.

Uzprasoties ciemos ar 
fotoaparātu, ar grūtībām 
saņēmu uzaicinājumu uz 
vakarpusi. Ar Pēteri, kurš 
ar traktoru cilāja slapjos 
vālus, tikai pārmijām da-
žus vārdus. Vaičulis ve-
cākais man pateica pašu 
galveno: “Jaunatne tagad 
straujāka par mums, pa-
mēģini viņus panākt. Ej, 
parunājies, pats sapratī-
si”.

Mārtiņš, ātri “apseg-
lojis” daudz pieredzēju-
šo “Audi”, paguva gan 
automašīnu palielīt, gan 
vaislas liellopu tuvāko 
ganāmpulku parādīt. Abi 
steidzās, jo atkal tuvojās 
mākonis, bet apnicīgo 
lietu fotogrāfs “mīl” tikpat 

ļoti kā fermeris. Tik tikko paspē-
jām, un jau zem jumta Mārtiņš, 
saņemdams fotodāvanu tēvam, 
atnesa divdesmit gadus senu 
ierāmētu fotoattēlu – arī manis 

uzņemtu. Pēteris ar dvīņiem uz 
rokām – Mārtiņu un Līgu. Pavi-
sam Vaičuļiem ir trīs bērni, vi-

siem augstākā izglītība, sagaidī-
juši arī mazmeitu. Bet galvenais 
prieks un lepnums – Mārtiņš 
labprātīgi un apzināti turpina ve-
cāku darbu. Vēl būdams ceturtā 
kursa students, nelaida garām 
izdevību kļūt par jauno fermeru 
atbalsta eiroprojekta dalībnieku, 
tad arī radās pirmais vaislas lopu 
ganāmpulks. Ar starta zemi palī-
dzēja vecāki un Briļi, vectētiņš ar 
vecmāmiņu, tālāk sekoja plānotā 
zemes īpašuma paplašināšana, 
kā arī noma.

Mārtiņš sāka ar septiņdesmit 
kultivētiem hektāriem, pašlaik 
zemnieku saimniecībā trīs rei-
zes vairāk! Šķirnes ganāmpulks 
pāri simts galvām, un saimnie-
cības nemitīga attīstība – kā 
dzīves norma. Kas nepagūst, 
tas atpaliek: tirgus ekonomika 
necieš vājos. Viņa universitāte 
– vecāku biznesa stundas, pēc 

tam uzņēmējdarbības vadītāja 
diploms. Un arī daudzie se-
mināri un kursi, ko Mārtiņš 
nelaiž garām. Arī internetā 
var atrast atbildes uz ag-
ronomiska un zootehniska 
rakstura jautājumiem. Savā 
izvēlētajā nozarē jaunais 
fermeris jūtas kā zivs ūde-
nī. Pats var pieņemt teļus, 
veikt nepieciešamās vita-
mīnu injekcijas. Pastāvī-
ga piedalīšanās projektos 
palīdzēja atrisināt galveno 
problēmu – tehnikas iegā-
di. Pagaidām, šķiet, ir viss 
nepieciešamais, taču zināt-
niski tehniskais progress 
ir dinamisks, un mūsdienu 
saimniekam vienmēr kaut 
kā pietrūks.

Vaičulis jaunākais ne-
baidās no kredītiem, turklāt 
stingri ievēro nomaksas 
termiņus. Viss pārdomāts, 
pārskaitīts, un pienācis gal-
venā sapņa piepildīšanas 
laiks – uzbūvēt kotedžu ne-
tālu no vecāku mājām. Pēc 
paša oriģinālprojekta, kurā aktīvi 
piedalās arī līgava Gunta.

Draudzene Mārtiņam ne-
parasta – republikas mēroga 
slavenība. Vieglatlēte Gunta 
Latiševa-Čudare jau paguva ie-
rakstīt savus sporta sasniegu-
mus latviešu vieglatlētu rekordu 
vēsturē. LR komandas sastā-
vā pagājušajā gadā piedalījās 
Olimpiskajās spēlēs, kas notika 
Brazīlijā. Nesen atgriezusies no 
prestižajām sacensībām Izraē- 
lā, pašlaik gatavojas doties uz 
Poliju. Spraigi treniņi, mācības 
Rēzeknes Augstskolas juridis-
kajā fakultātē. Mērķis – maģistra 
grāds – drīzumā būs sasniegts. 
Tāda ir mūsdienu jaunatne…

Guntai arī ir zemnieku sak-
nes, tāpēc viņa ar abām rokām 
ir par Mārtiņa fermera izvēli. Vi-

ņai šeit patīk viss, un “Zundi” jau 
kļūst Rēzeknes novadā dzimu-

šajai meitenei par otro dzimteni.
Jau kuro reizi sajūsminos par 

gēnu spēku. Mūsu gadījumā ne 

tikai profesionālais, bet arī ra-
došais turpinājums: Mārtiņš un 
Gunta dejo Rēzeknes Tautas 
deju ansamblī “Dziga”.

Visur paspēt – jaunās paau-
dzes kredo. Abi paguvuši ierau-
dzīt puspasaules: ceļojumi, vies-
izrādes, sacensības ir kļuvušas 
par dzīves normu. Taču Mārtiņš 
atzīstas, ka jau trešajā dienā, 
atrodoties citā valstī, velk uz mā-
jām. Tas gadījums, kad ciemos ir 
labi, taču mājās vislabāk. Dzim-
tenes aicinājums – svēta lieta, 
un pa īstam cilvēks ir laimīgs ti-
kai dzimtajā pusē. Lieliska lieta – 
vecāku atbalsts, tāpēc Mārtiņam 
arī viss izdodas. Pārsteidzošs 
saimniecisks tvēriens…

Ne vienu vien reizi savos jau-
tājumos iespraudu vārdus “lauku 
grūtības”, taču mans jaunais sa-
runu biedrs pastāvīgi apgalvoja: 
“Vajag visu precīzi aprēķināt. Jā, 

patiešām, vasarā nav viegli, 
toties ziemā var atpūsties. 
Pirms pusgada brīnišķīgi pa-
vadījām laiku Karpatu slēpo-
šanas trasēs. Jau ieplānoti 
jauni maršruti”.

Uzmanīgi klausoties 
Mārtiņa un Guntas stāstīju-
mā, pieķēru sevi pie domas: 
“Manā priekšā nākotnes cil-
vēki. Jauna, nezināma cilts, 
kuru rokās ir Latvijas rītdie-
na. Un, pavadot ciemiņu, 
brīnišķīgais pāris azartiski 
stāstīja man, cik lieliski no-
svinējuši Līgo svētkus. Sā-
kumā labprāt noskatījušies 
Andrupenes teātra izrādi, 
pēc tam apsveikuši vectēvu 
Jāni, tad sagaidījuši radus 
un draugus Zundu kalnā. 
Šeit liesmoja četri ugunskuri 
ģimenes akordeonista mūzi-
kas pavadījumā”.

Neviļus iedomājos - šai 
pusei nekad nedraudēs pa-
mestība.

Aleksejs GONČAROVS

Pārskatot mākslinieciskos arhīvus, neviļus skatiens aizkavējās pie Tautas deju ansambļa “Dag-
da” visskaistākā pāra fotogrāfijas. Neticās, ka jau aizritējuši trīs gadu desmiti kopš tā laika, 
taču mans senais paziņa Pēteris Vaičulis turpina ar panākumiem darboties uz skatuves, 
tikai tagad jau populārā deju kolektīva “Ondrupīši” sastāvā. Viņa laulātā Aija – slavenā folk- 
loras ansambļa “Sovvaļnīki” vadītāja un rota. Lūk, tādi nevīstošas jaunības radošie noslē-
pumi.

Aija Vaičule – pavarda glabātāja un mūza.

Pēteris un dvīņi pirms divdesmit gadiem.

Kotedža Nr. 1.Viesi no nākotnes.

Lūk, tāda specializācija.Pie stūres Mārtiņš Vaičulis.

Starp apbalvojumiem – “Ezerzemes” balva.
Olimpiskā distance (Brazīlija 2016).
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  12. jūlijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.00 Noslēpumu 
viesnīca
10.35, 13.00, 14.35 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 19.20 Smalkais stils
12.00 Darelu ģimene
13.15, 18.50 Misters Bīns
13.45 Raķetēni
14.05 Draudzība džeza ritmos.
14.50 Izmeklētāja Lanca.
18.00, 23.15 Ziņas
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Pasaules panorāma. 
21.50 Saldā indes garša. 
22.45 Adreses
23.30 Broukenvuda
1.10 Deviņdesmitie
5.00 KaralisTe
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules 
brīnumi. Izraēla
6.30 Projekts Nākotne

7.00 Izgudrotāji
7.30 Plašā brīvdaba. 
8.00 Province
8.30 Sajūti Latgali!
9.40 Laipni lūgti Interalias 
Republikā!
9.50 Izmeklētāja Lanca. 
11.00, 18.05 Kūrorta policija
11.55, 17.00 Melu laboratorija
13.00 Darbs planētas labā. 
Cerību vakcīna.
13.05 Biznesa klase.
13.35 Izglītība un karjera. 
14.05 Aktualitātes.
14.35 Automoto raidījums nr.2
15.05 Saistītās dzīves. 
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
16.05, 21.10 Maklauda meitas
19.00 Ziņas
19.35 Uz Tobago. 
Kurzemniekiem pa pēdām*
20.05 Ūdens stāsti
22.00 Cīņas pie Riograndes - 
narkotiku karš Meksikā.
22.35 Gvineja - Bisava. 
23.05 Brazīlija - dabas vēsture. 
0.05 Personība. 100 g kultūras
1.00 Reiva pasaule. 
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 4.50 Bernards

5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes 
pavārskola 3
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 2.15 Sirdsmīļā Monika
9.15, 1.25 Spēles karaliene
10.35, 13.45 TV skatlogs
10.50 Mežonīgā kaķe
11.50 Rozamunde Pilčere. 
Mīlas bultas
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Miljonāru savedēja
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 5
18.55, 0.40 Iemīlēties vēlreiz
20.35, 2.45 Degpunktā
21.10 Zebra
21.25 NCIS. Losandželosa 4
22.25 Relikviju mednieki

TV3
5.00 Nozieguma skelets
5.50, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
7.05, 13.05 Multfilmas
8.55 K-911
10.55 TV skatlogs
11.10 Kobra
14.05, 2.20 UgunsGrēks

15.25 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.25, 20.20, 3.15 Viņas melo 
labāk
17.00 Kāsla metode
18.00 Tētuka meitiņas
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Iemāci sievai stūrēt!
22.05 Tēta nedienas 
1.05 Greislenda
1.55 Pēdējais cilvēks uz zemes

TV3+
5.35 Prakse
6.20 Multfilmas
7.20 LavStail
7.50, 0.35 Ekstrasensu cīņas
9.20, 17.35 Brīvdienas Mekiskā
10.30, 16.30 Meičas
11.45 TV shop
12.05, 18.50 Radi
13.10, 19.55 Sporta skolotājs
14.15 Saška
15.25 Comedy Club
21.00 No baskājes līdz lēdijai
23.00 Mf. Viņi atnāca kopā

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Rīts

9.00, 10.20 Muhtara 
atgriešanās
10.20, 14.00 Sasisto lukturu 
ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.25 Ārkārtas gadījums
16.30 Mentu kari
19.50 Cits majors Sokolovs
21.45 Mērķī
23.40 Izsludināts meklēšanā
1.35 Kurlais
3.35 Šovbiznesa noslēpumi
4.30 Vasarnīcu lietas
5.25 Melodijas par piemiņu

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 
17.05, 1.25 Ziņas
6.30 Bērnu klubs
7.00  Labrīt!
9.55 Kontrolpirkums
10.00 Laiks rādīs
13.35 Kurāža
15.00, 3.20 Moderns 
spriedums
16.05 Vīriešu/ sieviešu
17.55 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.05 Sarkanie kalni
23.10 Izdzīvošanas brauciens
0.30, 5.00 Sasmīdini komiķi

1.00, 5.55 EuroNews
1.40 Mf. Tu-man, es-tev
3.00, 5.30 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis-М
11.55 Putekļains darbs
14.55 Steidzami uz numuru!
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Lauku romāns
0.50 Sanktpēterburgas vēstis
1.05 Vienmēr saki “vienmēr”
3.20 Mantinieki

RenTV Baltic
5.40 Skatīties visiem
6.05 Vadīt krievu stilā
6.25, 8.55 Pēddziņi
7.15 Labrīt!
7.34 Laika ziņas
8.00 Katram pa kaķēnam
10.15 Karavīri
12.25 Visšokējošākās hipotēzes
16.35 Ģimenes drāmas
18.40 Saviesīgas vakariņas
19.45 Masteršefs
22.25 Maldu teritorija

11. jūlijā Ir iemesls!

Vispasaules šokolādes diena
Grūti pateikt, kāpēc tieši šo dienu franči ir 

izvēlējušies par godu šokolādei. Francija vē-
lāk nekā citas Eiropas valstis iepazinās ar šo 
eksotisko produktu, turklāt galvenās šokolādes 
ražotājvalstis ir Beļģija, Šveice un ASV. Labā-
kās šokolādes tortes tiek ražotas Austrijā (ko 
vien vērta ir slavenā “zāhera torte”). Franču 
ieguldījums “šokolādes lietā” nav mazsvarīgs: 
viņi līdz pat šai dienai visaugstāk vērtē šokolā-
di, kura izgatavota pēc senām receptēm, viņi 
izdomāja vārdu “šokolatjē” (šokolādes izgata-
vošanas meistars), galu galā viņi izdomāja, ka 
tieši 11. jūlijā pasaulē svin visgardākā kāruma 
svētkus!

Eiropiešus ar šokolādi iepazīstināja acte-
ki… Kā tad iepazīstināja… Vienkārši eiropie-
ši ieraudzīja, ka daudzi Amerikas pamatie-
dzīvotāji, īpaši vīrieši-karotāji dzer kaut kādu 
dzērienu nepatīkamā, tumšā krāsā. Dzēriena 
garša atbilda nosaukumam – čokolatļs (rūgtais 
ūdens). Līdzekli spēku uzturēšanai un omas 
uzlabošanai indiāņi gatavoja no apceptām 
kakao pupiņām, ūdens un rūgtiem pipariem. 
Kolumba ekspedīcijas spāņi dzērienu neno-
vērtēja, taču uz mājām atveda, lai ar dīvaino 
eksotiku iepriecinātu radus un draugus. Pie-
dāvāt šokolādi karalim uzdrošinājās tikai tad, 
kad kādam ienāca prātā doma nepievienot 
piparus, bet ūdeni aizstāt ar cukurniedru sulu. 
Tas notika nedaudz vēlāk, kad iekarot zemes 
Jaunajā pasaulē devās Kortess. Monarhs no-
vērtēja “rūgto ūdeni” jaunā izpildījumā, kārums 
iepatikās galmam, bet simts gadu vēlāk tas sa-
sniedza Franciju.

Ilgu laiku šokolādi izmantoja dzēriena, vis-
biežāk karsta, veidā, pievienojot augļu sulas, 
vaniļu un citas aromātiskas izejvielas. “Čoko-
latļu” dzēra tikai aristokrāti un ļoti turīgi ļaudis, 
jo tas bija dārgs.

Šokolādes tāfelītes tādā veidā, kādā mēs 
tās pazīstam šobrīd, veikalu plauktos parā-
dījās tikai XIX gadsimta beigās. Holandietis 
Konrāds van Hautens izgudroja ne visai dār-
gu kakao sviesta ražošanas veidu ar hidrau-
liskās preses palīdzību, ražošanas izejvielas 
kļuva lētākas, pateicoties lielajām kakao koku 
plantācijām Āfrikā. Sajaucot kakao pulveri ar 
cukuru, atdzesējot iegūto masu un sapresējot 
to, holandieši bija pirmie, kuri ieguva melnu 
šokolādi “cietā” veidā. Produkta pašizmaksa 
samazinājās, bet šokolādes fabrikas sāka augt 
kā sēnes visā Eiropā.

1876. gadā Šveices firma “Nestle” sāka iz-
gatavot iebiezināto pienu. Pateicoties tam, švei-
ciešu konditors Daniels Peters izgudroja piena 
šokolādes recepti, kura ātri ieguva popularitāti 
tālu aiz precīzo pulksteņu un cietā siera valsts 
robežām. Galīgā šokolādes “modernizācija” 
tāpat notika Šveicē: Bernes uzņēmējs Rūdolfs 
Lindts sāka pievienot šokolādes masai kakao 
sviestu. Produkts tapa ārēji pievilcīgs – glancēts, 
svinīgs, kā arī kusa mutē. Jauninājums ātri izbī-
dīja no tirgus aprites visus iepriekšējos kāruma 

veidus, bet 
i z g u d r o t ā j s 
pārdeva savu 
n o s l ē p u m u 
Cīrihes kon-
ditoram par 
pusotra miljo-
na franku (tik-
pat maksāja 
435 kilogrami 
tīra zelta!).

Kopš tā laika šokolāde praktiski nav mai-
nījusies, izņēmums var būt porainā produkta 
izgudrošana, kurš no tā kļuva vēl maigāks. 
Šodien veikalos var atrast šokolādi ar augļiem, 
riekstiem, piparmētrām, asām garšvielām (at-
griežamies pie pirmsākumiem!). Līdz pat šim 
brīdim par visgardāko pasaulē tiek uzskatīta 
beļģu šokolāde, tā ir arī visdārgākā. Lielākā 
daļa ražotāju tur atsakās no mūsdienīgām 
piedevām, konservantiem un modernizētām 
sastāvdaļām, palikdami pie tradicionālajām 
sastāvdaļām.

Mediķi līdz pat šai dienai nevar galīgi 
noteikt – vai šokolāde ir veselīga vai kaitīga. 
Par produktu zināms daudz: veicina endorfīnu 
sintēzi (to pašu vielu, kuras “atbild” par laimes 
sajūtu), normalizē sirdsdarbību, sniedz ener-
ģiju fiziska darba darītājiem, pagarina mūža 
ilgumu… Taču tas viss ar noteikumu, ka liekais 
svars jums – tā ir televīzijas šova “Nosvērti un 
laimīgi” galvenā sastāvdaļa. Šokolādē ir ļoti 
daudz kaloriju: četras 100 gramu šokolādes – 
dubulta kaloriju deva, turklāt tas viss ir galve-
nokārt saistīts ar ogļhidrātiem, kas neveicina 
veselību. Ignorējot ārstu padomus, visa pasau-
le jau vairāk nekā četrus gadsimtus ar prieku 
ēd šokolādi.

Svētki par godu “melnajam zeltam”, kā to 
iesauca vēl pirms 200 gadiem, norit vairākas 
reizes gadā, garšīgajam produktam veltīti fes-
tivāli, zinātniskās konferences un gadatirgi. 
Amerikāņi ik gadu apēd ne mazāk kā 500 000 
tonnas šokolādes – 6 kilogrami uz cilvēku, taču 
tas vēl nav rekords! Šveicieši šokolādes lieto-
šanā pārliecinoši saglabā pirmo vietu pasaulē 
– 12 kilogrami gadā uz cilvēku! Bet cik daudz 
neparastu un interesantu faktu ir zināms par šo 
brīnišķīgo produktu: apmēram puse no pasau-
lē savāktajām mandelēm tiek izmantotas šo-
kolādes ražošanā; acteki ilgu laiku šokolādes 
koka pupiņas izmantoja naudas vietā; kakao 
koki aug jau vairākus miljonus gadu un tiek uz-
skatīti par senāko pārtikas avotu uz Zemes; lai 
rastos laimes sajūta, nav obligāti jāēd šokolā-
de, to var vienkārši ostīt – efekts ir tāds pats; 
“čokolatļs” nav kaitīgs zobiem, jo kakao pupi-
ņām piemīt dabiska antibakteriāla iedarbība. 
Uzskaitījumu varētu turpināt, taču nav īpašas 
vajadzības, jo šokolāde garšo visiem. Tāpēc – 
priecīgus svētkus, saldummīļi!

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Krimināls, notikumiLaika periodā no 30.06.2017. 
līdz 07.07.2017. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 48 notikumi.
Būtiskākie:
•	 30. jūnijā policija saņēma paziņojumu par to, ka nenoskaidrotas personas 

Dagdā, Asūnes ielā, uzlauza kādas mājas durvju slēdzeni, bet no saimnie-
cības ēkas nozaguši vīriešu tipa velosipēdu.

•	 3. jūlijā Krāslavā, veikalā “Maxima” tika pieķerts agrāk tiesātais 1975.g. dzimu-
šais R., kurš nozaga divas alus pudeles. 6. jūlijā tas pats vīrietis no dzīvokļa 
Izvaltas ielā 6, Krāslavā, nozaga sīknaudu un atslēgu saišķi ar 4 atslēgām. 

•	 Naktī uz 4.jūliju Krāslavā, Rēzeknes ielā 46, nenoskaidrotas personas 
aizdzina automašīnu VW Caddy, taču tālu netika, iebraucot dzelzsbetona 
konstrukcijā. Par doto faktu tika uzsākts kriminālprocess, notiek vainīgo 
personu noskaidrošana.

NūJoMe-2017
Pagājušajās brīvdienās, no 30. jūnija līdz 2. jūlijam, Rēzeknes novadā, 
Lubāna ezera krastā, notika unikāls pasākums – NūJoMe-2017. Triju 
dienu laikā visas Latvijas aktīvās atpūtas cienītāji apguva korektu nū-
jošanas tehniku sertificētu treneru un instruktoru INWA-LTSA (Starp-
tautiskā Nūjošanas Federācija) vadībā. 

Nodarbības notika uz ūdens atpūtas centra “Bāka” bāzes, Latvijas lielākā 
ezera Lubāna krastā. Bez nūjošanas pasākuma NūJoMe-2017 formāts ietver arī 

jogas un meditācijas nodarbības.
Šī gada NūJoMe programma bija ļoti 

daudzveidīga: rīta un vakara meditācija, el-
pošanas tehnika, meditācija iešanas laikā, 
sakrālās dejas, lekcija par maiju indiāņu 
kalendāru, Centra “Tao” speciālistu mugur-
kaula ekspress diagnostika un korekcija, ve-
selīgs uzturs un programmas “nagla” – sešu 
stundu pārgājiens pa purvu speciālos purva 
bagijos kopā ar pieredzējušiem gidiem

Pasākuma ideja, tā organizēšana un 
īstenošana pieder Danai un Aleksandram 
Lahtionoviem no Indras pagasta Krāslavas 
novadā. Viņu izveidotā biedrība “Cilvēka at-
tīstības centrs” daudz strādā, lai popularizē-
tu veselīgu dzīvesveidu Latvijā un Latgalē: 
regulāras jogas nodarbības Krāslavā un 

Robežniekos, bērnu pasākumu organizēšana, nūjošanas treniņi Krāslavā 
un daudzi citi pasākumi.

Jau pavisam drīz, 22. jūlijā, plkst. 10.00 Krāslavas pilsētas svētku laikā 
notiks nūjošanas pārgājiens apkārt pilsētai. Vēl ir laiks iziet ekspress apmā-
cību kursu pie Aleksandra Lahtionova, sertificēta nūjošanas instruktora, un 
cienīgi piedalīties pilsētas sporta pasākumā. Interesenti var pierakstīties uz 
individuālām vai grupu apmācībām pa tālruni 27080606.



2017. gada 11. jūlijs 7

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.00 Noslēpumu 
viesnīca
10.35, 13.00, 14.35 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 19.20 Smalkais stils
12.00 Izsauciet vecmāti 
13.15, 18.50 Misters Bīns
13.45 Raķetēni
14.05 Draudzība džeza 
ritmos.
14.50 Izmeklētāja Lanca. 
18.00, 23.20  Ziņas
20.30 Panorāma
21.15 Poldarks
22.20 Restorāns Amigos
23.35 Personība. 100 g 
kultūras
0.35 LV jaunatklāšanas 
raidījums “TE!”
1.40 Saknes debesīs
5.00 KaralisTe
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03, 5.30 700 pasaules 
brīnumi. Izraēla
6.30 Pie stūres
7.00 Izgudrotāji
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Sajūti Latgali!
9.40 Laipni lūgti Interalias 
Republikā!
9.50 Izmeklētāja Lanca. 
Vācijas seriāls
11.00, 18.05 Kūrorta policija
11.55, 17.00 Melu 

laboratorija
13.00 Darbs planētas labā. 
Par nākotni bez mīnām.
13.05 Aktualitātes.
13.35 Automoto raidījums 
nr.2
14.05 Nedēļas apskats.
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
15.05 Skats rītdienā.
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
16.05, 21.05 Maklauda 
meitas
19.00 Ziņas
19.35 Dēls. Drāma
20.35 Vienas dienas 
restorāns
21.55 Personība. 100 g 
kultūras
22.55 Nacionālie 
dārgumi.100 g kultūras
23.40 Sāras mūzika
23.55 Es mīlu ēdienu!
0.25 Ūdens stāsti.

LNT
5.00, 4.45 Karamba!
5.20 Bernards 
5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Marta cep 
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika
9.15, 1.45 Spēles karaliene
10.35, 13.45 TV veikals
10.50 Mežonīgā kaķe
11.50 Māsu ķildas
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas
14.20 Miljonāru savedēja
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55, 1.00 Iemīlēties vēlreiz

20.35, 2.35 Degpunktā 
21.10 Izdzīvotāji 31
22.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.10 Čikāga liesmās

TV3
5.00 Nozieguma skelets
5.50, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
7.05 Teletūbiji
7.30 Kika un Bobs
7.55, 13.05 Simpsoni
8.55 Uzņemtie
10.55 TV skatlogs
11.10 Pēdējais cilvēks uz 
zemes
14.05, 2.25 UgunsGrēks
15.25 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.25, 20.20, 3.20 Viņas 
melo labāk
17.00, 1.30 Kāsla metode
18.00 Tētuka meitiņas
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Pērtiķu planētas 
atmoda
0.35 Bekstroms

TV3+
5.35 Prakse
6.20 Multfilmas
7.20 LavStail
7.50, 0.50 Ekstrasensu cīņas
9.20, 17.35 Brīvdienas 
Meksikā
10.30, 16.30 SašaTaņa
11.45 TV Shop
12.05, 18.50 Radi
13.10, 19.55 Sporta skolotājs
14.15 Saška
15.25 Comedy Club
21.00 Mf. Bārmenis
22.50 Saldā dzīve

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta 
7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00, 10.20 Muhtara 
atgriešanās
11.20, 14.05 Sasisto lukturu 
ielas
13.30, 18.25 Ārkārtas 
gadījums
16.30 Mentu kari
19.50 Cits majors Sokolovs
21.45 Mērķī
23.40 Dienas kopsavilkums 
1.35 Kurlais
3.35 Šovbiznesa noslēpumi
4.30 Mūsu uzraugs
5.25 Melodijas par piemiņu

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 
17.05, 1.45 Ziņas
6.30 Bērnu klubs 
7.00 Labrīt!
9.25 Kontrolpirkums
10.00 Dzīvo vesels!
11.35 Laiks rādīs
13.40 Kurāža
15.00, 3.35 Moderns 
spriedums
16.05 Vīriešu/ sieviešu
17.55 Precamies!
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
20.45 Latvijas laiks
21.15 Sarkanie kalni
23.20 Naktij tuvojoties
0.30, 5.15 Humora raidījums
1.10, 5.55 EuroNews
2.00 Mf. Visapburošākā un 
skaistākā
3.25 Smieklīgi video

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts

9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Putekļains darbs
14.55 Steidzami uz numuru!
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Lauku romāns
0.50 Sanktpēterburgas vēstis
1.05 Vienmēr saki „vienmēr”
3.20 Mantinieki

RenTV Baltic
5.45, 8.00 Skatīties visiem
6.05 Pazīsti mūsējos
6.25, 8.55 Pēddziņi 
7.10, 7.35 Labrīt!
7.30 Laika ziņas
10.15 Karavīri
12.25 Visšokējošākās 
hipotēzes
16.30 Ģimenes drāmas
18.40 Saviesīgas vakariņas
19.45 Masteršefs
22.35 Kara noslēpums
0.40 Cilvēces mīklas

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.45 
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Lai runā!

20.00 Laiks
21.05 Sarkanie kalni
23.00 Pazīsti mūsējos
23.55 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 0.10 Zona Х
9.10, 10.05 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Kāpnes 
debesīs
13.05, 15.45 Iemīlējušās 
sievietes
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mūsējie
15.45, 16.50 Glābiet mūsu 
ģimeni
19.20 Aleksandram 
Tihanovičam….
22.00 „Slavjanskij Bazar”
0.30 Interešu sfēra
0.50 Sporta diena
1.05 Meklēšana

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.05 TV barometrs
9.05, 19.45 Galma pērle
10.15 Par ēdienu
10.50, 16.30 Virtuve
12.00, 22.10 Ekstrasensu cīņa
14.05, 20.55 Jaunkundze - 
zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Iepirkšanās dieviete
17.30 Tētis sprukās
22.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO
0.15 Onlains

CETURTDIENA,  13. jūlijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Debesu vārdā
9.35, 16.00 Noslēpumu 
viesnīca
10.35, 12.55,14.35 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Smalkais stils
12.00 Mana mamma - zvēru 
daktere 
13.10 Misters Bīns
13.40 Mia un es
14.10 Astrozēns.
14.50 Izmeklētāja Lanca. 
17.00 Debesu vārdā
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kaut kur uz zemes
19.25 Dzintara puse
20.30 Panorāma
21.15 Komisārs Megrē. mirušais
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Restorāns Amigos
1.10 Mana mamma - zvēru 
daktere 4. Ģimenes seriāls
2.05 Broukenvuda 
3.40 LTV - 60. Zelta arhīvs. Ne 
tikai soneti
5.00 KaralisTe
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi 
latviskais)

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules 
brīnumi. Izraēla
6.30 Labākais no 
Euromaxx07.00 Izgudrotāji
7.30 “Balss pavēlnieks”
9.10 Darbs planētas labā. 
Glābiet mežus.
9.15 Kā apturēt globālo 

sasilšanu?
9.50 Izmeklētāja Lanca. 
11.00 Kūrorta policija
11.55 1.1
12.50 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
13.35 Personība. 100 g 
kultūras
14.35, 1.55 LTV. Zelta arhīvs. 
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Melu laboratorija
18.05 Kūrorta policija
19.00 Ziņas
19.35 Brazīlija. Latviešiem pa 
pēdām
20.05 Skumjo cilvēku ēra. 
21.10 Tās tik ir operas! 
Tristans un Izolde.
22.05 Piektā vara.Trilleris
0.25 Eiropa koncertos
1.20 Cīņas pie Riograndes - 
narkotiku karš Meksikā.
2.50 Sajūti Latgali!
3.50 “Troksnis 4”

LNT
5.00 Boba burgeri 
5.20 Čikāga liesmās 
6.00 Marta cep 
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika
9.15 Grieķiete
10.25, 13.45 TV veikals
10.40 Mežonīgā kaķe
11.45 Uta Danella. Sapņu 
kāzas
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Miljonāru savedēja
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55 Iemīlēties vēlreiz

20.00 LNT Ziņas
20.35, 2.35 Degpunktā 
21.10 Mūsu labākās dziesmas. 
Eolika
22.20 Imantdienas 2017
1.10 Neprātīgās sirdis
4.40 Karamba!

TV3
5.00 Nozieguma skelets
5.50 Kāsla metode 
6.20, 12.10 Lielā sprādziena 
teorija
7.05 Teletūbiji
7.30 Kika un Bobs
7.55, 13.05 Simpsoni
8.55 Pelnrušķītes stāsts. ja 
kurpe der
10.55 TV skatlogs
11.10 Nozieguma skelets
14.05, 14.50, 1.35 
UgunsGrēks
15.25 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.25, 20.20, 2.40 Viņas melo 
labāk
17.00 Kāsla metode
18.00 Tētuka meitiņas
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Beverlihilsas čivava
22.50 Apdrošinātājs
0.40 Nozieguma skelets
3.10 Pasaules smieklīgāko 
video kuriozu top

TV3+
5.35, 15.25 Comedy Club
6.20 Multfilmas
7.20 LavStail
7.50, 2.35 Ekstrasensu cīņa
9.20 Mf. Bārmenis
11.10, 16.30 SašaTaņa
11.45 TV Shop
12.05 Radi
13.10 Sporta skolotājs

14.15 Saška
17.05 Brīvdienas Meksikā
18.15 Masteršefs
20.00 Multfilmas
22.00 Mf. Solists
0.10 Mf. Huligāna mīlestība

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00, 10.20 Muhtara 
atgriešanās
11.20, 14.00 Sasisto lukturu 
ielas
13.25, 18.25 Ārkārtas 
gadījums
16.30 Mentu kari
19.50 Cits majors Sokolovs
23.40 Mani radi
1.30 Kurlais
3.30 Mēs un zinātne. Zinātne 
un mēs.
4.20 Šamanis

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 16.55 Ziņas
6.30 Bērnu klubs
7.00 Labrīt!
9.25 Kontrolpirkums
10.00 Dzīvo vesels!
11.35 Laiks rādīs
13.40 Vienatnē ar visiem
14.45 Moderns spriedums
15.55 Gaidi mani
17.45 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
20.32 Humora raidījums
21.30 Futbols
23.35 Mf. Divas dienas
1.15 Mf. Zudusī impērija
3.00 Mf. Zelta mīna
5.10 Smieklīgi video
5.50 EuroNews

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Ziņas
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Putekļains darbs
14.55 Steidzami uz numuru!
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Humora raidījums
23.30 SlavjanskijBazar
1.20 „Vienmēr saki „vienmēr”
2.55 Mantinieki

RenTV Baltic
5.25, 7.45, 0.30 Skatīties 
visiem
6.10, 8.50 Pēddziņi
6.55, 7.20 Labrīt!
7.19 Laika ziņas
10.05 Karavīri
12.15 Ūdens noslēpumi
13.15 Kurš izdomāja 
antimieru?
14.20 Vai ir Visumā dzīvībā?
15.20 Jaunais ledus laikmets
16.25 Ģimenes drāmas
18.30 Saviesīgas vakariņas
19.45 Masteršefs
22.25 Čapmanes noslēpumi

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.30 
Ziņas
6.05, 7.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels! 
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem

13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.20 Mf. Insait
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Šovakar
22.35 Mf. Zudusī impērija

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10 Mf. Par ko runā vīrieši
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 19.55 Kāpnes 
debesīs
13.05, 15.25 Mf. Mans 
tuvākais ienaidnieks
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.10 Glābiet manu ģimeni
21.00 Panorāma
22.00 Slavjanskij bazar
0.00 Meklēšana
0.50 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.05 TV barometrs
9.05, 19.45 Mf. Galma pērle
10.20 Par ēdienu
10.50, 16.30 Virtuve
12.00, 22.10 Ekstrasensu cīņa
14.05, 20.55 Jaunkundze - 
zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Iepirkšanas dieviete
17.40 Tētis sprukās 
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.10 Onlains

PIEKTDIENA,  14. jūlijs

0.30 Cilvēces mīklas

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.55 
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels
10.20 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 

21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Sarkanie kalni

23.00 Pazīsti mūsējos
23.55 Izdzīvošanas brauciens

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

9.10, 10.05, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 19.55 Kāpnes 
uz debesīm
13.05, 15.45 Iemīlējušās 
sievietes
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mūsējie
16.45 Glābiet mūsu ģimeni

17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.35 Sporta diena
0.50 Meklēšana

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 22.10 TV barometrs
9.05, 19.50 Mf. Galma pērle

10.20 Par ēdienu  
10.50, 16.30 Virtuve
12.00, 22.15 Ekstrasensu cīņa
14.05, 21.00 Jaunkundze - 
zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Iepirkšanās dieviete
17.30 Tētis sprukās
22.05 Sportloto 5 no 36, 
KENO
0.15 Onlains
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Tulkotāja

SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk 
jaunlopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam 
 jebkurā laikā. Tālr. 29198531.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zir-
gus. Svari.  Samaksa 
tūlītēja.   T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari. 
T. 20207132.

Kapu pieminekļu 
izgatavošana.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

PĒRK

Reklāma un sludinājumi

DAŽĀDI

Policija meklē

IEPĒRK
teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409.

LAIKA ZIŅAS
12.07. 13.07. 14.07.

+ 17 ... + 21  + 15 ...    + 21 + 15 ...  + 14

 R                          3 m/s   DA                       3 m/s Z                    7 m/s

SIA “AIBI” 
iepērk liellopus, 

jaunlopus, aitas, 
zirgus. 

Pērk arī gaļas šķirnes 
jaunlopus eksportam. 

Labas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari.  

Tālr. 26142514, 20238990.

PĀRDOD

SIA “Renem”
IEPĒRK: jaunlopus, 

liellopus, aitas.
Elektroniskie svari.Skaid-
rā naudā vai ar pārskaitī-

jumu.
Paaugstinātas cenas! 

Tālr. 65329997, 
29996309, 26447663, 

29485520
vai pa e-pastu: re-nem@

inbox.lv

AICINA DARBĀ šuvējas. Konku-
rētspējīgs atalgojums, sociālās 
garantijas. “NS Fabrika”, Rai-
ņa ielā 13 (“Kristīne, 2.st.). Tālr. 
20018565.
AICINA DARBĀ autovadītā-
jus ar kategorijām B, C, E. Tālr. 
26432155.
Vīrietis meklē darbu 1-2-3 die-
nas nedēļā. Ir savs auto. Tālr. 
26160359.
IZNOMĀJU 1-istabas dzīvokli ar 
mēbelēm. Tālr. 26355115.
VĒLOS ĪRĒT 1 vai 2 - istabu dzī-
vokli Krāslavā (no 1. septembra). 
Tālr. 26787955.
ATDOD labās rokās dažāda ve-
cuma un dzimuma kaķēnus. Tālr. 
26821516.
Par simbolisku samaksu atdošu 
kazas pienu, kazlēnu (5 mēn.), 
divus pūkainus kaķēnus. Tālr. 
25240408.

1-istabas dzīvokli (3.st.). Tālr. 
26056462;
1-istabas dzīvokli Skaistā. Re-
monts, autonomā centrālā apku-
re, ir saimniecības ēka, pagrabs. 
Tālr. 26173419;
“GOLF III”- 1997., dīzelis, TA līdz 
06.2018. Tālr. 26270498;
auto riepas (4 gab.) bez diskiem 
(205x55x16), 5 koka ratu riteņus. 
Tālr. 29890238;
kalti “KUZBAS” (ražība - 8 t). Tālr. 
26321406;
trimerus “Stihl” un “MTD” (maz-
lietoti), smirģeli (380 un 220 V), 
elektrozāģi “Rebir” malkas zāģē-
šanai, lielu elektrisko urbi, zirg-
vilkmes arklu un vagotāju, durvis 
(2x0.9, lietotas), pagarinātājus 
(30, 50, 70 m). Tālr. 26313296;
benzīna trimeri (jaudīgs, ērts, 90 
€), invertora pusautomātiskā me-
tināšanas ierīci 2-vienā (230 €), 
hameleonu maskas (25 €). Viss 
jauns. Tālr. 28704679;
saldētavu “Beko”, mazlietota, 5 
plaukti. Tālr. 29968900;
govi (atnesīsies decembra beigās 
3. reizi). Lēti! Tālr. 28317642;
sarkanbrūnas govis (2. un 4. lak-
tācija). Tālr. 28367066;
malku, šķeldojamo materiālu. 
Tālr. 25567471;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
29128690;
malku (75 €). Tālr. 29515786.

senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.
zemi, mežu, jaunu mežu. Tālr. 
29129658;
traktorus T-16, T-25, T-40, MTZ-
52, MTZ-80, MTZ-82, traktoru 
piekabes jebkādā stāvoklī. Tālr. 
22477403.

Piektdien, 14. jūlijā, Z/S 
“Flaveri” pārdos jaunas (3 - 
6 mēn.) dējīgu šķirņu brīvda-
bas vistiņas dažādās krāsās 
un gailīšus. Pēc pasūtījuma 
- broileri (3 - 4 nedēļas, paau-
gušies pīlēni, balti gaļas tīta-
rēni (5 nedāļas), paipalas (2 
- 6 nedēļas), vistas (12 mēn.). 
Tālr. 29142247, 29158908.

Aglona - 7.45, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.15, Auleja 
- 8.30, Kombuļi - 8.50, Iz-
valta - 9.05, Borovka - 9.15, 
Krāslava (Ostas ielā) - 9.30, 
Skaista - 10.00, St. Skaista - 
10.15, Kalnieši - 10.25, Pied-
ruja - 10.40, Lupandi - 10.50, 
Indra - 11.00, Skuki - 11.15, 
Robežnieki - 11.30, Asūne 
- 11.45, Dagda - 12.05, Ezer-
nieki - 12.30, Andzeļi - 12.45, 
Andrupene - 13.00, Mariam-
pole - 13.10, Jaunokra - 
13.20, Priežmale - 13.35.

MK “Quercus” un RC “Gassaga” Skaistā
Nu jau otro gadu, pateicoties Krāslavas novada domes deputātes Viktorijas Lenes iniciatīvai, 
Skaistas pagasta svētkus atklāj motociklisti no tuvākiem vai tālākiem Latvijas motoklubiem. 

Šogad tie bija MK “Quercus” un RC “Gassaga” Krāslavas pārstāvji. 
Pagasta iedzīvotājiem un viesiem par prieku, ieradušies jau pirms noteiktā laika uz dažnedažādiem 

motocikliem, tie izvizināja “ar vējiņu” visus, kuri to vēlējās.
Pēc tam sekoja dažādas atrakcijas, kurās bija nepieciešama gan motocikla vadītāja prasme, gan 

otra dalībnieka izveicība. Pāri statīvam tika mests ar ūdeni pildīts 
balons, kas skatītājiem par prieku piezemējās dažādās vietās, 
tai skaitā uz pašu atrakcijas dalībnieku galvām. Veiklākie prata 
noķert balonu atpakaļ rokās. Otras atrakcijas laikā dalībniekiem 
bija nepieciešams noturēt uz paplātes virs galvas paceltu ūdens 
glāzi. Trešā atrakcija – motociklu stumšana. 

Uzvarētāji saņēma balvas, bet zaudētāju šajās izpriecās ne-

bija – smējās gan dalībnieki, 
gan skatītāji. 

Pēc atrakcijām, atsau-
coties svētku dalībnieku un 
viesu lūgumam, vizināšanās 
turpinājās līdz svētku koncer-
tam. 

Paldies motoklubu bied-
riem un entuziastiem! 

Par Skaistas pagasta 
svētku turpinājumu lasiet nā-
kamajā laikraksta numurā. 

Iveta LEIKUMA

VP Latgales reģiona pārval-
des Daugavpils iecirknis meklē bez-
vēsts pazudušo Andri Vecvagaru, dzimušu 
1982.gadā, kurš 2017.gada 19.jūnijā at-
brauca uz Rīgu no ārzemēm un līdz šim 
brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma.

Andra pazīmes: augums 185 cm, īsi, 
tumši mati. Bija ģērbies: džinsu biksēs, 
melnā jakā, melnās kurpēs, uz kakla - sud-
raba ķēdīte.

Īpašas pazīmes: tetovējums uz krei-
sa pleca (sirds formā), savukārt uz kreisās 
rokas pirkstiem – nepabeigts tetovējums.

Gadījumā, ja kādam ir informācija par 
Andra atrašanās vietu (vai jebkāda cita 
informācija), lūdzam ziņot policijā pa tālr. 
65403302; 110 vai vērsties tuvākajā poli-
cijas iestādē personīgi.

IEPĒRK GAILENES
Dagda, Pasta 46. 
Tālr. 28494082

Sērojam kopā ar  Jevģēniju 
Igauni,  tēvu aizsaulē pava-
dot. Izsakām līdzjūtību visiem 
piederīgajiem.  

“Bērziņu mednieks”
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