BroĦislava Gribuste un Anna Gribuste
Uzzināju tikai nesen
To, ka manai vecmammai BroĦislavai ir dvīĦu māsa, es to
uzzināju tikai 5 gadus atpakaĜ. To es pats uzzināju, jo beidzot
sapratu, kāpēc viĦām vienā dienā ir dzimšanas dienas.
Vecmamma stāstīja, ka viĦa piedzima 5 vai 25 minūtes
vēlāk nekā māsa Anna.
ViĦas ir Ĝoti līdzīgas pēc rakstura, arī nedaudz pēc izskata.
ViĦas Ĝoti bieži satiekas. Daudzas lietas viĦām sakrīt.
Uzskati dažreiz nesakrīt un gadās arī sastrīdēties.

Juris Gribusts, BroĦislavas mazdēls,
Salas pamatskolas 9.klases skolnieks.
01.03.2013.

Raimonds un Edīte
Raimonds Rubins- PreiĜu novada Saunas pagasta priekšsēdētajs;
Edīte Rubine- Saunas pagasta sociālā darbiniece;
Abi kopā- dvīĦu Raimondas un Edija vecāki.
Skaista mana tēva sētaAitas, govis tīrumā;
Edīte tās čakli kopj,
Raimonds zirgā vizina.
Saulei austot ceĜas viĦi,
Rīta rasā spoguĜojas,
Džipā lec pavisam aši,
Lai uz darbu dotos braši.
Vakarā kad mājās nākot,
Raibs gar acīm zibēt zib,
Teles, govis acis bola
„PreiĜu siers” nu izslaukumu spiež.
Ai, dzīve, dzīve dzīvīte.
Nakts melnumā nu zvaigznes skaitu.
Gailis rītā agri ceĜ
Un sākas viss no gala.
Silvija Prikule, Salas pamatskolas
4.klases audzinātāja
01.03.2013.

DvīĦi. Meitene un zēns. Raimonda un Edijs Rubini
Salas pamatskolas 4.klases skolēni.
Milzīgi viens par otru rūpējas. Raimonda ir tā, kura visu
pirmā noorganizē, bet Edijs neiebilst un atĜauj masai būt
valdonīgai.
Pēdējie spilgtākie gadījumi no skolas dzīves.
Raimonda ilgāku laiku slimoja, neapmeklēja skolu. Bija
decembra mēnesis. Kādu rītu Edijs skolā ieradās bez ziemas
zābakiem, bet gatavojoties doties uz mājām, konstatēja, ka esot
apzagts. Izrādās tie nemaz nebija uzvilkti, atbraucis sporta čībās.
Un vēl! Arī mobilais telefons. Skolā saceĜ traci. Zvanījām.
Meklējām. Atradām. Noskaidrojām. Tēta džipā visu dienu
vizinājās. Labi, ka tā.
„Māsas slimības laikā- kĜuvu patstāvīgāks!” -saka Edijs.
Silvija Prikule, Salas pamatskolas
sākumskolas skolotāja, 4.klases audzinātāja
01.03.2013.

Anna Kodore, Andris MauriĦš
Dzimšanas dienu svinēja reizē
Es uzzināju, ka mammai ir dvīĦu brālis tikai tad , kad viĦi
kopā svinēja dzimšanas dienu.
Es īpaši neinteresējos, kā tas ir būt dvīnim, bet mamma
stāstīja, ka bērnībā viĦi kopā spēlējās.
Tagad viĦi satiekas reti un tā, kā viĦi ir brālis un māsaviĦu intereses atšėiras. Mammai ir pavāra profesija, viĦas
brālim- mehāniėis.
Inga Kodore, Annas meita,
Salas pamatskolas 9.klases skolniece
01.03.2013.

Aivis un Jānis Ernstsoni
Tu esi Jānis vai Aivis?
Jānis un Aivis dzimuši 1978.gadā Albīnas un Ivara
Ernstsonu ăimenē Jēkabpilī, bet uzauguši un vidusskolu
pabeiguši 2000.gadā PreiĜos.
Pirmā klases audzinātāja bija Gaida Ivanova. Skolā viĦus
vienmēr jauca, jo māte saăērba vienādi un pēc izskata bija
pilnīgi vienādi.
Bērnības sapnis bija kĜūt par tālbraucējiem šoferiem.
Vidusskolas gados nokĜuva lielā klases kolektīvā, kur bija daudz
jaunatnācēju no lauku skolām. Klases biedri vienmēr prasīja,
„Tu esi Jānis vai Aivis?”, jo viĦus neatšėīra pēc izskata. BrāĜi
bija diezgan atturīgi, ne ar ko īpašu neizcēlās.
Vēlākos vidusskolas gados parādījās interese par sportu,
tehnoloăijām. Nebija lepni, kā parasti pilsētnieki izturas pret
lauku Ĝaudīm, bet ātri sadraudzējās, radās kopīgas intereses.
Pabeiguši vidusskolu brāĜi iestājās Mājturības un tehnoloăiju
fakultatē.
Jānis apprecēja Inesi, piedzima Emerita, sieva strādā par
speciālo pedagogu, Jānis- PreiĜu novada Salas pamatskolā - par
zēnu mājturības skolotāju.
Aivis apprecēja studiju biedreni no Jelgavas, ir meitas
Endija un Estere, kādu laiku stradāja Norvēăijā, pašlaik strādā
Olainē par mājturības skolotāju.
ViĦu mīĜākais hobijs- makšėerēšana.
Renāte Lozda,
Salas pamatskolas vēstures skolotāja
01.03.2013.

Raimonda un Edijs Rubini- Salas pamatskolas 4.klases skolēni
Viens bez otra nevar iztikt
RaimondiĦa ir par 1minūti vecāka par EdiĦu. EdiĦš, kad sāka
runāt, mēs vecāki nesapratām, ko viĦam vajag, tad Raimonda uzĦēmās
tulka lomu un visu paskaidroja (viĦa viĦu saprata).
Kad pie manis palika pa nakti, tās bija mocības. Abi gribēja gulēt
ar babu. Es gulēju pa vidu, viĦi uzlika galvas man uz krūtīm un uzmanīja,
lai es nepagrieztos uz sāniem- tā visu nakti.
Raimonda vienmēr uzmanīja brāli, lai viĦš nepakristu, neiekāptu
peĜėē, ja nosmērējās viĦa to appucēja, tā tas arī turpinās pašlaik, tikai
nepamanāmi.
Mani bieži izjokoja- viens noslēpās krūmos, kamēr es to meklēju
otrs atkal pazūd. Mani dažreiz noveda līdz izmisumam.Vienu brīdi
mamma bija aizliegusi dot saldumus. Tad mazā RaimondiĦa noliek brāli
uz vakts un koĦčas nočiep.
Tētis vasarā bieži abus Ħēma līdzi traktorā, tur arī izgulējās. Reiz
tētis bija atstājis traktoru darbojoties. Mazā Raimonda (4-5 gadi) iekāpusi
traktorā ieslēgusi ātrumā un brauc taisni uz dīėi. Labi, ka to bija
pamanijis kaimiĦš Brics Raimonds un glābis situāciju, ielēcis kabīnē un
traktoru noturējis.
Bērni ir čakli, paklausīgi un Ĝoti ciena savu ăimeni. ěoti mīl
dzīvniekus.
Šogad, kad mamma ar tēti bija Jelgavā, saslima RaimondiĦa. Otrā
rītā jāiet uz skolu. Skatos EdiĦš Ĝoti neapmierināts. Sapucējās un izgāja
laukā, lai ietu uz skolu. Aizgājis aiz mājas stūra un Ĝoti raud. Man palika
viĦa žēl, es pasaucu viĦu atpakaĜ istabā un skolotājai sameloju, ka abi
slimi.
Bērni ir Ĝoti mīĜi un sirsnīgi. Mājas darbus gatavojot, izpalīdz viens
otram, ja viens ko nesaprot, otrs iet palīgā.
Anna Konstantinova- vecmāmiĦa
01.03.2013.

DvīĦu mīĜmāsiĦas Laima un Velta Rubines

DvīĦu māsiĦas Velta un Laima ir dzimušas 1993.gada
29.augustā. Pirmā piedzima Velta, pēc 2 minūtēm Laima.
No vairākiem vārdiem, vārdu Veltai iedeva tētis. Bet
Laimai vecmāmiĦa Sofija, kura piezvanīja un pateica lai vienai
no piedzimušajām dvīnēm liek vārdu Laima, un māmiĦa uzreiz
saprata kurai būs vārds Laima.
Abas māsiĦas skolā darbojās mazpulkā. Aktīvāk darbojās
Velta. ViĦai bija Ĝoti interesants projekts „Trušu audzēšana”.
2002.gadā Velta ar šo projektu piedalījās mazpulku projektu
forumā Bulduros.
Velta bija arī pašpārvaldes līdere. Abas meitenes ir
smaidīgas, jaukas, atraktīvas, vienmēr palīdz un nekad neatsaka.
Vienkārši Ĝoti jaukas meitenes.

Lilija Upeniece
Salas pamatskolas bioloăijas skolotāja, dvīĦu audzinātāja

01.03.2013.

BroĦislava un Anna Gribustes

DvīĦu māsas BroĦislava un Anna dzimušas 1940.gada 8.aprīlī
Saunas pagasta L-Orīšu sādžā Helēnas un BroĦislava LuriĦu ăimenē kā
pašās jaunākās meitenes. Vēl bija vecākais brālis Juris.
Pats vecākais brālis Florians no BroĦislava LuriĦa pirmās laulības
tika iesaukts Sarkanajā armijā 18gadu vecumā 1944.gada rudenī. Kaujās
Polijā krita 1945.gadā, apglabāts BrāĜu kapos.
Brālis Juris dzīvoja PreiĜos, nu jau nav starp dzīvajiem. BroĦislava
un Anna pēc izskata nav līdzīgas. Viena ir līdzīga mātei (BroĦislava) un
otrā māsa Anna- tēvam. Māsas pabeidza Salas 7- gadīgo skolu.
BroĦislava palika strādāt mājās, agri nomira mamma Helēna.
BroĦislava 18 gadu vecumā apprecējās ar Jāzepu Gribustu.
Piedzima meita Anita un dēls Vilis. BroĦislava strādāja lauku brigādē,
vēlāk par pastnieci.
Izaudzināti 9 mazbērni. BroĦislavai ir drošs darbs, viĦa ir Ĝoti braša
un Ĝoti veselīga sieviete, dzīvo kopā ar dēla ăimeni. Jaunākos gados
iemācīja braukt jaunzirgus.
BroĦislava bija pirmā sieviete Smelteros, kura ieguva šofera
tiesības 1970.gada novembrī. Bez avārijām un prasmīgi brauc vēl šodien.
BroĦislava ir Ĝoti ticīga, ko iemācījusi arī savai ăimenei. ViĦa bērēs
dzied psalmus, jo pārzina šīs visas tradīcijas noteikumus.
Anna apprecējās 27gadu vecumā ar māsas vīra Jāzepa brālēnu
Franci Gribustu. Izaudzināja 4 bērnus- Āriju, Olitu, Raimondu un Ainu.
Sagaidījusi 5 mazbērnus. Līdz aiziešanai pensijā strādāja PreiĜos pārtikas
veikalos par pārdevēju.
Anna brauc uz L-Orīšiem kopt dzimtās mājas, kuras pašreiz ir
tukšas, ka arī krucifiksu ceĜmalā pie mājām.

Renāte Lozda
Salas pamatskolas vēstures skolotāja
01.03.2013.

DvīĦi no 1988.gada Salas pamatskolas izlaiduma
Jānis un Raimonds PuduĜi dzimuši 1973.gadā
Zēni izauguši Saunas pagasta Elizavetpolē 7 bērnu
ăimenē, kā jaunākie, vēl ir brāĜi Vitālijs un Juris, māsas
Valentīna Anna un Marija.
Šos dvīĦus iepazinu, kad 5.klasē viĦiem kĜuvu par klases
audzinātāju. ěoti līdzīgi pēc izskata, pēc rakstura. Zēni bija
hiperaktīvi, visu laiku gribēja runāt, darboties. Mācībās veicās
diezgan viduvēji, nebija ne intereses, ne arī noturīgas atmiĦas.
Bija arī netikumi – dažreiz uzsmēėēja. Kad jautāju, kā nokĜūst
pie cigaretēm, saĦēmu atbildi : „Mēs izvelkam tēvam no žaketes
kabatas, kad tas neredz.”
Tā zēni bija Ĝoti labsirdīgi, izpalīdzīgi, vienkārši, sirsnīgi,
kā jau lielā ăimenē izauguši, norūdījušies, redzējuši arī trūkumu
u.c.
Skolā atšėirt bija Ĝoti grūti, ja vienādi saăērbušies. Tikai
Raimondam viena plauksta bija ar rētām – applaucēta, pēc tā arī
varēja atšėirt.
Beidzot 8.klasi izmācījās par mehanizatoriem, strādāja
dzimtajā kolhozā.
Raimonds apprecējās ar Dravnieku meiteni, piedzima dēls,
bet pats pēc pāris gadiem traăiski aizgāja no dzīves.
Jānis apprecējās ar krievu meiteni no VilciĦiem, bērnu
viĦiem nav, tur dzīvo arī pašlaik.
Bijusī klases audzinātāja Renāte Lozda,
Salas pamatskolas vēstures, ăeogrāfijas skolotāja
01.03.2013.

Dažas atziĦas par dvīĦiem.
DvīĦi pēc dzimšanas ir vienas olšūnas, kad ir Ĝoti līdzīgi
pēc izskata (krievu val.- Близнецы) un 2 olšūnu dvīĦi, kad nav
līdzīgi pēc izskata.( Двойнята). Dzīvē vairāk sastopami līdzīgi
dvīĦi. Mūsu skolā raksturīgi bija 1988.gada absolventi Jānis un
Raimonds PuduĜi, 2009.gada absolventes Velta un Laima
Rubines, pašreiz mācās 4.klasē dvīĦi Raimonda un Edijs Rubini,
un 2.klasē Laura un Jānis Skabi.
Agrākos gados Salas skolu pabeigušas dvīnes Genovefa un
Tekla Pudules 1947.gadā un BroĦislava un Anna LuriĦas
1995.gadā „OzoliĦos” PuduĜu JāĦa un Monikas ăimenē divas
reizes piedzima dvīĦi. 1932.gadā- Genovefa un Tekla un
1937.gadā Anna un Jāzeps. Vēl bija vecāks dēls Pēteris.
DvīĦiem hobiji un aizraušanās var būt gan vienādi, gan
atšėirīgi. Vairāk tomēr pastāv atšėirīgas aizraušanās. Bērnībā
dvīĦu mammām ir divkārša slodze, arī bērni jūt konkurenci, jo
katrs grib būt mammai tas vismīĜākais.
Bērnībā dvīĦi slēpj savas blēĦas, jo vecākiem grūti noteikt,
kurš to izdarījis. Skolas gados vērojama tendence, ka dvīĦi liek
eksāmenu vai raksta kontroldarbu, vai aiziet uz darba pārrunām
otra vietā. Šie gājieni arī izdodas, jo dvīĦi ir tik līdzīgi, ka viĦus
neizšėir.
Vecāki bērniem vārdus liek līdzīgus vai arī atvasina no
saviem vārdiem. Kā, piemēram, Raimonda un Edijs (tēvsRaimonds, māte-Edīte).
DvīĦi izauguši lieli Ĝoti reti dzīvo netālu viens no otra.
Biežāk dzīvo tālu, dažādās pilsētās, dažādās vietās, izvēlas
atšėirīgas profesijas. DvīĦiem pašiem Ĝoti reti piedzimst dvīĦi,
drīzāk tas varētu atkārtoties nākošajās paaudzēs.
Parasti viens no dvīĦiem ir drošāks, aktīvāks, enerăiskāks,
kas rūpējas arī par otru.
Mūsu skolā pašreiz 9.klasē Ingai Kodorei mamma ir no
dvīĦiem un Jurim Gribustam un Dāvim Vilcānam vecmammas
ir no dvīĦiem.
Renāte Lozda,
Salas pamatskolas vēstures skolotāja
01.03.2013.

Dvīnes Genovefa Pastare un Tekla Radeviča
Genovefa un Tekla dzimušas 1932. gada 24.oktobrī Saunas pagasta
„OzoliĦos” zemnieku Monikas un JāĦa PuduĜu ăimenē. Vēl bija vecāks
brālis Pēteris. Nākošie atkal piedzima dvīĦi- Anna un Jāzeps- 1937.gadā,
šie dvīĦi dzīvo Rīgā. Anna apprecējās ar lietuvieti Vitautu Bružas, ir
bērni Aivars, Maira un Vita. Visi pieauguši, pašiem lieli bērni, arī
Jāzepam.
Genovefas dvīĦu māsa Tekla Radeviča pabeidza vidusskolu
PreiĜos, aizgāja dzīvot uz Rīgu, apprecējās ar Pēteri Radeviču, piedzima
Ivars un Māris. Tekla strādāja gaĜas kombinātā par brigadieri. Pašreiz ir
pensijā.
Genovefa pabeidza Salas 7- gadīgo skolu un palika strādāt
Dzeržinska kolhozā laukkopības brigādē. Vēlāk apprecējās ar Ādolfu
Pastaru un strādāja līdz aiziešanai pensijā par slaucēju OzoliĦu fermā.
Genovefa un Tekla ir identiski līdzīgas. Kad Smelteros kapu
svētkos stāv blakus, grūti ir pateikt, kura ir kura.
Genovefa ir nosvērta, mierīga, līdzsvarota, ar labu gaumes izjūtu,
Ĝoti kārtīga, mājas vienmēr spodras, sakoptas. No viĦas esmu uzzinājusi
daudz vēsturiskus notikumus par Smelteriem.
Renāte Lozda,
Salas pamatskolas vēstures skolotāja
01.03.2013.

