
Ļoša! Vislabākie vēlējumi tev jubilejā!
Lai dzimšanas dienā ķeras! Bet lai šī diena paietu 

priecīgi, lai tev blakus ir tie, kuri mīl un tie,  
ar kuriem ir ļoti labi. 

Kazimirovu ģimene

Daudz laimes jubilejā, 
 Aleksej!

Rīt, 14. jūnijā, savu jubileju svinēs mūsu cienījamais, mī-
ļais kolēģis. Jā, jā, tas pats, kuru pazīst un sagaida kat-
rā bijušā Krāslavas rajona teritorijas mājā (kur nu rajona 
- visā Latgalē!), kā ilgi gaidītu viesi, kā savējo… Aleksejs 
Gončarovs.

Esam pārliecināti, ka “Ezerzeme” vairāku paaudžu lasītā-
jiem galvenokārt asociējas ar jums, Aleksej. Jūsu prasme 
katru dienu priecāties par novada, kurā katram no mums 
ir lemts dzīvot, unikalitāti, par te dzīvojošiem cilvēkiem, 
redzēt skaisto it visur, saskatīt brīnumu ikdienā - to mēs 
vairāku desmitu gadu laikā vērojam avīzes fotogrāfijās. Bet 
jūsu talants “ņemt spalvaskātu un rakstīt” par visu, kas no-
tiek apkārt, vienmēr būt lietas kursā par notiekošo, nekad 
neapstāties un vienmēr kalpot lasītājam nevar atstāt vien-
aldzīgus tos, kuri ir jums līdzās.

70 - daudz vai maz? Grūti teikt. Un vai vajag? Vecums - 
tas katram ir dvēselē. Bet dienu no dienas brīnāmies, kāda 
ir jūsu dvēsele: jauna, nenoveco, nemierīga un meklējo-
ša… Un vēl - taisnīga, tā atpazīst pat vismazākos melus, 
vienmēr steidz palīgā, ja nepieciešams. Tāpēc no visa 
mūsu lielā kolektīva - daudz laimes jubilejā!!! 

Paldies, ka esat ar mums!
Jūsu “Ezerzeme”
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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Laiks nepielūdzami rit uz priekšu. Pēkšņi 
pienāk diena, kad ir jāapstājas, jāatskatās 
atpakaļ un jāizanalizē paveiktais.

Man ir paveicies, ka varēju visu mūžu no-
dzīvot dzimtajā pilsētā, starp ļoti labiem cil-
vēkiem. 40 gadi žurnālistikā, 30 000 avīzēs 
un žurnālos publicētu fotogrāfiju, simtiem 
rakstu… 

Mans prieks — jūsu laimīgās sejas un likte-
ņi, bet sāpe — problēmas, kuru diemžēl nekļūst 
mazāk. Ticu — viss, kas notiek, notiek uz labu!

Trešā personālizstāde ar nosaukumu 
“Ezerzeme”: Dzīves gaisma. - tas ir pārstei-
gums lasītājiem. 

No 14. jūnija līdz 21. jūlijam Krāslavas vēs-
tures un mākslas muzejā jūs varēsiet apskatīt 
labākās laikraks ta fotogrāfijas krāsainā formā-
tā. Vairāk kā četrdesmit mirkļi, kas kļuvuši par 
vēsturi. 

Ar cerību, ka nebūsiet vīlušies — 
jūsu Aleksejs GONČAROVS

Dāvana Jums, 
mīļie lasītāji!

Krāslavas Valsts ģimnāzija 
aicina Krāslavas novada 6. 
- 8. klašu skolēnus piedalī-
ties 3 dienu (17. - 19. jūnijs) 
bezmaksas radošajās darb-
nīcās “Nāc un darbojies!”.

Iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālr. 65622095 vai arī 
ierodoties 17. jūnijā plkst. 
10.00 Krāslavas Valsts ģim-
nāzijā.  

Pārdod 
SIA ar nekustamo īpašumu 

Krāslavā, Indras ielā 37.
Tālr. 29459340

Firma piedāvā PVC logus un durvis, aiz-
sargtīklus, moskīttīklus. Vācu kvalitāte. Ga-
rantija 5 gadi. Krāslavā, Rīgas ielā 65 (ieeja no 
sētas puses). Tālr. 29998208

Autoskola “Sports un tehnika” uzņem 
jaunu mācību grupu 
(Dīķu ielā 1, Krāslavā). 

Atlaides līdz 30% teorijai. Tālruņi 
65420126, 29538959. Mācībām varat pie-

teikties arī mūsu mājas lapā  
www.sportsuntehnika.lv

Pērkam 
vasku un 
vecās 
vaska šūnas.
R a ž o j a m 
bišu un tranu 
šūnas.

T. 26538824,  29106312
www.kurmisi.com

Latvijā un pasaulē
•	 Bezdarbs Latvijā samazinājies līdz 

9,1%.
•	 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 

projekts izmaksājis 268 miljonus eiro 
(ar PVN) un šajā summā ietvertas gan 
projektēšanas, zemes atsavināšanas, 
būvniecības un tās uzraudzības, mēbe-
ļu un pārcelšanās izmaksas. LNB ēkas 
uzturēšana gadā izmaksās maksimums 
līdz 3,89 miljoniem eiro. Daļu šīs sum-
mas veido apkures izmaksas, kas var 
sasniegt 260 tūkstošus eiro gadā, kā arī 
katru gadu veicamā ēkas jumta, fasā-
des un logu tīrīšana, kas varētu izmak-
sāt līdz 140 tūkstošiem eiro.

•	 Pērn vidējā bruto darba samaksa, salī-
dzinot ar 2012. gadu, pieauga par 4,6% 
un bija 716 eiro (503 lati). 2013. gadā 
vidējā bruto darba samaksa bija par 
13,1% lielāka nekā 2010. gadā.

•	 Reaģējot uz Latvijas Telekomunikāciju 
asociācijas (LTA) izpilddirektora Jāņa 
Leļa publiski pausto informāciju par ie-
spējamo tarifu paaugstinājumu par mo-
bilo telefonu operatoru pakalpojumiem, 
Konkurences padome ir ierosinājusi tir-
gus uzraudzības lietu.

•	 Pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem 
2014. gada pirmajā ceturksnī salīdzi-
nājumā ar 2013. gada pirmo ceturksni 
iekšzemes kopprodukts (IKP) salīdzinā-
majās cenās palielinājies par 2,8%, bet 
pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem, sa-
līdzinot ar 2013 .gada ceturto ceturksni, 
pieaudzis par 0,6%, liecina Centrālās 
statistikas pārvaldes apkopotie dati.

Laikraksta “Ezerzeme” redakcija aicina savus ārštata auto-
rus ierasties pēc honorāra: Aleksandru PETUNOVU,Sergeju 
ŠVEDU, Sanitu KUMPIŅU, Igoru PLATONOVU. Honorāru var 
saņemt redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā) katru dienu no plkst. 
8.00 līdz 17.00. Tālr. 65681464.
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Pagājušajā pirmdienā redak-
cijā vērsās iedzīvotāji, kas uz-
skatīja, ka Indras pagastā tika 
ignorēts lūgums likvidēt vētras 
postījumus Petrovščinas kapsē-
tā. Pēc viņu teiktā, bija divkārt 
aizvainojoši, jo nekāda darbī-
ba netika veikta arī visu mirušo 
atceres dienas priekšvakarā. 
Milzīgs zars, ko vējš nolauza 
no augstās, vecās kļavas, tā arī 
turpina karāties blakus augošajā 
bērzā, draud nokrist kuru kartu 
brīdi un sabojāt pieminekļus. Un 
vēl ļaunāk – nokrist uz atnāku-
šajiem apkopt mirušo radinieku 
kapiņus. 

Mēs sazinājāmies ar Indars 
pagasta komunālās saimniecī-
bas vadītāju Gunāru Svarinski, 
lai noskaidrotu situāciju. Viņš 
apstiprināja, ka ziņojums par 
vētras nodarītajiem postīju-
miem Petrovščinas kapsētā bija 
saņemts nedēļu pirms mirušo 
atceres dienas. Pēc Svarins-
ka kunga sacītā, viņš tajā pašā 
dienā ieradās noteiktajā vietā, 
lai pieņemtu lēmumu par turp-
māko darbību. Bet atrisināt no 
pirmā acu skatiena tik vienkāršo 

problēmu izrādījās ne tik vien-
kārši. Pašu spēkiem tikt galā ar 
milzīgo kļavas zaru, kas bērza 
zaros pakāries diezgan augstu 
no zemes, pēc viņa teiktā, ne-
var. Viņam nav tiesību riskēt ar 
savu padoto veselību un dzīvī-
bu. Ir nepieciešams pacēlājs, 
kas ir aprīkots ar speciālu iekār-
tu strādnieku pārvietošanai kopā 
ar darba instrumentiem. Tāda 
tehnika ir SIA „Labiekārtošana 
K” un SIA „Krāslavas ūdens”. 
SIA „Krāslavas ūdens” tehnika 
neder gabarītu dēļ, bet SIA „Lab- 
iekārtošana K” mašīna pašlaik 
tiek izmantota citu, ne mazāk 
svarīgu, jautājumu risināšanai. 
Vārdu sakot, palīdzība būs, bet 
tikai pēc Līgo svētkiem. 

Gunārs Svarinskis uzsvēra, ka 
Indras teritorijā ir vairāk kā 10 
kapsētas un katrai komunālās 
saimniecības darbinieki pievērš 
noteiktu uzmanību. Viņš ļoti labi 
saprot cilvēkus, kurus uztrauc 
radusies situācija Pertovščinas 
kapsētā, un ir sarūgtināts par to, 
ka šo problēmu nākas risināt tik 
neparastā veidā. 

Valentīna SIRICA 

Cīnīties ar 
“nenovēršamiem draudiem” 

izrādījās sarežģīti

– Ko jums nozīmējuši šie 
20 darba gadi vadošā amatā? 

– Viennozīmīgi grūti atbildēt. 
Gadi aizskrējuši vēja spārniem, 
daudz ir padarīts, bet jāpadara 
vēl vairāk! Šobrīd ļoti sāp sirds 
par to, ka trīs gadus nevaram 
panākt, lai Krāslavas uzņēmējs 
sakārto sava īpašuma teritoriju 
Robežniekos. Savulaik nopirka 
pagasta ēku, kas netika apsaim-
niekota un laika gaitā pārvērtās 
graustā. Ēku nojauca, bet tās pa-
matus atstāja…

– Problēmas šajā darbā 
bija, ir un būs, bet šī 20 gadu 
jubileja ir tik liels notikums, 
ka gribas runāt un dzirdēt par 
skaisto, par jūsu, jūsu kolēģu 
panākumiem. Kas ir tās lietas, 
ar kurām lepojaties, par ko ir 
liels gandarījums?

– Savulaik Skukos izveido-
jām veco ļaužu pansionātu, vēlāk 
to paplašinājām, uzbūvējot plašu 
piebūvi. Manuprāt, tieši šo veiku-
mu cilvēki augstu novērtējuši, un 
neaizmirsīs gadiem ilgi, jo lauki 
strauji noveco un šis ir kļuvis vi-
tāli nozīmīgs objekts. Līdzekļus 
pansionātā turpinām ieguldīt un 
šogad sakārtosim dažus svarīgus 
ugunsdrošības jautājumus.

Ļoti priecājos, ka spējām 
saglabāt internātu skolā un mā-
cību gada laikā diennaktī tur dzī-
voja 25 bērni. Esam saglabājuši 
normālā izskatā daudzdzīvokļu 
namus Robežnieku centrā, no-
drošinājuši tajos centrālapkuri, 
dzīvokļi ir silti un tukši nestāv. 

Pēdējā laikā vietējie zirgko-
pības entuziasti pūlas atjaunot 
zirgkopības tradīcijas. Viņi ir sa-
ņēmuši atbalstu nelielam projek-
tiņam, lai rikšotāju trasi aprīkotu 
ar sēdvietām skatītājiem. Arī 
pagasta pārvalde savu iespēju 
robežās sniedz atbalstu, jo Ro-
bežnieki vienmēr bija slaveni ar 
saviem zirgiem. Uz kādu laiku tas 
viss noplaka, tagad – atdzimst. 
Kolhozu gados Robežniekos tika 
rīkotas sacensības, vēl ir daudz 
cilvēku, kuri atceras tos laikus un 
man ir liels prieks, ka arī Robež-
nieku jaunā paaudze mīl zirgus. 
Varbūt daudziem nav iespējas ie-
gādāties sporta zirgu, bet gribētu 
gan.  

– Pēc novadu izveides 
jums tika uzticēta arī Indras 
un Piedrujas pagasta pārvalžu 
vadīšana, un ļoti īsā laikā šie 
pagasti uzplauka tā, ka vairā-
kās jomās pat konkurē ar Ro-
bežniekiem. 

– Man galvenais uzdevums 
panākt, lai cilvēki nemūk projām, 

bet, ja arī aizbrauc, lai vēlas at-
griezties. Mēs dzīvojam pierobe-
žā, bet neesam sliktākie Latvijas 
pagasti. Mēs katru dienu cenša-
mies pierādīt, ka esam labākie. 
Visi strādājam tā, lai parādītu 
sevi no labākās puses, lai nova-
dam nebūtu kauns par mums, 
lai Latvijai nebūtu kauns. Mēs ar 
lepni paceltu galvu varam uzņemt 
pagastos jebkuru cilvēku, jebkuru 
amatpersonu.

– Visi trīs pagasti, kas atro-
das jūsu pakļautībā, ir daudzna-

cionāli un visos trijos cilvēki sa-
dzīvo draudzīgi, nenaidojas. Ir 
kāds noslēpums, kā to panākt?  

– Mēs cenšamies sadarbo-
ties iespējami plašāk, piemēram, 
starp pagastiem. Kad nesen bija 
liels pasākums Piedrujā, tur uz-
stājās kolektīvi no kaimiņu pa-
gastiem. Visi bija priecīgi satikties 
un kopā koncertēt, kopā priecā-
ties. Kopīgs darbs mūs satuvina 
un saliedē, viens otru labāk sa-
protam un nešķirojam cilvēkus 
pēc tautības.  

Latvijas sabiedrībā joprojām 
valda pretrunīga izpratne par 8. 
un 9. maiju. Tas ir visai kutelīgs 
jautājums. Ik gadu Indrā, 8. mai-
jā, tiek rīkots plašāks pasākums, 
veltīts 2. pasaules kara beigām 
un kritušo karavīru atcerei. Vēl 
nekad nav izskanējuši pārmetu-
mi, kāpēc pasākums notiek tieši 
8. maijā, nevis 9. Manuprāt, mūs-
pusē cilvēkiem ir radīta daudz 
dziļāka izpratne par šiem tra-
ģiskajiem vēstures notikumiem, 
nekā daudzviet citur. Uzrunājot 
kapos sapulcējušos iedzīvotā-
jus, mūsu pamatskolas direktors 
Pjotrs Boločko izskaidroja visus 
šos notikumus no vēsturiskā as-
pekta, un katru gadu atgādinām 
to.

– Indrā realizēti vairāki 
sabiedrības saliedēšanu veici-
noši pasākumi, to dažu nozīmī-
gums, kā, piemēram, Latvijas 
karogu dāvināšanas akcija, ir 
nenovērtējams. Atgādināšu la-
sītājiem, ka pasākums notika 
2013. gada 1. maijā, kurā pa-
gasta pārvalde dāvināja Latvi-
jas valsts karogu katras mājas 
saimniekam. Karoga iepakoju-
mā bija ievietota atklātne ar at-
gādinājumu, kurās dienās tas 
obligāti jāizkarina un kādā no-
formējumā (klāt bija pievienota 
arī sēru lentīte). Karogu izgata-
vošanā piedalījās paši Indras 
ļaudis – pagasta strādniece 
Zoja Svarinska, kurai palīdzēja 
Svetlana Černičenko un Gaļina 
Nemeņonoka.   

– Karogus dāvinājām tāpēc, 
ka cilvēki, kuri dzīvo Indrā, saprot 
– jāparāda sevi no vislabākās 
puses. Indrā ir daudz privātmā-
ju, praktiski visas sakoptas. Arī 
pagasta pārvalde nestāv maliņā 
– sakārtots Tēvijas parks, esam 
ķērušies klāt luterāņu baznīcas 
ēkai, kas baznīcas funkciju tā arī 
nekad nepildīja, sakārtojām lute-
rāņu kapus, uzbūvējām kapliču 
centrālajos kapos. Šovasar no-
siltināsim Indras mākslas skolu. 
Pagasta pārvaldes spēkiem pa-
beidzām remontēt vienu no trijām 
istabām sociālajā mājā un atslē-
gas jau ir nodotas sociālajam dar-
biniekam. Istabā mitināsies piecu 
bērnu ģimene no dziļiem laukiem, 
kuru māja brūk. Remontu taisīja 
pašu cilvēki par pagasta naudu, 
tur ir viss nepieciešamais, tostarp 
aukstais un karstais ūdens, kana-
lizācija. Vēl divi dzīvokļi jāremon-
tē, taču pašu spēkiem nevaram 
virzīties uz priekšu tik ātri, kā vi-
siem gribētos.

Daudz darīts arī Robežnie-
kos, jaunais bērnu spēļu laukums 
vasarā ir apmeklētāju pilns. Ro-
bežnieku pamatskolas 14 peda-
gogi apgūst papildus programmu, 
lai varētu strādāt ar tādiem bēr-
niem, kuri mācībās atpaliek. Da-
ļēji skolotājus mācībās atbalsta 
pagasta pārvalde. Bērnu skaits 
skolā ir tuvu simtam, meklējam 
jaunas iespējas, lai skola varētu 
strādāt ilgus gadus. Pēc šī mācī-
bu gada rezultātiem Robežnieku 
pamatskolā mums ir 43 bērni, kuri 
veiksmīgi startēja mācību olim-
piādēs, konkursos un nopelnīja 
pagasta pārvaldes dāvanu – eks-
kursiju. Tā kā pagasta autobuss ir 
neliels, tad bērni tika sadalīti trīs 
grupās, atbilstoši gūtiem panāku-
miem, vecumam un interesēm: 
viena grupa brauca uz Preiļiem, 
otra – uz Rēzekni un trešā do-
sies uz Rīgu. Katram ekskursijas 
dalībniekam tika piešķirta neliela 
dienas nauda – pieci eiro. 

Par projekta līdzekļiem līdz 

30. jūnijam Piedrujā būs gatava 
radošo darbnīcu istaba vientuļiem 
un veciem cilvēkiem un jaunām 
māmiņām. Tā atradīsies bijušās 
skolas otrajā stāvā, kur savulaik 
netika veikts remonts. Piedrujā 
izdevās ne tikai renovēt bijušo 
skolas ēku, sakārtot visu infra-
struktūru, bet atradām veiksmīgu 
pielietojumu arī bijušajai pagasta 
mājiņai, kur ierīkots vietējais mu-
zejs. Ir liels prieks, kad pie mums 
atbrauc divas grupas no Valmie-
ras un viņi šeit ir patīkami pār-
steigti. Piedrujas muzejs piesaista 
ekskursantus, jo to vada izglītota 
un gudra sieviete, bijusī skolotāja. 
Vēl ekskursanti ļoti augstu novērtē 
mūsu viesmīlīgumu.  

– Piedrujā nesen viesojās 
televīzijas raidījums “Provin-
ce” un daži iedzīvotāji bija ne-
patīkami pārsteigti… 

– Mēs cerējām, ka parādīs 
mūsu skaistākos objektus, ka pa-
rādīs Latvijas pierobežas spēku, 
bet ainavas bija citādas, ne tās, 
ko gaidījām, lai gan kopumā pār-
raide bija uz pozitīvas nots. Jā, 
Piedrujas centrā ir sabiedriskā 
tualete, bet tā ir sakārtota. Atro-
diet vēl vienu pagastu, kur tāda ir! 

Rādīja māju ar aizsistiem logiem, 
bet tādu māju Latvijā šodien bez 
jēgas. Cilvēki labprāt atgrieztos, 
ja šeit būtu darbs. Es cerēju, ka 
Piedruju parādīs kā pagastu, kas 
nav izsvītrots no Latvijas kartes.  

– Kāds būs šīs vasaras 
lielākais notikums un kurā no 
trim pagastiem?

– 12. jūlijā svinēsim Indras 
75 gadu jubileju. Pēc dokumen-
tiem tas ir 19. jūlijs, bet nāksies 
atzīmēt agrāk, lai neiekrīt vienā 
dienā ar svētkiem Krāslavā. Vien-
laikus 12. jūlijā būs arī tradicionā-
lā un lielu popularitāti iemantojusī 
Ievārījuma diena. Pēc tam au-
gustā arī Indrā notiks  starptau-
tiskais mazākumtautību mūzikas 
festivāls “Latgales vainags”. Ru-
dens pusē būs virkne citu pasā-
kumu un svētku, sumināsim arī 
lauksaimniekus, un labāko māju 

saimniekus.
– 2003. gada 10. maijs, ga-

tavojoties referendumam par 
iestāšanos Eiropas Savienībā, 
Indras pagastā Eiropas nedē-
ļas pasākumu laikā tika iestā-
dīts Eiropas dārzs. Laika gaitā 
dārzs gandrīz iznīcis. Vai pie-
nāks diena, kad Eiropas dārzs 
Indrā atkal plauks un ziedēs? 
Manuprāt, dārza atjaunošana 
varētu kļūt dziļi simbolisks so-
lis, kas tūristiem no visas Eiro-
pas, esot Latvijas pierobežā, 
pavērtu iespēju sajust savas 
dzimtenes tiešu un konkrētu 
saikni ar nelielo Indras pagastu 
un mūsu valsti.

– Jā, šis dārzs būs! Mums 
jau ir gatavs projekts, ko izprojek-
tēja Krāslavas daiļdārzniece un 
kas ir atdots Upenieka kungam 
akceptēšanai. Nezinu, kur mēs to 
iesniegsim, kad būs gatava tāme, 
bet līdzekļus meklēsim.  Būsim 
varbūt vienīgais pagasts Latvijā, 
kurā Eiropas dārzs tiks atjaunots 
pilnībā un saglabāts paaudzēm.  

– Paldies! Lai jums sokas 
turpmākajā darbā!

Juris ROGA,  autora foto

Ērika GABRUSĀNE: “Daudz ir padarīts, 
bet jāpadara vēl vairāk!”

Šī gada 1. jūnijā apritējušas divas desmitgades kopš Ērika Gabrusāne kļuva par Robežnie-
ku pagasta padomes vadītāju un šobaltdien turpina vadīt jau gan Robežnieku pagasta 
pārvaldi, gan vēl divu pagastu pārvaldes – Indras un Piedrujas. 

 Kopīgs darbs mūs satuvina un saliedē, viens otru labāk sa-
protam un nešķirojam cilvēkus pēc tautības.  

 “Ghetto Basket” 
otrais izbraukums 

Krāslavā 

Šodien, 13. jūnijā, notiks 
ielu kultūras un sporta 
kustības “Ghetto Games” 
otrais no trim Krāslavas iz-
braukuma posmiem “Ghet-
to Basket” turnīrā.

Visas vasaras garumā 
“Ghetto Games” ietvaros trīs iz-
braukumos Krāslavā, stāvlauku-
mā pie veikala “Beta” (adrese: 
Aronsonu iela 7) notiek “Ghetto 
Basket” turnīri, kur pirmais posms 
tika aizvadīts 17. maijā.

Kā ierasts, „Ghetto Bas-
ket“ turnīra dalībnieki sacenšās 
pamtagrupās: vecākā grupa - 
1997. gadā dzimušie un vecāki 
spēlētāji, jaunākā grupa — 1998. 
gadā dzimušie un jaunāki spēlē-
tāji. Tradicionāli „Ghetto Basket” 
dalībnieki vīriešu grupā cīnās par 
„Ghetto Family” un Nacionālās 
Basketbola asociācijas basket-
bolista Andra Biedriņa dāvāto 
braucienu uz Ņujorku ar iespēju 
klātienē vērot NBA spēli

Sākums: pl.18.00, reģistrāci-
ja no pl.17.00 

Dalības maksa: jaunākajā 
grupā — 1,5 EUR, vecākajā gru-
pā — 3 EUR, skatītājiem — bez-
maksas. 

Noslēdzošais “Ghetto Bas-
ket” Krāslavas turnīra izbrauku-
ma posms - 19. jūlijā.

„Ghetto Games” 6. sezonā 
kopumā notiks 160 pasākumi 
visā Latvijā. 

“Ghetto Basket”, „Ghetto 
ielu vingrošana” un “Ghetto 
Dance” Krāslavā tiek organizēti 
sadarbībā ar Krāslavas novada 
domi.

Laikraksta “Ezerzeme” re-
dakcija pieņem sludinājumus 

katru darba dienu 
no plkst. 8.00 – 17.00. 

Tālr. 65681464
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Motiļkovu ģimeni Šķeltovas 
pagasta pārvaldniece nosauca 
par vienu no bagātākajām ģime-
nēm. Tās bagātība, protams, nav 
naudā. Un vai tajā ir laime?! Li-
dijas un Nikolaja Motiļkovu bagā-
tība – pieci brīnišķīgi bērni. Strā-
dīgi, audzināti, ciena cilvēkus un 
savus vecākus. 

Visvecākā ģimenē ir meita 
Natālija. Apkārtnē visi zina, ka 
vecākiem viņa vienmēr ir biju-
si neaizvietojama palīdze mā-
jas saimniecībā un trīs mazāko 
brāļu un māsas audzināšanā. 
Un tāda ir vēl joprojām, jo viņas 
uzmanības pietiek gan brāļu un 
māsu bērniem, gan brālēniem un 

māsīcām. Motiļkovu 
ģimenē, kā jau pienā-
kas, ir daudz cilvēku, 
bet vietas un, galve-
nais, rūpju un siltuma 
pietiek visiem. Tāpēc 
droši vien Natālija 
arī ilgi nedomāja par 
nākotnes profesijas 
izvēli. Pēc Šķeltovas 
astoņgadīgās sko-
las pabeigšanas ie-
sniedza dokumentus 
Rēzeknes pedago-
ģiskajā skolā. Vēl jo 
vairāk tāpēc, ka viņai 
jau bija neliela piere-
dze – pirms iestāša-
nās jauniete paguva 
pastrādāt bērnudārzā 
par auklīti. Ar laiku 
pabeidza arī skolotā-
ju institūtu, kas vēlāk 
kļuva par tehnikumu. 
Pēc četriem mācību 
gadiem vienu gadu 
nostrādāja skolā par 
pirmās klases skolo-
tāju, bet tad kļuva par 
pirmsskolas pedago-

gu bērnudārzā.  Tur arī strādā 
vairāk nekā 20 gadus. 

Nesen Natālijai bija kārtējais 
izlaidums. Un atkal septiņi viņas 
audzēkņi 1. septembrī pirmo rei-
zi dosies uz pirmo klasi. Šķirties 
no saviem audzēkņiem, kā saka 
pati Natālija, nemaz nav tik vieg-
li – jo arī tik īsā laika posmā pie 
bērneļiem pierodi ar visu dvēseli. 
Mīlulīšu viņai nav. Ir zinātkāri, ak-
tīvi bērni, ar kuriem ir viegli strā-
dāt. Bet ir noslēgti, uzvedas ļoti 
atturīgi un atveras pakāpeniski, 
kā pumpuri. Protams, bērniem 
jebkurā vecumā ir nepieciešams 
maigums, bet tajā pašā laikā ne-
drīkst aizmirst par disciplīnu un 

režīmu. Ja vecāki bērnā nav ie-
audzinājuši pacietību un uzcītību, 
tad to nākas darīt audzinātājam, 
visbiežāk rotaļu veidā.  

Vislielākā balva, kā saka 
Natālija, tas ir tad, kad bijušie 
audzēkņi skrien pie viņas un stei-
dzas pastāstīt, kā viņiem veicas 
tagad. 

Šķeltovas pagastā Natāliju 
Motiļkovu pazīst kā Aglonas no-
vada bāriņtiesas priekšsēdētā-
ju. Šis darbs nav vienkāršs, tas 
pieprasa patiesu pašatdevi, vēl 
vairāk nekā bērnudārzā. Un ar 
bērneļiem atrast kopīgu valodu ir 
daudz vienkāršāk nekā ar vecā-
kiem, kas ignorē likumus un savu 
sirdsapziņu. 

Viņa lepojas ar novadnie-
kiem, kuri savās ģimenēs ir pa-
ņēmuši audzināšanā bērnus. Un, 
jāsaka, to skaits palielinās. Kā 
arī lepojas ar tām ģimenēm, kur 
ir pieticīgi ienākumi, bet viss la-
bākais tiek atdots bērniem. Tādi 
cilvēki necer uz valsts minimālo 
atbalstu, bet gan nodarbojas ar 
saimniecību, paplašina ģimenes 
pārtikas krājumus, pateicoties 

piemājas dārziņiem un mežam. 
Tiem, kuri nerūpējas par 

personīgajiem bērniem, atrunu 
ir daudz. Jo, kā saka, vēlēšanās 
– tās ir tūkstoš iespējas, bet ne-
vēlēšanās – tūkstoš iegansti. Un 
galvenie iegansti – alkoholisms, 

nevēlēšanās strādāt. Klauvēt pie 
dažu māmiņu un tētuku sirdsapzi-
ņām – veltīgi. Nelīdz arī kontrole. 
Un, protams, ja bērns ir neēdis, 
dzīvo antisanitāros apstākļos, 
neapmeklē skolu, bāriņtiesai nā-
kas rīkoties, bieži vien pārtraucot 
vecāku tiesības. Rehabilitācijas 
centrs un audžuģimene šādos 
gadījumos – glābiņš bērniem. 
Bet visa nelaime ir tajā, ka dzē-
rāju ģimeņu skaits nesamazinās, 
bet pašvaldību un valsts iespējas 
diemžēl ir ierobežotas. 

Painteresējos, kā Natālijai iz-
dodas apvienot divas tik svarīgas 
funkcijas? Atbildot uz šo jautāju-
mu, sākumā viņa pajokoja, sak, 
cilvēka raksturs – viņa liktenis. 
Laika personīgajai rehabilitācijai, 
protams, nepietiek. Un pat atva-
ļinājuma laikā kopā ar draugiem 
pabraukt laivā pa Daugavu un 
baudīt smaržīgo zivju zupu – viņai 
tā ir liela laime. Aizmirst ikdienas 
rūpes viņai palīdz arī mēģināju-
mi sieviešu vokālajā ansamblī 
„Zvonnica”, kuras dalībniece viņa 
ir jau 17 gadus – kopš ansambļa 
dibināšanas dienas. 

„Reizēm sevi pieķeru, ka 
vairs nemāku mierīgi iet. Bet citā-
di nemaz arī nesanāk, ja jau tevi 
sauc par daudzbēru māmiņu,” at-
zīst Natālija Motiļkova. 

Valentīna SIRICA
Autores foto

Par labiem cilvēkiemDaudzbērnu māmiņa

...atkal septiņi viņas audzēkņi 1. septembrī pirmo 
reizi dosies uz pirmo klasi. Šķirties no saviem au-
dzēkņiem, kā saka pati Natālija, nemaz nav tik 
viegli – jo arī tik īsā laika posmā pie bērneļiem pie-
rodi ar visu dvēseli. 

Firma “Väderstad” organizē-
ja zemniekiem triju dienu brau-
cienu uz Zviedriju, lai iepazīsti-
nātu ar jaunāko un progresīvāko 
lauksaimniecības tehniku un sa-
sniegumiem augsnes apstrādes 
jomā. Brauciena galamērķis at-
rodas Zviedrijas vidienē ~ 300 
km no Stokholmas, reģionā, kur 
pārsvarā tiek audzēti graudaugi 
un rapsis, kā arī tiek turēti gaļas 
liellopi. Situācija līdzīga kā Zem-
galē un Latgalē. No Krāslavas 
un Dagdas novadiem braucienā 
piedalījās 10 zemnieki, kuri ir 
ieinteresēti uzlabot savās saim-
niecībās ražīgumu, izmantojot at-
bilstoša līmeņa tehniku un zemes 
apstrādes iekārtas. Kopā brau-
cienā piedalījās 34 zemnieki no 
Latgales un Zemgales reģioniem.

“Väderstad” ir ģimenes uz-
ņēmums Zviedrijā, kurš ražo 
lauksaimniecības tehniku. Stāsts 
par Väderstad sākās 1962. gadā 

Runes un Sivas 

Starku (Rune un Siw Stark) 30 
hektāru lielajā fermā, kas atradās 
Herrgården, netālu no Väderstad. 
Jaunajai ģimenei bija četri bērni, 
kuri vēlāk arī iesaistījās biznesā.  
Rune Starks (Rune Stark) izman-
toja tapveida zaru ecēšas, lai 
apstrādātu zemi tāpat kā to da-
rīja apkārtējie zemnieki. Tās bija 
taisītas no koka un saprotamu 
iemeslu dēļ to mūžs bija neliels. 
Rune Starks bija noguris taisīt 
jaunas koka ecēšas katras sezo-
nas sākumā, tāpēc pavadīja nak-
tis iztēlojoties ecēšas, kuras būtu 
veidotas no tērauda. Kā saka: 
“Sacīts darīts”. Rune Starks iz-
strādāja un izveidoja tapveida 
zaru ecēšas, izmantojot savu pie-
redzi, kura iegūta vairākus gadus 
nodarbojoties ar lauksaimniecī-
bu. Pamazām ģimene nodibināja 
stabilu un starptautisku uzņēmu-
mu, šogad aprit 50 gadi kopš tā 
izveidošanas. Pa šiem gadiem, 
uzņēmums kļuva par vienu no 

vadošajiem kultivatoru 
 

un sējmašīnu ražotājiem.
„Apmeklējām Väderstad rūp-

nīcu, kurā paši pārliecinājāmies, 
cik rūpīgi un kvalitatīvi tiek ražo-
ta lauksaimniecībā izmantojamā 
tehnika. Pagājušajā gadā 50 % 
graudaugu platības Eiropā tika 
apsētas ar Väderstad ražotajām 
sējmašīnām. Uzņēmuma attīstī-
bas vēsture uzskatāmi parādīja, 
ka ar mērķtiecīgu darbu var pa-
nākt izcilus rezultātus, tas ir kā 
stimuls mūsu lauksaimniekiem 
attīstīt ne tikai lauksaimniecis-
ko ražošanu, bet arī, izmantojot 
savas zināšanas un prasmes, 
attīstīt citas nozares”, teica Ivars 
Geiba, zemnieku saimniecības 
„Kurmīši” saimnieks, SIA LLKC 
Krāslavas nodaļas vadītājs.

Terēze BRAZEVIČA, 
uzņēmējdarbības konsultante, 

SIA LLKC Krāslavas nodaļa
I. GEIBAS foto

Mācību vizīte Zviedrijā

– Šobrīd gan tiek diskutēts, 
ka jauno prasību vajadzētu atcelt. 
Ja to tomēr vajadzēs, tad mēs 
esam tam gatavi. Mums nesen 
bija domes sēde izbraukumā – 
Skaistas pagastā, bet, ja tā būtu 
notikusi Krāslavā, mēs jau būtu 
izmēģinājuši sēdi ierakstīt. Bū-
sim pieticīgi un nepirksim dārgas 
iekārtas. Varbūt sēdes ieraksti ir 
nepieciešami, bet es domāju, ka 
esošajā ekonomiskajā situācijā 

šāds naudas ieguldījums valstī 
kopumā nav vajadzīgs. Bet mēs 
nodrošināsim likuma izpildi, tā 
nav problēma. 

Juris ROGA 

Papildus slogs
21. februārī stājušies spēkā grozījumi likumā „Par 
pašvaldībām”, kas paredz no 1. jūlija nodrošināt domes 
sēžu ierakstīšanu audioformātā un ierakstu ievietošanu 
pašvaldības interneta mājaslapā, lai iedzīvotāji varētu sēdes 
noklausīties. Krāslavas novada domes priekšsēdētājam 
Gunāram Upeniekam jautāju, kā šo prasību realizēs mūsu 
novada pašvaldība? Pirks komplicētu un dārgu iekārtu, vai 
ies pieticīgu ceļu?

Latviju pametušo cilvēku at-
saukšanai ir vajadzīgs tautsaim-
niecības, nevis reemigrācijas 
plāns, rīta LTV raidījumā “Rīta 
Panorāma” pavēstīja Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma.

Viņa skaidroja, ka cilvēki Lat-
vijā atgriezīsies tad, kad 
būs pienācīga alga un 
apstākļi. Šobrīd cilvēki 
ir izmantojuši iespējas 
strādāt citās valstīs, 
kas ir iespējams dzīvo-
jot ES. “Es nekādā ga-
dījumā negribu izteikt 
pārmetumus cilvēkiem, 
kas aizbrauc,” uzsvēra 
Straujuma.

Vēstīts, ka aizpagājušajā 
nedēļā arī Centrālā Statistikas 
pārvalde oficiāli atzina, ka iedzī-
votāju skaits Latvijā ir mazāks kā 
divi miljoni iedzīvotāju.

www.lsm.lv

Premjere: Emigrantu atsaukšanai vajag 
tautsaimniecības, nevis reemigrācijas plānu

Žurnāli jūnijā

•	 Raimonds Platacis – rēzeknie-
tis Rīgā izveidojis savu veik-
smes stāstu reklāmas tirgū.

•	 Stāsts par mūsdienīgu latgalieti 
Edīti – traku ideju radītāju.

•	 Tikšanās ar Annu Eglienu – 
Latgales un pārējās Latvijas 
izcilību pazinēju.

•	 Māksliniece Silva Linarte par 
gleznošanu un Sibīriju.

•	 Latgales keramika pārnovados 
un profesora Daiņa Pundura 
skatījumā.

•	 Aleksandrs Čaks un Rēzekne.
•	 Gaidot Saulgriežu brīnumu In-

gas Stafeckas acīm.
•	 A12 ciemos pie vīndariem Itā-

lijā.
•	 Ceļojums vēl uz toreizējo Kri-

mu.

Iegādājies vai abonē žurnālu A12 
un pozitīva pēcgarša garantēta!

Žurnāls A12 – 
 pozitīvi par cilvēkiem 
Latgalē un pasaulē.
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Sestdiena sākās tā, ka labāk 
nevar vēlēties. Austošās saules 
stari neapžilbināja acis, nelielais 

mākoņu plīvurs - makšķernieka 
sapnis. Un skats uz Skerškānu 
loku torīt bija mākslinieka otas 
cienīgs. Un kāda pārstāvēto vie-
tu ģeogrāfi ja! Rīga, Ķegums, 
Jēkabpils, Daugavpils, Preiļi… 
Gandrīz pus simts dalībnieku, 

kuri cīnījās par vērtīgām balvām 
un kausu no “Daugavas savienī-
bas”, kuru vada aizrautīgs cilvēks 

Ivars Sekacis, viņš bija arī gal-
venais tiesnesis. Šīs populārās 
sacensības Krāslavā notika trešo 

reizi, bet kopumā 
- deviņpadsmito, 
par to liecināja 
arī sacensībās 
nepieciešamais 
sasniedzamais 
rezultāts - 19 as-
tes. Pasākuma 
unikalitāte slēp-
jas tajā, ka kat-
ru gadu mainās 
sacensību no-
teikumi, vien ap-
meklējuma mas-
veidīgums paliek 
nemainīgs.

D a l ī b n i e k i 
no tālākām pilsē-
tām baroja odus, 
nakšņojot teltīs 
Daugavas krastā, 
tuvāk dzīvojošie 
ieradās vēl rīta 
tumsā, lai jau se-
šos no rīta dotos 
uz startu. Ūdens 

līmenis upē - gandrīz ideāls. No 
47 sektoriem, tikai trīs - četri bija 
sarežģīti. Visu noteica izloze. 
Vārdu sakot, vairumam izdevās 
iekārtoties komfortablās vietās, 
bet barības Daugavas ūdeņos 
tika izmests ne mazāk kā divi 
centneri! Pirmā agrā rīta stunda 
pierādīja, ka labu lomu nav vērts 
gaidīt. Arī visu iepriekšējo nedē-
ļu vietējie makšķernieki, tiekoties 
un sarunājoties pa telefonu, sū-
dzējās: lietas nav labas! Jau kuru 
reizi apstiprinājās vecā makšķer-
nieku paruna “Jūnijs - uzspļauj 
copei!” Vairums reižu esmu at-
spoguļojis līdzīgas sacensības, 
Daugava vienmēr priecēja ar 
labiem eksemplāriem. Gadījās 
lielu plaužu, sapalu, līņu un karū-
su copes dienas. Bet ne šoreiz. 
Uzreiz apbēdināšu lasītājus, kuri 
gaida lielu trofeju aprakstu. Vis-
lielākais izrādījās simtgramīgais 
ālants, ko pēc svēršanas palaida 
atpakaļ Daugavas ūdeņos, bet 
pus kilogramu smagais loma kop-
svars izrādījās kā nepārvarams 
cietoksnis. Pat visuresošās vīķes 
un raudas nevarēja piemānīt ar 

barību, kuras vērtība mērāma ne 
vienā vien desmitā eiro. Iemesls 
tam nebūt nav meklējams mak-

šķernieku prasmēs: karstā 
laikā ļoti labi attīstās barības 
bāze, bet paēdušu zivi ir ļoti 
grūti pievilināt. 

…Rīta rasā, izmirkstot 
līdz viduklim, es izstaigāju vi-
sus sektorus. Kādam desmit 
dažāda garuma makšķeres 
kāti, tostarp tādi, kas maksā 
vairāk par tūkstoš eiro. Mak-
šķernieku sievām tas nav 
jāzina, lai netiktu bojāti latvie-
šu ģimeņu pamati. Un vai tik 
makšķernieki nav vainojami 
valsts katastrofālajā demo-
grāfi skajā situācijā?!

Ar puskilogramu smagu 
lomu lielu ģimeni nepabarosi, 

un kas gan par zivju zupu pie 
ugunskura bez percovačkas… 
Apdraudot savu dzīvību, atklāšu 
šīs vasaras sestdienas noslē-
pumu: zivju zupu nācās vārīt no 
rukša gaļas. Tikai Ilzes un Daces 
pavārmākslas talants glāba situā-
ciju. Sagurušie vīri tik braši notie-
sāja karsto ēdienu, ka lielā zupas 
katla tik tikko pietika. Arī es pats 
pacienājos, pirmo reizi dzīvē ēdu 
“zivju zupu” ar pupiņām.  To ne-
var aizmirst…

Rīta apgaitas laikā satiku arī 
Krāslavas trijotni - Nikolaju Maļi-

novski, Viktoru Zavišu un Andreju 
Ļahovski. Divu gadu desmitu lai-
kā viņi pilnveido savu meistarību 
mūsu makšķernieku sacensībās 
Daugavas krastos, taču uzvarēt 
republikas līmeņa sacensībās - 
tas ir grūti realizējams sapnis. Ar 
lielu prieku tikos ar Preiļu trijnieku 
- Kazimiru Anspoku, Viktoru Ūdri 
un Edmundu Bareiko, kuri vai-
rākkārt ir uzvarējuši sacensībās 
Krāslavā. Mūsējie par to neap-
vainojās - augstākās meistarības 
mācību stundas ir nenovērtēja-
mas. Kazimirs, ar kuru mēs jau 
sen esam pazīstami, atzinās, ka 
“Daugavas savienības” organizē-
tajās sacensībās Preiļi vienmēr 

ir ieguvuši kādu god-
algotu vietu. Bet kau-
su - nekad. Mēģināja 
augsto mērķi sasniegt 
šodien, bet te - pilnīgs 
tukšums. Arī ar sektoru 
viņam nepaveicās, bet 
talants izglāba…

Tam nu gan jāpie-
krīt: vienmēr būs tā, 
kā grib zivis, bet upes 
iemītnieces sešu stun-
dā laikā demonstrēja 
pilnīgu vienaldzību 
pret eksotisko barību 
un slepeno ēsmu. Ne-
palīdzēja pat mannas 
putraimi uz āķa, izgata-
vota no šprices adatas 
- redzēti arī tādi!

Pēc fi nālsignāla 
pie svariem neviens 
nesteidzās - apbrīnoja-
ma kautrība… Bet loms 
- 30, 40, 100 grami - tādi 
eksemplāri, ka pat kaķis 
izbrāķēs. Reti kuram 
izdevās sasniegt rezul-
tātu, kurš tiktu ieskaitīts 
- 19 zivtiņas. Paredzot 
rezultātu, es savā blo-
ciņā ierakstīju preilēnie-
šu rezultātu: Kazimirs 
- 0.472, Viktors - 0.422, 
Edmunds - 0.338 kg. 
Jūs smiesieties, bet tie-
ši šis pieticīgais loms 
izvirzīja komandu “Āķis” 
kārotajā pirmajā vietā. 
Preiļu makšķernieki ie-
gūto kausu skūpstīja kā 
miss pausauli. Uzvarē-
tājs individuālajā vēr-
tējumā Anatolijs Staro-
voitovs palīdzēja savai 
komandai no Birzgales 
iegūt sudraba medaļu, 
trešajā vietā - Jēkab-
pils trijnieks. Par lomu, 
saprotamu iemeslu dēļ, 
klusēju. Tajā smaga-
jā sestdienā neviena 
zivs nenorāvās no āķa, 
neviens makšķernieks 
nerādīja roku platumā, 
kāda zivs norāvusies. 
Bet kopumā šīs neēr-
tības nesabojāja gara-
stāvokli aktīvās ūdens 
atpūtas mīļotājiem - 
makšķernieka laime ir 
nepastāvīga. Pats gal-
venais - sirsnīga domu-
biedru komunikācija. 
Otrkārt, katru dienu, kas 
pavadīta makšķerējot, 
Dievs nepieskaita pie 
nodzīvotajām. To jau 
sen teikuši mūsu senči. 

Vasaras diena pie 
ūdens, putnu čivināša-
na - tas ir tāds dvēseles 
prieks, ka pat vārdos 
nevar izteikt. 

Notika brīnums: 
virs mūsu galvām ar troksni pār-
lidoja liels gulbju kāsis. Vasaras 
vidū, nevar būt… Tā nu gan ir 

zīme no augšas! Makšķerēšana 
- pagānisma pielūgšanas ausma.

Aleksejs GONČAROVS

Cilvēks un daba

Uzvarētāji no Preiļiem Anatolijs Starovoitovs, divkāršs varonis

Mūsējie Andreijs Ļahovskis un Nikolajs 
Maļinovskis

Rīta panorāma

Pavārītes vāra cūkgaļas “zivju zupu”

Nenogurdināmais Viktors 
Zavišs

Rīgas rokraksts

Virs upes lidoja 
gulbji…

Festivāla debesu emblēma
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Mobilo sakaru 
 operatori cels  tarifus

Mobilo sakaru tarifus cels ne 
ti kai “Tele2”, bet arī citi  mobilo 
sakaru operatori, intervijā LTV 
“Rīta Panorāma” paredzēja Latvi-
jas Telekomunikāciju asociācijas 
izpilddirektors Jānis Lelis. Viņš 
norādīja, ka Latvijā ir vieni no ze-
mākajiem tarifi em Eiropā. Taču 
vienlaikus tam Latvijā pieaug 
elektrības cenas, iespējami no-
dokļu palielinājumi un palielinās 
arī citi  izdevumi. Turklāt tehnolo-
ģiju ieviešana ir dārga.

Reizē Lelis gan pieļāva, ka tarifu 
pieaugums varētu būt salīdzinoši 
neliels un tarifi  Latvijā paliks vieni 
no lētākajiem Eiropā.

Vēstī ts, ka mobilo sakaru ope-
rators “Tele2” no 1.jūlija veiks 
fi ksēto tarifu pakalpojumu cenu 
paaugsti nāšanu 5,45% līdz 16,9% 
apmērā.

Un, lūk, telefona zvans Liel-
dienās: „Labdien! Mani sauc 
Tatjana Jakimenko. Man node-
va ziņu, ka jūs mani meklējāt...” 
Protams, ka tagad esmu ganda-
rīta par iepazīšanos ar Tatjanu, jo 
redzēju viņas gleznas izstādē un 
tiešām tās bija brīnišķīgas. Īpašu 
sajūsmu izraisīja viņas glezna 
ar nosaukumu „Mājīgais patvē-
rums”. Bet šeit, fotouzņēmumā, 
ir viens no pēdējiem Tatjanas iz-
šuvumiem. Tā ir māksla vai nē?  
- lai katrs izlemj pats. Bet tajā 
reizē mēs nolēmām atlikt mūsu 
tikšanos, ļaujot skatītājam „at-
pūsties”. Jo pavisam nesen avīzē 
tika rakstīts par Gaļinas Gavrilo-
vas, kura izstādei piedāvāja ar 
pērlītēm izšūtu Dievmātes ikonu 
„Nezūdošā gaisma”, meistarību. 
Jāpiebilst, ka, tieši pateicoties 
Tatjanai, viņa sāka nodarboties 
ar izšūšanu krustdūrienā. 

Un tā nu ir gadījies, ka pēc 
mūsu telefonsarunas ar Tatja-
nu, Krāslavā satiku vēl vienu šo 
brīnišķīgo rokdarbu darinātāju. 
Taisnība, viņas priekšvēsture 
bija skumīga. Svetlana pastāstī-
ja, ka pārcieta smagu slimību un 

draudēja pat palikša-
na ratiņkrēslā. Viņa ir 
pārliecināta, ka, tieši 
pateicoties izšūšanai, 
viņa spēja tikt galā ar 
depresiju, bet galare-
zultātā - nostāties uz 
savām kājām, izbrīnot 
ārstus. 

Un, lūk, pavisam 
nesen telefona klau-
sulē atkal sadzirdēju 
Tatjanas patīkamo 
balsi, kas paziņoja par 

kārtējo ierašanos Grāveros. Jaki-
menko viensētu ezera krastā, kas 
slēpjas mežos, mēs atradām ne 
uzreiz. Pirmie, apsteidzot saim-
nieci, mūs sagaidīja vilku sugas 
suns Džafars un simpātiskā kran-
cīte Marti. Suņi diezgan piesar-
dzīgi uzlūkoja mani, kad uzsāku 
sarunu ar Tatjanu. Saimniece 
apgalvo, ka tikai mūsu sarunas 
mierīgais tonis un nosvērtība 
ļāva palikt mums vie- 
natnē. „Džafars – lie-
lisks sargs un uzticams 
draugs. Veselu gadu 
apmeklēja nodarbības 
suņu skolā. Marti arī 
ir liela gudriniece, pat 
neskatoties uz savu 
izcelsmi. Bez viņiem 
esmu kā bez rokām,” tā 
Tatjana raksturo savus 
četrkājainos draugus. 

Pirms uzsākt sa-
runu par izšuvumiem, 
Tatjana izrādīja man savu lauku 
sētu. Iekārtojas viņa pamazām, 
nesteidzoties, ņemot vērā savas 
iespējas. Priekšplānā jauna būve 
ar brīnumpirtiņu. Beidzot īsteno-
jies viņas vīra Aleksandra, kurš 

pašlaik kā vecākais mehāniķis 
ir jūrā uz liela tankkuģa, ilgi lolo-
tais sapnis. Bet pilnveidot savu 
viensētu, pēc Tatjanas domām, 
var arī bez milzīgiem tēriņiem. 
Lūk, no akmeņiem veidots deko-
ratīvs kalniņš, ko izveidoja pati 
saimniece. Celtniecības mate-
riāli ir visapkārt..  Tik ej un vāc! 
Nav šaubu, ka dzīvesbiedriem 
izdosies pārvērst šo lauku sētu 
par īstu paradīzes nostūrīti, uz 
kurieni labprāt brauks ciemoties 
viņu bērni un mazbērni. Bet tam, 
protams, ir nepieciešams laiks. 
Bet, pēc Tatjanas teiktā, nav ie-
mesla, kas liktu viņai šķirties no 
mīļās nodarbes – gleznu izšū-
šanas. „ Uz adatas uzsēdās”, kā 
joko pati Tatjana, pirms pieciem 
gadiem. Tagad vien nožēlo, ka 
ar izšūšanu nesāka nodarboties 
vēl jaunībā. Jo viņas māmiņa bija 
laba rokdarbniece: izšuva gan 
krustdūrienā, gan gludajā rakstā, 

tamborēja. Jāsaka, ka tas arī pa-
ildzināja Tatjanas māmiņas dzīvi 
pēc insulta, kaut gan izšūt viņa 
vairs varēja tikai ar vienu roku. 

Tatjanas visas gleznas sa-
jūsmina ar izvēlēto sižetu. Un ti-

kai pēc uzmanīgas aplūkošanas 
kļūst skaidrs, ka viss šis skais-
tums ir nodots ar milzum daudz 
diegu un toņu palīdzību. Tam, lai 
izveidotu šādu mākslas darbu, 
nebūt nav jābūt ģeniālam māks-

liniekam. Gatavas shēmas izšū-
šanai – no vienkāršiem zīmēju-

miem līdz pat sarežģītām 
gleznām – var iegādāties 
specializētos veikalos vai 
pat internetā. Kā arī pašu 
komplektu izšūšanai. 
Šeit galvenais ir nodro-
šināties ar pacietību un 
noteikt izšūšanas tehniku 
– gludais raksts, krustdū-
riens, puskrustdūriens 
vai gobelēnizšūšana. Vēl 
viens svarīgs moments 
– gleznas noformēšana 
rāmī. Tas gan diemžēl 

nav lēti. Tāpēc gleznu izšūšana 
ir diezgan dārga nodarbe, ko ne 
katrs var atļauties. 

Mans jautājums - kāpēc 
izvēlējās tieši krustdūrienus? 
Tatjanai, protams, šķita tāds di-

letantisks. Viņa priekšroku dod 
nelielām gleznām, bet to darinā-
šanai der krustdūriens, jo tas ļauj 
pilnīgāk attēlot priekšmetu un tēlu 
kontūras. Bet pieredzes bagātas 
izšuvējas māk savienot dažādas 

tehnikas gleznas nepieciešama-
jam vieglumam, krāsu pilnībai un 
dažādām citām svarīgām īpašī-
bām. 

Piecu gadu laikā Tatjana jau 
ir izveidojusi apmēram desmit 
darbus. Viena darba izveidei tiek 
atvēlēti apmēram četri mēneši. 
Mūsu Tatjana uzsver, ka izšūša-
na sniedz pozitīvu lādiņu, un tā-
pēc izšuj viņa visbiežāk rītos un 
vakaros. Tā  nav vienkārši nodar-
be sev, bet gan iespēja ieprieci-
nāt arī savus tuviniekus. Divas 
Tatjanas veidotās gleznas rotā vi-
ņas meitas Ksenijas dzīvokli. Vai 
gan ir iespējams iedomāties kādu 
vēl mīļāku dāvanu, kas ir veidota 
pašu rokām un tajā ielikta daļiņa 
no dvēseles!?

Valentīna SIRICA
Autores foto

No dažiem strausiem līdz 
minizoodārza apmēriem Vies-
turs un Ērika Gabrusāni gājuši 
gadiem ilgi. Varbūt tālab esam 
pieraduši katru gadu dzirdēt par 
kādu jaunu dzīvnieku, kas uz-

radies saimniecībā. Vai vismaz 
par kādu jaunu ieceri, piemēram, 
pirms dažiem gadiem uzsāktā 
viesu mājas būvniecība, kas tiesa 
uz priekšu virzās ļoti lēni.  Bet, kā 
saka, kas lēni nāk, tas labi nāk! 
Šogad “Lauku ceļotājs” rīkoja ak-
ciju “Atvērtās dienas laukos”, lai 
popularizētu Latvijas laukus un 
tajos audzētus, ražotus, gatavo-
tus produktus un pakalpojumus. 
Gabrusānu mini zoodārzu trīs 
dienās apmeklēja 100 cilvēki no 
visas Latvijas, bet vairāk intere-
sentu bija no Latgales, konkrēti 
– Rēzeknes puses.  

Mini zoodārza saimniece 
Ērika pastāstīja, ka šogad jaunu 
dzīvnieku nebūs, jo vairs nav ie-
spēju paplašināties. Turklāt eso-
šais dzīvnieku skaits ir gana pie-
tiekošs, lai tūristiem šurp braukt 
būtu interesanti. Protams, lielā-
kais interesentu pulks ir bērni un 
gandrīz puse no tiem interesējas 
tieši par strausiem un kaziņām, 
kuru saimniecībā piedzimis bez 
jēgas daudz. Vēl ļoti liela interese 
ir par nutrijām un alpakiem.  Vār-
du sakot, pirmajā vietā dzīvnieki, 

kurus var pabarot paši apmeklē-
tāji, piemēram, iedot zāles kušķīti 
kaziņām. Pārējie zoodārza iemīt-
nieki mazajiem ekskursantiem 
nešķiet tik interesanti, varbūt vēl 
tikai pie pekariem aiziet. Bet ir 
citi apmeklētāji, kurus interesē, 
piemēram, putni, kuru arī ir ļoti 
daudz. Starp citu, ja ir vēlēšanās 
un džinkstošais makā, var iegā-
dāties pat strausu olas. Varbūt 
kādam ekskluzīvs pirkums nav 
pa kabatai, bet var mierināt sevi 
ar domu, ka saimniekiem jaunais 
žogs strausu mītnei arī izmaksāja 
dārgi.

Viesturu saimniecībā ir arī 
truši, bet, ja gribas redzēt trušu 
fermu un garaušus lielā barā, ir jā-
dodas pie kaimiņiem – Mariselas 
Jeromenokas, kura nodarbojas ar 

truškopību un arī zirgkopību.  
Jāatzīmē, ka Gabrusāni tikai 

priecājas, ja izdodas ieinteresēt 
tūristus apmeklēt arī citas saim-
niecības un iesaka viņiem pavie-
soties ne tikai Robežniekos, bet 
arī Indrā un Piedrujā, kur arī ir ko 
redzēt. 

Juris ROGA
Autora foto

Ekskursija mini zoodārzā
Spriežot pēc laikapstākļiem, šogad tūrisma sezona 
uzņēmējiem solās būt veiksmīga. Patiesi, arī apskatīt 
Robežnieku zemnieku saimniecības “Akati” dārgumus – 
pāvus, fazānus, tītarus, vistas, Āfrikas melnos strausus, 
Austrālijas emu, alpakus, kā arī trušus, aitas, kazas un ci-
tus dzīvniekus – patīkamāk ir tieši saulainā dienā. 

Aizrautīgi cilvēkiNodarbošanās, kas pagarina dzīvi

VUGD Latgales 
reģiona brigāde 

informē
(27.05.2014. - 10.06.2014.)

27.05. - Dega meža zemsedze un 
koki 20000m2 Kaplavas 
pag., Šilovka

28.05. - Dega meža zemsedze 
32000m2 Kaplavas pag., 
blakus Šilovkas ezeram

07.06. - Lauksaimniecības tehnikas 
remonta un glabāšanas 
ēkas palīgtelpā dega dī-
vāns Dagdas Muiža.

„ Uz adatas uzsēdās”, kā joko pati Tatjana, pirms pieciem ga-
diem. Tagad vien nožēlo, ka ar izšūšanu nesāka nodarboties 
vēl jaunībā. 

Par Tatjanu Jakimenko, pareizāk sakot, par viņas 
krustdūrienā izšūtām gleznām „Ezerzemē” tika 
minēts jau aprīlī, kad tika publicēts materiāls 
par Grāveru bibliotēkā notikušo izstādi „Skais-
tums, ko radījusi daba”. Tiesa, ar viņu toreiz 
mēs diemžēl nesatikāmies. Tatjana dzīvo gal-
vaspilsētā, bet uz savu lauku sētu Grāveros at-
brauc tad, kad viņai rodas vēlēšanās atpūsties 
no pilsētas steigas.



6 2014.gada 13. jūnijs

Uz bibliotēku Olga nāk ne ti-
kai nodot izņemto lasāmvielu un 
paņemt jaunas grāmatas, žurnā-
lus, avīzes, bet arī lai ar bibliote-
kāres Kristīnas Rutkas palīdzību 
iemācītos rīkoties ar datoru. Dara 
to ne jau katru dienu, bet tā, lai 
neaizmirstos. Gadās kaut ko pie-
mirst, bet tad ir jāpieraksta. Mājās 
datora nav, kad iemācīsies ar to 
strādāt, tad arī varēs domāt par 
pirkumu. 

“Es bez bibliotēkas nevaru 
dzīvot, man patīk jaunākās grā-
matas un tās šeit ir,” sacīja ne-
gaidītā sarunbiedre. “Bibliotekāre 
jauna, telpas jaunas, un viss šeit 
šķiet jauns. Un cik daudz žurnā-
lu! Šeit lasām arī “Ezerzemi”, tikai 
rakstu par mūspusi avīzītē nav 
daudz. Patīk lasīt par sovhozu 
un kolhozu dzīvi, tieši par lauku 
cilvēkiem, kuri tai laikā strādāja. 
Rubriku “Par šo un to, visu ko” 
vispār nelasu. Prieks lasīt par 
pensionāriem, lai gan pati vēl 
neesmu pensijā, strādāju. Mani 
aizkustina raksti par cilvēkiem, 
kuri ir paveikuši kādu labu darbu, 
kaut ko dzīvē sasnieguši. Sevišķi, 
ja es viņu kaut nedaudz pazīstu, 
un, ja arī nepazīstu, izlasu, jo 
varbūt pati to varu izdarīt! Televī-
zijas programma? Kā jau jebkura 
programma. Es televizoru skatos 
svētdienā, mums ir jauns TV ar 
iebūvētu dekoderu – dēls uzdā-
vināja 50 gadu jubilejā! Žēl, ka 
tagad neredzam TV 3, sanāk bie-
žāk skatīties Baltkrievijas televīzi-
ju. Man patīk klausīties, ko runā 
tās trīs kundzes raidījumā “Davai 
poženimsja”. Tāda savdabīga lo-
terija – sakritīs vai nesakritīs. Vīrs 
visu laiku skatās NTV, tur visu 
dienu filmas. Viņš pēc profesi-
jas gāzes elektrometinātājs, visu 
mūžu strādāja šeit par metinātāju 
un paspēja iziet priekšlaicīgi pen-
sijā, bet tā ir pavisam neliela. 

Atgriežoties pie avīzes satu-
ra – sevišķi patīk avīzes pēdējā 
lapa, jo tur ir viss. Šodien meklēju 
sludinājumu par vistu tirdzniecību 
– gribēju zināt, kad tās atvedīs uz 
šo pusi. Man bija jaunas vistiņas, 
bet vienā naktī sesks izvilka no 
vistu kūts visas sešas un noko-
da. Ar vīru turam arī trušus, bija 
viens smuks balts, vienmēr izlīda 
no būrīša, skraidīja pa kūti. Volo-
dja ienāk – trusis nabadziņš guļ 
beigts, sesks iezagās kūtī...” 

Vārds pa vārdam un atklā-
jas, ka Olga pati savulaik strādā-
ja bibliotēkā, un viņai labi pazīsta-
ma tagadējā bibliotekāre Kristīna 
Rutka – abas nāk no vienas ap-
dzīvotās vietas – Lukševas, kur 
savulaik dzīvoja ļoti daudz cilvē-
ku. Tur ritēja Olgas bērnība, kurā 
viņa vēlētos atgriezties.

“Manā bērnībā nebija ne 
datoru, ne citu tehnoloģiju, mēs 
daudz strādājām,” sieviete kavē-
jas atmiņās. Maniem vecākiem 
bija liela ģimene – seši bērni, 
starp kuriem es biju jaunākā. Visi 
pamazām izklīda kur nu kurš, jo 
vajadzēja turpināt izglītoties, bet 
man nācās daudz palīdzēt vecā-
kiem mājas solī. Tēvs izveda go-
vis ganībās, man tās visu dienu 
tur bija jāgana. Tai pašā laikā tētis 
mani ļoti žēloja, jo biju jaunākā ģi-
menē. Skatos uz tagadējiem bēr-
niem – viņiem prātā tikai dators, 
bet es viņu vecumā jau slaucu 
govis. Daudzi tagadējie bērni pat 

baidās no govs, lūk, kā viss mai-
nījies!” 

Skolas gaitas Olga uzsāka 
Ķepovas skolā, 2. klasē visi bēr-
ni jau gāja Asūnes pamatskolā. 
Astoņi kilometri uz skolu un tik-
pat mājup viņiem šķita normāla 
lieta, kas mūsdienu paaudzei iet 
secen pateicoties skolas autobu-
siem. Nākamā izglītības iestāde 
Olgai bija Dagdas vidusskola, 
kuru pabeigusi 1978. gadā un 
devās strādāt uz bibliotēku. Pro-
tams, vajadzēja iziet bibliotekāru 
kursus, bet strādāt nebija liela 
problēma, jo viņas priekšgājēja 
bija rajonā labi pazīstamā biblio-
tekāre Anna Grizāne, no kuras 
varēja daudz ko iemācīties. Pēc 
trīs gadiem Olga tomēr pamai-
nīja darbavietu – devās uz bēr-
nudārzu strādāt par audzinātāju 
grupā, un atkal bija jāapmeklē 
attiecīgi kursi. Agrāk jau nepra-
sīja tādus izglītības dokumen-
tus, kādi ir vajadzīgi šodien, bet 
cilvēki strādāja savās vietās un 
savus pienākumus veica godprā-
tīgi, vismaz lielākā daļa. Tikai pēc 
tam sākās kalpošana papīram, 
bet ko tas deva? Olga atceras, 
ka bērnu bija ļoti daudz un vecajā 
bērnudārza ēkā trūka vietas: trīs 
grupiņas, atsevišķi latviešu un 
krievu. Uzbūvēja jaunu bērnudār-
zu, taču prieki bija īsi – Latvijas 
atjaunotajā brīvvalstī bērnudārzu 
aizvēra un Olga palika bez dar-
ba. Lielajā kompleksā kādu laiku 
vēl turpināja darboties divplūsmu 
skola (1.- 4. klases), bet pēc ga-
diem pieciem arī to slēdza. Lielās 
pārmaiņas Olgu atstāja bez regu-
lāriem ienākumiem uz daudziem 
gadiem, taču viņa izmantoja jeb-
kuru iespēju vismaz noturēties 
virs ūdens, līdz pagājušā gada 
rudenī viņai piedāvāja kurinātājas 
darbu vietējā katlumājā.   

“Tagad esmu gudra sieviete 

–  pabeidzu kursus katlu uzbū-
vē, ekspluatācijā, darba drošī-
bā, un ieguvu tiesības darbam 
ar ūdenssildāmajiem katliem un 
ūdens sildītājiem ar ūdens un 
tvaika katliem,” ar smaidu uz 
lūpām saka Olga. “Vārdu sa-
kot, esmu apkures katlu ope-
ratore. Re, man izsniegta šāda 
apliecība, kuru jānēsā līdzi, arī 
specapģērbs ir. Nākošgad vairs 
nebūs jāmācās, bet būs jākārto 
atkārtoti eksāmens. Varat iedo-
māties, kāds bija prieks saņemt 
bankas karti un pirmo algu pēc 
ilgiem bezdarbnieces gadiem! 
Veselus 20 gadus – kopš 1993. 
gada – es biju bez darba, un nekā 
priecīga tajā nebija. Pasākumu 
jāpilda daudz, katru mēnesi bija 
mērāms tāls ceļš, lai tikai atzīmē-
tos nodarbinātības dienestā. Jau 
bija tā, ka es katru dienu lūdzos, 
lai tikai atrastu darbu un pēkšņi 
viens vīrietis nomainīja darbavie-
tu un katlumājā atbrīvojās vieta. 
Saņēmu darba piedāvājumu, un 
20. novembrī sāku strādāt. Neap-

rakstāms prieks! Nekad nedrīkst 
zaudēt cerību un vienkārši pado-
ties! Kad pirmo reizi atvēru dar-
bavietas durvis, nobijos un pirmā 
doma bija – kur gan es nokļuvu! 
Jau pirmajā darba dienā visu 
iztīrīju, sakārtoju un ar bažām 
gaidīju, kā pārējie darbabiedri 
– trīs vīrieši – uztvers manu rīcī-
bu. Bažījos velti, viņi mani uzreiz 
pieņēma kolektīvā, un turpmāk 
centās, lai darbavietā būtu tīrība 
un kārtība, cik nu tas katlumājas 
vidē ir iespējams. Vārdu sakot, 
dzīvojam draudzīgi.”  

Olga apgalvo, ka darbs mūs-
dienīgā katlumājā nav smags, bet 
vienmuļš un vajag daudz zināša-
nu. Lai laiks skrietu raitāk, viņa 
atnesa savu radio, bet derētu arī 
televizors, lai naktīs nav tik garlai-
cīgi. Par kurinātājiem sūdzību nav 
bijis, ziemā visiem bija gana silti 
un tikai nesiltinātajā ēkas daļā bija 
sajūtams vēsums. Olga pat iedo-
māties nespēja, ka vienreiz dzīvē 
pienāks diena un viņa ies tēva 
pēdās. Viņas mamma bija sani-
tāre Lukševas medpunktā, kas 
atradās pie autobusu pieturas, bet 
tēvs lauksaimnieks, kurš vēlāka-
jos gados strādāja par kurinātāju 
katlu mājā, nodrošinot ar siltumu 
ziemā jaunās darbnīcas… 

Savu ģimeni Olga nodibināja 
1980. gadā, un šajā stāstā ir kāda 
interesanta detaļa, kuru nevar ne-
pamanīt: “Kad atnācu strādāt uz 
bibliotēku, pie manis sāka braukt 
ciemos divi kavalieri – es izvēlē-
jos labāko! Tajos laikos mūspusē 
bija daudz vairāk cilvēku un dzī-
ve ritēja jautri, bija daudz rosības, 
ne tā kā tagad. Pēc manis uz šo 
bibliotēku atnāca Velta un arī 
viņa, šeit strādājot, atrada savu 
otro pusīti un apprecējās. Tagad 
abas smejamies – pienākusi jau-
nās bibliotekāres Kristīnas kārta 
precēties. Joks jokam, bet mums 

būs milzīgs prieks un jautrība, ja 
arī Kristīna apprecēsies, strādā-
jot bibliotēkā. Kristīna, nepievil 
mūs ar Veltu, tradīcija jāturpina!”

Kā jau pirmīt rakstīju, Olgas 
vecākiem bija seši bērni, bet kat-
ra nākamā paaudze ne vienmēr 
pieturas pie visām seno laiku 
dzīves vērtībām. Lūk, arī Anuk-
rānu ģimenē ir tikai divi bērni – 
Edgars un Solvita. Dēls Edgars 
pēc profesijas ir jūrnieks, dzīvo 
Kauguros. Meita Solvita strādāja 
veikalā, bet tad aizbrauca dzīvot 
uz Ropažiem. Savukārt Olga ar 
dzīvesbiedru Vladimiru palika uz-
ticīgi dzimtajai pusei un mīt savā 
Līvānu mājiņā, taču bērnu čalas 
tajā nav apklusušas, jo viņiem ir 
daudz mazbērnu, kuri šeit vien-
mēr gaidīti.

Olga: “Dēlam stingri noteicu, 
ka bērniem jādod latviski vārdi un 
puikas nosauca par Rolandu un 
Vitautu. Puikām ir 10 un 4 gadiņi, 
lielākajam ļoti interesē viss, kas 
saistīts ar zemi, bioloģiju. Visas 
burkas pielasa ar ķirzakām, var-

dēm, sliekām. Savukārt mazajam 
vienmēr vajag redzēt visus māj-
dzīvniekus. Pilsētā jau nav pie- 
ejams nekas no lauku dzīvesvei-
da, puikām gribas vairāk vaļas, 
visu redzēt, pamēģināt savām 
rokām. Vecākais ļoti labi zīmē, 
ir apmeklējis Jūrmalas Mākslas 
skolu. 

Solvitai ir trīs bērni – meita 
un divi puikas. Mazmeita ir ve-
cākā no visiem mazbērniem, un 
viņu sauc Sabīne. Pat vectēvu 
iemācīju pareizi izrunāt vārdu 
– nekāda “a” vārda beigās, tikai 
“e”.  Kaut arī mans vīrs ir latvietis, 
viņš runā krieviski, jo tā liktenis 
lēma. Dēlus meita nosauca par 
Sandi un Elvisu. Elviss rakstāms 
ar diviem “s” beigās, bet Elvis 
Preslijs ir rakstāms ar vienu. Es 
daudz lasu žurnālus, stāstus par 

cilvēkiem un vienā izlasīju vārdu 
Elviss. Redz, tas jau skan latviski, 
zvanu meitai: “Kā rakstīsiet dēla 
vārdu? Ar vienu vai diviem “s”?” 
“Protams, mamma, ar diviem “s” 
galā!” Man kā akmens no sirds 
nost...”

Olga apzinās, ka viņas bērni 
neatgriezīsies laukos mammas 
un tēva mājās, jo šeit viņiem nav 
darba, nav ko darīt, nav no kā 
pārtikt. Skumji, bet tāda ir šīs-
dienas realitāte un ne tikai viņas 
bērni pametuši un vēl daudzi arī 
pametīs dzimtās vietas. Šī apzi-
ņa dažreiz liek Olgai aizdomā-
ties: “Raujies, sities, bet dēļ kā? 
Vienīgais prieks, ka vari bērniem 
un mazbērniem iedot pašu iz-
audzētu pārtiku. Vismaz zini, ka 
paēdīs ekoloģiski tīrus produktus. 
Sevišķi manam Edgaram ļoti pa-
tīk mājās gatavotais. Viņš kopš 
pašas bērnības “zog” no pannas 
škvarkas. Kad brauc ciemos, 
vienmēr zvana no Aglonas, saka, 
pēc stundas būšu klāt, un es 
sāku rosīties virtuvē. Prieks par 
to, ka bērniem ir kurp atbraukt, lai 
kopā satiktos, ir kur paskraidīt un 
paspēlēties mazbērniem.”

Šķiet, šajā vietā varētu likt 
punktu, bet Olga negaidīti at-
griežas pie “Ezerzemes” satura 
tēmas: “Šo avīzi no neatmina-
miem laikiem lasa mana vecmā-
miņa un mamma. Ja kādreiz pati 
neizlasu, rodas sajūta, ka esmu 
palaidusi garām svarīgas lietas. 
Zvana draudzene, jautā: “Olga, 
tu lasīji to un šo rakstu?” Tā kā 
avīzi ik mēnesi neabonēju, jā-
skrien uz bibliotēku lasīt, jo kā 
es varu nezināt, kas notiek pa-
gastā, novadā, rajonā?” Saprotu, 
ka visiem grūti izdabāt. Lūk, da-
žiem nepatīk, ka avīzē raksta par 
skolas dzīvi, bet daudziem bērni 
un mazbērni mācās un viņiem ir 
patīkami sevi ieraudzīt avīzē. Pa-
tīk raksti par Intas Viļumas kolek-
tīvu, kad viņa pastāsta, kurp viņi 
brauc, uzstājas, dzied. Ar prieku 
lasu par konkursu uzvarētājiem, 
balvu saņēmējiem. Gribas pa-
lasīt par pastniekiem, par viņu 

sūro ikdienu. Vispār vairāk raks-
tiet par savējiem, par vietējiem 
notikumiem pagastos, novadā. 
Ļoti patika raksts par Ezernieku 
aptiekāri, jo es personīgi pazīs-
tu viņas meitu un no raksta kaut 
ko jaunu, interesantu uzzināju 
par šiem cilvēkiem. Patīkami, ka 
atbraucāt pie mums uz Ķepovu. 
Kad avīzē lasām par savas pu-
ses cilvēkiem, rodas sajūta, ka 
arī novada nostūrī dzīvība vēl 
ir, šeit dzīvo vienkārši darbarūķi, 
kuri dod vai savulaik ir devuši 
labumu sabiedrībai. Gribu arī pa-
strostēt – reizēm avīzē nav pilnī-
ga taisnība, gadās – izpušķojat. 
Bet, ja cilvēks pelnījis, man nav 
nekādu pretenziju, ja viņu arī vai-
rāk paslavē.”

Juris ROGA
Autora foto

Nekad nedrīkst padoties!
Vienai ļaužu daļai Dagdas novada Ķepova šķiet Dieva aizmirsts nostūris, tomēr dzīve 
šeit nav norimusi, un par to liecina ne tikai jaunie objekti, bet arī paši cilvēki. Apmeklējot 
Ķepovas bibliotēku jaunajās telpās un intervējot jauno bibliotekāri, mūsu sarunai pie- 
vienojās bibliotēkas apmeklētāja - aktīva sieviete un čakla lasītāja Olga Anukrāne. Saruna 
notika pavasarī, bet raksts tapa lēnām un tikai šodien to piedāvājam saviem lasītājiem.

Olga apzinās, ka viņas bērni neatgriezīsies laukos mammas 
un tēva mājās, jo šeit viņiem nav darba, nav ko darīt, nav no 
kā pārtikt. Skumji, bet tāda ir šīsdienas realitāte un ne tikai 
viņas bērni pametuši un vēl daudzi arī pametīs dzimtās vie-
tas. Šī apziņa dažreiz liek Olgai aizdomāties: “Raujies, sities, 
bet dēļ kā? 

Pārtikas un 
veterinārais dienests (PVD) ai-
cina patērētājus neiegādāties 
produktu Miracle Frooties, kas 
pieejams tablešu veidā un kura 
sastāvā esošajiem augu satu-
rošajiem produktiem nav veikts 
drošuma novērtējums un tie nav 
reģistrēti Uztura bagātinātāju vai 
diētiskās pārtikas reģistrā.

Saņemtā informācija no 
Eiropas Savienības (ES) Ātrās 
brīdināšanas sistēmas par pro-
duktu Miracle Frooties liecina, ka 
produkta sastāvā ir sinsēpales 
(Synsepalum dulcificum) ogas 
(angļu valodā: Miracle fruit, Mi-
racle berries). Šī auga dzimtene 
ir Rietumāfrika. Ogām ir īpatnēja 
garša, un pēc to ēšanas jebkurš 
ēdiens šķitīs salds, jo ogas satur 
ķīmisko vielu - mirakulīnu. 

ES šīs ogas pārtikā nav iz-
mantotas, tādēļ produkts ir uz-
skatāms par neatzītu jauno pār-
tiku. Sinsēpales ogām nav veikts 
drošuma novērtējums, līdz ar 
to nav dota izplatīšanas atļau-
ja nedz kā pārtikas produktam, 
nedz arī kā pārtikas produktu sa-
stāvdaļai un to nav atļauts ievest 
un izplatīt Eiropas Savienībā. 

Tāpat PVD aicina patērētā-
jus, kuri iegādājušies minēto pro-
duktu, pārtraukt tā lietošanu.

Anna JOFFE, 
PVD Sabiedrisko attiecību 

daļas vadītāja

PVD brīdina 
par nereģistrētu 

 produktu 
Miracle Frooties
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Krustvārdu mīkla

1. Bergamota tēja.
2. Anēmija ir _________ deficīts asinīs.
3. Baktērijas, kuru ir daudz vistu gaļā.
4. Zemes bumbieris.
5. Dārgmetāls.

6. Ienākumu un izdevumu plāns.
7. Debessķermenis, kurš neizstaro gais-
mu.
8. Pārlādējams šaujamierocis.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pareizās atbildes lasiet nākošajā numurā! Sastādījusi Anna MAĻINOVSKA

Iepazīstieties — Evelīna 
Petunova, Murjāņu sporta 
ģimnāzijas absolvente. Nāka-
mais solis -— mācības Latvijas 
sporta pedagoģijas akadēmijā 
un treniņi. 

Pagaidām kontā divi Latvi-
jas Republikas rekordi — lodes 
grūšanā un diska mešanā. 

Priekšā jaunas sporta vir-
sotnes. Sešu gadu laikā Evelīna 
trenējās pie mūsu treneres Ine-
ses Umbraško, kurai viņa sūta 
daudz pateicības vārdu.

Aleksejs GONČAROVS
Autora foto

Krāslavas 
jaunā 

zvaigzne

Lelles ir viens no senākajiem 
rotaļlietu veidiem, par kurām runāt 
jau var kopš cilvēku civilizācijas 
rītausmas. Bet lelles nepiecieša-
mība cilvēka attīstībā ir pierādī-
ta jau vēsturiski un etnogrāfiski. 
Pirmās zināmās lelles – ēģiptie-
šu darinātas, tām ir apmēram 4 
tūkst.gadu. Tās tika izgrieztas no 
plāniem dēlīšiem un izkrāsotas 
noteiktās ģeometriskās figūrās, 
kas simbolizēja apģērbu, jau 
tolaik lellēm bija kustīgas locīta-
vas, īsti mati, izgrebtas ekstre-
mitātes. Ļoti liela leļļu dažādība 
bija antīkajos laikos. Antīko laiku 
lelles, kā arī ēģiptiešu darinātas, 
ir tuvas sava laika mākslai, tā ir 
sava laika samazināta skulptūra. 
Un, protams, tā laika lelles mūs-
dienu bērniem šķistu dīvainas un 
neradītu nekādu interesi. Tikai 
19. gadsimta otrajā pusē līdz ar 
ražošanas attīstību notika strauja 
arī šo rotaļlietu attīstība. Radās 
lelles no papjemašē un no raupja 
neglancēta porcelāna („biskvīts”), 
bet vēlāk – no gumijas un plasti-
kas. 

20. gadsimta klasiskajai 
lellei bija bērna seja un ķerme-
ņa proporcijas. Bet 1959. gadā 
amerikāņu kompānija „Mattel” 
sāka ražot lelles sievietes izska-
tā, kas arī kļuva par mūsdienās 

visā pasaulē pazīstamās Bārbijas 
pirmtēlu. Bārbijas ārējais izskats 
un apģērbs 20. gadsimta otrajā 
pusē mainījās līdz ar modes ten-
dencēm un vēsturiskajiem noti-
kumiem. Ja pirmā lelle līdzinājās 
sievietei gados, tad 60.- tajos ga-
dos Bārbija līdzinājās jaunietei, 
ietērptai „hipiju” apģērbā. Paralēli 
radās jauni personāži – Bārbijas 
radinieki un paziņas, lelles, ie-
tērptas pasaules tautu kostīmos, 
slavenību dubultnieki (Odrijs 
Hepberns, Merilina Monro, Tvig-
gi), dažādu profesiju pārstāvji 
(Bārbija – ārste, Bārbija – kos-
monaute, Bārbija – prezidenta 
kandidāte), dažādas nacionalitā-
tes (aziāti, afroamerikāņi) un pat 
lelle, kas attēloja invalīdu ratiņ-
krēslā, ko izveidoja tādēļ, lai bēr-
ni ar īpašām vajadzībām nejustos 
atstumti. Lelles, to dažādība, to 
rašanās vēsture – daudzpusīga, 
daudzveidīga un, protams, inte-
resanta tēma. Visiem ir zināma 
tautas paraža – bērniem dāvi-
nāt lelles. Senos laikos ģimenēs 
lelles visbiežāk izgatavoja paši. 
Tika uzskatīts, ka rotaļlieta kā dā-
vana bērnam sniegs veselību un 
labklājību. Materiāli lelles izveidei 
tika ņemti visdažādākie – sūnas, 
bērzu tāsis, žagari, salmi, lupatas 
un pat vienkāršas malkas paga-
les varēja ietērpt par lelli. Runā, 
ka pieaugušo mīlestības forma 
pret lellēm ir to kolekcionēšana, 
bet kolekcijas lellei atšķirībā no 
rotaļlietas ir ne tikai savs vārds, 
bet arī personīgā vēsture. Plan-
gonoloģija – tā tiek dēvēta leļļu 
kolekcionēšana, un šodien vē-
los iepazīstināt jūs ar Svetlanu 
Bargāni, kura izgatavo ļoti inte-
resantus eksponātus savai mā-
jas kolekcijai. Kāds eksponātus 
savai kolekcijai iegādājas veika-
lā – „Tas ir diezgan vienkārši,” 
Jūs teiksiet. Bet Svetlanas rokas 
patstāvīgi rada apbrīnojamas un 
mīļas lelles. 

– Svetlana, pastāstiet, lū-
dzu, kā Jūs nokļuvāt šajā brī-
nišķīgajā leļļu pasaulē. Kas pa-
mudināja Jūs izmēģināt savas 
spējas šajā mākslas jomā?

– Viss sākās ar to, ka pirms 
Jaunā gada man radās vēlēša-
nās savus tuviniekus iepriecināt 
ar neparastu dāvanu – mājas 
gariņu. Internetvietnēs aplūko-
ju visiespējamāko informācijas 
palīdzību par šo rotaļlietu izga-
tavošanu un nolēmu izmēģināt. 
Bet man nesanāca tas, kas bija 
piedāvāts internetā, bet sanāca 
tas, kas patika tieši man pašai. 
Pēc kāda laika es mazliet pie-
koriģēju līdz galam nepabeigtos 
mājas gariņus un sāku veidot sa-
vas brīnišķīgās lelles. Ļoti patīk 
veidot meitenes, zēnus ne visai. 
Bet reizēm gadās tā, ka veido lelli 
meiteni, bet rezultātā pēc sejas tā 
līdzinās puišelim.

– Kādus materiālus izman-
tojat?

 – Audumus, zeķbikses, vate-
līnu un, protams, diegus. Kad sa-
skaras vairāki materiāli, tad darbs 
rit ātrāk, arī kad materiālu sajūti 
ar rokām.

– Cik laika nepieciešams 
vienas lelles izgatavošanai?

– Ja strādā no rīta līdz va-
karam, tad viena diena, bet ja ar 
pārtraukumiem, tad divas.

– Cik leļļu ir Jūsu kolekci-
jā?

 – Apmēram piecdesmit. Bet 
mājās jau tik nav. Daudzas esmu 
uzdāvinājusi... Divas lelles kā dā-
vana pat uz Karēliju tika nosūtī-
tas.

– Cik bieži kolekcija tiek 
papildināta?

– Periodiski. Nevaru teikt, ka 
lelles es izgatavoju katru dienu. 
Bija pārtraukums, jo nebija vatalī-
na. Nu bet kopumā šī nodarbe ļoti 
aizrauj. Kā iesāku Jaunajā gadā, 
tā joprojām, līdzko ir brīvs brītiņš, 

tā nevaru atrauties. Reizēm, ga-
dās, ka iesāku veidot jaunu lelli 
un šķiet – kādas muļķības! Bet 
rezultātā sanāk pat ļoti simpātis-
ka. Interesanti ir veidot seju un 
acis. Bet, lūk, rokas un kājas nē, 
jo tās visas ir vienādas.

 – Vai daudz vajag spēka un 
pacietības, lai veidotu lelles?

– Diezgan daudz. Tam tie-
šām jānāk no sirds, jo tas ir darb- 
ietilpīgs process, kam nepiecie-
šama pacietība, spēks un laiks. 
Mana aizraušanās pieprasa lielu 
kārtību un uzmanību. Piemēram, 
es izmantoju zeķbikses, bet tas ir 
ļoti maigs materiāls. Var nejauši 
zeķubiksi aizķert – aizies „celiņš”. 
Darbam nepieciešama neatlaidī-
ba. Daudz kas ir atkarīgs arī no 
lelles apģērba. Bet kopumā vienu 
lelli es izgatavoju vairākas die-
nas.

– Vai Jūsu lellēm ir vārdi?
– Ir. Piemēram, visinteresan-

tākie vārdi – Kapučīno, jo līdzi-
nās kafijai ar pienu; Ļiļok, Evija, 
Snežinka, Soņja, Džuļi, Betti, dvī-
nītes Emīlija un Olīvija, Mihalina, 
Duņjaša.

– Vai lelles bija mīļākās ro-
taļlietas arī bērnībā? 

 – Jā, bija. Rotaļlietas man 
patīk vēl joprojām. Var pat teikt, 
ka leļļu izgatavošanas process 
– tā ir sava veida „laika mašīna”, 
kas mani aizved bērnībā.

– Jūsu lelles ir vienā ek-
semplārā? Vai arī var atkārtot?

 – Parasti jau vienā. Atkārtot 
varu, bet tā nebūs vairs tieša ko-
pija. Man ir dvīnītes, bet arī tās, 

ja tā uzmanīgi ieskatās, ar kaut 
ko atšķiras. Es izveidoju vienu 
lelli, bet izveidot otru līdzīgu va-
rēju tikai no trešās reizes. Mans 
princips – neatkārtoties, tāpēc 
cenšos veidot tā, lai manas lelles 
būtu dažādas.

– Daudziem lelle – tas ir 
mājas pavarda simbols un ta-
lismans. Un kas lelle ir Jums?

– Man visas manas lelles – 
tie ir amuleti. Virtuvē man ir mā-
jas gariņi – tie mani pirmie. Viņi 
sargā manu māju.

 – Ar ko vēl nodarbojaties 
brīvajā laikā?

– JAK, kā arī sports. Ne pār-
lieku daudz, bet tā – dvēselei. 
Nodarbojos ar aerobiku. Mēģinā-
ju nodarboties ar zumbu un jogu.

– Jums ir meita. Kā viņa 
uztver mammas hobiju?

– Meitai ļoti patīk. Viņa arī 
mēģināja ko līdzīgu veidot, bet vi-
ņai labāk veicas zīmēšana. Vaka-
ros, sēžot man blakus, viņa zīmē.

Katrai Svetlanas lellei ir dots 
vārds, kā arī raksturs, ko tajā ie-
lika veidotāja. Ikkatra lieta, kas 
ir pašu rokām darināta – vien-
mēr unikāla un tai nav analogu, 
„atdzīvinot” to, izturies ar lielāku 
uzmanību un mākslinieciskumu, 
nekā pret to, ko nopērc veikalā, 
bet cilvēks, kas to veidoja, ielika 
daļu no savas dvēseles. 

„Ja tu vari, ja tev ir vēlēša-
nās, izmēģini kaut nedaudz būt 
par radītāju; izveido ko siltu, labu 
un priecīgu, bet ja tas, ko izveido-
ji, vēl būs arī dāvana...”
Aleksejs PIŅAJEVS, autora foto

Sports

Lelle – pirmā rotaļlieta
Visi mēs nākam no brīnišķīga laika posma – bērnības. Un daudziem no mums droši 
vien atmiņā glabājas mūsu vismīļākā rotaļlieta... Viena no iecienītākajām – senas iz-
celsmes, vienmēr bijusi modes uzmanības centrā, „rotaļlieta – karaliene” – tā ir lelle. 
Populārajā V.Dala “Krievu valodas skaidrojošajā vārdnīcā” lasām, ka “кукла” (tulk.lelle), 
„куколка” (tulk.lellīte) ,”кукленок” (tulk. leļļuks), “кукленочек” (tulk.leļļuķiņš) ir cilvēkam vai 
dzīvniekam līdzīgs no dažādiem materiāliem darināts veidojums. Mēģināsim, cienījamo 
lasītāj, ielūkoties internetresursos, lai vairāk noskaidrotu par tās izcelsmi. 
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Kas kaitīgs parastajos 
buljona kubiņos?

Parasto buljona kubiņu ra-
žotāji, reklāmās un produktu ap-
rakstos, izceļ tikai pozitīvo. Tiek 
uzsvērts, ka sastāvā ir tikai dabis-
kas izejvielas. Īsti melots netiek, 
bet tajā pat laikā tiek noklusēti 
divi būtiski parasto buljonu kubi-
ņu mīnusi - sastāvā esošais nāt-
rija glutamāts un lielais sāls dau-
dzums. Buljona kubiņi nav vēlami 
ikdienas uzturā. Protams, veikalā 
nopērkamos kubi-
ņus ir ļoti ērti lietot, 
bet tas varētu būt 
to vienīgais pluss. 
Parastajos buljo-
na kubiņos esošais 
stiprais garšvielu 
koncentrāts ar laiku 
notrulina mūsu gar-
šas kārpiņas, jo tās 
pierod pie izteiktas 
un vienādas garšas.

Nātrija gluta-
māts (E621) ir glu-
tamīnskābes nātrija 
sāls. Agrāk to gatavoja no kviešu 
glutēna, taču tagad to pārsvarā 
ražo fermentatīvi no baktērijām. 

Šī skābe dabā ir sastopama dau-
dzos produktos, piemēram, sierā, 
pienā, olās, gaļā, zivīs, kaltētos 
dārzeņos un graudaugos. Tomēr 
kā pārtikas piedevai tā kaitīguma 
pakāpe tiek definēta kā “nav ie-
teicama”. Tas nozīmē, ka lietojot 
lielos daudzumos, viela var ne-
gatīvi ietekmēt alerģiskus un ju-
tīgus cilvēkus, kā arī grūtnieces 
un bērnus. Nātrija glutamātam 
tiek piedēvēta pat piektā garšas 
sajūta jeb umami. Turklāt paras-

to buljonu kubiņu 
sastāvā mēdz būt 
vēl arī citas ne tik 
veselīgas piedevas, 
piemēram, palmu 
tauki, mononātrija 
glutamāts, dinātrija 
inozināts, guanilāts, 
hidrogenēti tauki.

Kā ar eko buljo-
nu  kubiņiem?

Veselīgā alter-
natīva - ekoloģiskie 
buljona kubiņi. To-

mēr ar tiem arī jābūt vērīgiem, jo 
mēdz būt, ka ražotāji nepievieno 
E vielas, bet sāls tik un tā ir par 

daudz. Droši var lietot tādus eko-
loģiskos buljona kubiņus, kuru 
sastāvā ir tikai dārzeņi un garšau-
gi. Lielākā atšķirība starp paras-
tajiem un ekoloģiskajiem buljona 
kubiņiem ir tāda, ka otro sastāvā 
nav nātrija glutamāta vai kādas 
citas E vielas. 

Vislabākie - pašu gata-
voti

Tomēr visieteicamāk būtu 
izvēlēties trešo buljona kubiņu 
veidu - pašu gatavotos!  Veselī-
ga buljona pagatavošana nebūs 
nekas sarežģīts īpaši tagad, kad 
sākas zaļumu un dārzeņu se-
zona. Atliek uzvārīt koncentrētu 
buljonu, sapildīt ledus trauciņos 
un likt saldētavā, un, kad nepie-
ciešams, ņemt sasaldēto buljona 
kubiņu un pievienot ēdienam. Šo 
buljona kubiņu veidu silti iesaka 
izmantot uztura speciāliste Liene 
Sondore, jo netiks pievienotas E 
vielas, kā arī sāls daudzumu var 
regulēt katrs pats. Turklāt ēdie-
nam būs dabīga un katru reizi ci-
tādāka garša, nevis vienveidīgā, 
piesātinātā parasto buljona kubi-
ņu radītā garša.

Līmlenta pret kārpām
Efektīva metode, dažkārt pat 

efektīvāka par piesaldēšanu. Ķī-
miskās vielas lentā efektīvi tiek 
galā ar kārpām un izsitumiem. 
Vienkārši jānoplēš neliels gaba-
liņš un jāuzlīmē tieši virsū. Pirms 
līmēšanas neaizmirstiet šo vietu 
kārtīgi nomazgāt. Un nomainiet 
līmlenti vismaz reizi dienā, līdz 
kārpa vai pumpa pazūd.

Saldēta ūdens pudele 
pret sāpošām kājām
Pēc garas darba dienas, ne-

reti ir pamatīga smaguma sajūta 
kājās. Visbiežāk, lai novērstu šo 
nepatīkamo sajūtu izmantojam 
dažādas aptiekā nopērkamas 
smēres, vai dodamies uz masā-
žām. Taču super efektīvs līdzeklis 
ir sasaldēta ūdens pudele, kuru 
ērti var rullēt pāri sāpošajiem 
ikriem ātri un efektīvi novēršot 
nepatīkamās sajūtas.

Soda + dzērveņu sula 
pret urīnpūšļa iekaisumu

Vienmēr urīnpūšļa saslimša-
nu gadījumos rekomendē lietot 
dzērvenes, taču svarīgi ir tās lie-
tot kopā ar sodu, jo ir pierādījies, 
ka soda samazina baktēriju spēju 
vairoties urīnpūslī. Rekomendē 
¼ tējkarotes sodas sajaukt ar 

divām glāzēm dzērveņu sulas 
(šķaidītas ar ūdeni, ne koncen-
trāta) un lēnām izdzert jau sajūtot 
pirmos saslimšanas simptomus.

Ingvers pret sliktu dūšu
Ja piemeklējis nelabums, 

ingvers var būt jūsu glābiņš, it 
īpaši grūtniecēm, kurām ķīmiskās 
tabletes nav ieteicamas.

Ābolu etiķis pret saules 
apdegumiem

Efektīvi palīdz ādai atkopties 
pēc smagiem saules apdegu-
miem. Etiķi var izmantot dažādi, 
viens no veidiem ir ierīvēties ar to 
pēc vēsas dušas, otrs variants - 
iet vannā, kurā pievieno 1 krūzi 
ābolu etiķa.

Āboli zobu birstes vietā
Ābolu ēšana lieliski aizstāj 

zobu tīrīšanu gadījumos, ja nu 
kāda misēkļa dēļ netiekat pie sa-
vas zobu birstes.

Bietes pret 
 aizcietējumiem

Tvaicētas bietes ir efektīvs lī-
dzeklis pret aizcietējumiem. Efek-
tīvākam rezultātam var izdzert arī 
tvaicēšanas procesā radušos 
šķidrumu.

Zemeņu skrubis sejai
Zemeņu galvenā, ādai tīka-

mā sastāvdaļa, ir alfa-hidroksi 
skābe – lieliska viela, kas mums 
palīdz atbrīvoties no atmirušajām 
ādas šūnām.

Tad nu lūk, palutināt savu 
seju ir pavisam vienkārši! Ņem 
zemeni, pārgriez to uz pusēm, 
tad viegli ar to iezied seju un ne-
daudz ļauj, lai zemeņu sula iesū-
cas ādā. Pēc tam seju noskalo ar 
ūdeni. Āda būs kļuvusi mīkstāka 
un gludāka! 

Salda zemeņu – krējuma 
maska

Līdzīgās devās sajauc sa-
spiestas zemenes ar krējumu 
un masu uzklāj sejai. Atstāj to uz 
piecpadsmit minūtēm un tad no-
skalo ar vēsu ūdeni. Pēc šādas 
maskas āda būs mīksta un sta-
rojoša!

Zemeņu skrubis pēdām
Lai atbrīvotos no ādas sa-

biezējumiem, izmēģini šādu skru-
bi: astoņas saspaidītas zemenes 
sajauc ar divām ēdamkarotēm 
olīveļļas un vienu tējkaroti rupjās 
sāls.

Tad gatavo masu uzklāj pē-
dām un veic to ma-
sāžu. 

Pēc tam pēdiņas noskalo un 
nosusini.

Zemenes pret 
 pietūkušām acīm

Tas ir pavisam vienkārši! Ja 
acis ir pietūkušas, novieto zem 
tām pāris zemeņu šķēlīšu un pa-
turi tās desmit minūtes. Tad tās 
noņem un ādai ap acīm uzzied 
mitrinošu krēmu.

Zemeņu maska  taukainai 
ādai

Vienādās proporcijās sajauc 
svaigas, saspiestas zemenes un 
nesaldinātu jogurtu. Gatavo mas-
ku uzklāj sejai un ļauj tai iedar-
boties desmit minūtes. Pēc tam 
masku noskalo ar ūdeni.

Zemenes zobu 
 balināšanai

Saspied zemeni un ar zobu 
birstīti, vieglām kustībām ar to iz-
tīri zobus. Zemenes skābums tos 
viegli atbrīvos no traipiem.

 Zemeņu matu maska  
Mirdzošiem, zīdainiem ma-

tiem izmēģini šādu recepti: ņem 
astoņas zemenes un tās sa-
spied. Pievieno vienu ēdamkaroti 
majonēzes un abas sastāvdaļas 
sajauc viendabīgā masā. Tad to 

iemasē mitros matos, matus 
pārklāj ar pārtikas plēvi 

vai celofāna maisi-
ņu un vēl aptin ar 

dvieli. Maskai 
ļauj iedarboties 
desmit minū-
tes, pēc tam 
to izskalo 
un izmaz-
gā matus ar 

šampūnu.

Zemeņu tekila

(Sastāvdaļas 4 glāzēm)
250 g zemeņu 
75 g smalkā cukura 
150 ml tekilas

Blenderī visas sastāvdaļas sab-
lenderē viendabīgā masā. Salej 
četrās glāzēs. Var rotāt ar zeme-
ni.

Zemeņu ziedi

(Sastāvdaļas 8 gab.)
Kūkai

3olas 
200 g cukura 
120 g miltu 
7 ½ g cepamā pulvera 
30 ml verdoša ūdens

Glazūrai

200 g Filadelfijas siera 
1/4 daļa pūdercukura paciņas  
20 g Vaniļas cukura

Ievārījumam

100 g zemeņu vai citu ogu 
100 g cukura

Dekorēšanai

Bezē cepumiņi 
Zemenes 
Avenes 

Olas kopā ar cukuru sapu-
to stingrās putās. Miltus kopā ar 
cepamo pulveri iemaisa olu mai-
sījumā kopā ar ūdeni. Mīklu lej 
cepešpannā un cep cepeškrāsns 
vidējā daļā 5 minūtes 250°C 
temperatūrā. Gatavu izgāž uz 
cepamā papīra, kas pārkaisīts 
ar kristālisko cukuru. Ar glāzes 
augšmalu vai speciālo cepumu 
nazīti izgriež 24 aplīšus. Visas 
glazūras sastāvdaļas samaisa un 
ar to pārklāj astoņus no aplīšiem.

Avenes kopā ar Ievārījuma 

Buljonu kubiņi -
Pirms ķerties klāt garšīgas zupas pagatavošanai, jāizvēlas starp buljona vārīšanu pašai 
vai buljona kubiņu izmantošanu. Otrs variants izklausās vienkāršāk un ātrāk, taču arvien 
vairāk tiekam brīdināti par kaitīgajām piedevām, ko satur buljona kubiņi. Nu jau mums 
ir iespējas izvēlēties arī ekoloģiskos buljona kubiņus, kas gan maksā dārgāk. Kāda ir 
atšķirība starp parastajiem un ekoloģiskajiem buljona kubiņiem? 

Ieteikumi, kurus iespējams 
tu vēl nebūsi dzirdējis

Dažādās dzīves situācijās nemaz nenojaušam, ka mierīgi 
varam iztikt ar lietām, kuras jau  ir mūsu mājās un došanās 
uz veikalu vai aptieku ir pilnīgi lieka. Nu, piemēram…

Zemenes skaistumkopšanā
Sārtās zemeņogas ir ne tikai gards našķis, bet arī vērtīgs, 
skaistumkopšanā pielietojams produkts. Turpinājumā 7 
mājas SPA receptītes, kuras ir vērts pārbaudīt! 

cukuru uzvāra katliņā. Vāra vēl 
3 minūtes un tad ļauj atdzist. Ar 
ievārījumu pārklāj vēl 8 aplīšus. 
Visus aplīšus salipina kopā. Ar 
ievārījumu apsmērētajam aplītim 
jābūt pa vidu, bet neapsmērēta-
jam aplītim – augšpusē. Ar gla-
zūru pārklāj arī kūciņu maliņas. 

Kūciņas apviļā bezē cepumu dru-
pačās un sakārto uz plata šķīvja. 
Kūciņas rotā ar zemeņu šķēlītēm 
zieda formā, centrā liekot aveni.

Biezpiena un zemeņu 
kūka

1kg sausa biezpiena 
200g sviesta 
150g mannas 
400g cukura 
6 olas 
Zemeņu krēmam: 
400g zemeņu 
250g putukrējuma 
4 ēdamkarotes cukura 
1 tējkarote želatīna

Sviestu, olu dzeltenumus 
un cukuru puto, pievieno smalki 
sastrādātu biezpienu (izberztu 
caur sietiņu) un izkarsētu (sausu) 
mannu, samaisa, iecilā stingrās 
putās saputotus olu baltumus. 
Veidni izklāj ar pergamentu, cep 
2 atsevišķās plāksnēs. Atdzes-
ētas kārto vienu virs otras, vidū 
ieziež zemeņu krēmu. Virsu 
grezno ar krēmu un zemenēm. 
Krēms. Uzbriedina želatīnu. Ze-
menes saspaida vai sasmalcina 
mikserī, pievieno cukuru. Krēju-

mu saputo, zemeņu masā iemai-
sa izšķīdinātu želatīnu un iecilā 
putukrējumu. (Šādu krēmu var 
pasniegt arī kā patstāvīgu saldo 
ēdienu – to pilda veidnītēs vai 
stikla glāzēs, ledusskapī sastin-
dzina, rotā ar zemenēm un pipar-
mētras lapiņu).

Necepta zemeņu siera 
kūka

Pamatnei:

1,5 paciņa Selgas cepumu 
1 glāze samaltu mandeļu 
100 grami izkausēta sviesta

Pildījumam:

500 grami svaigais siers 
500 grami zemenes 
100 grami cukurs (vai pēc 
garšas) 
200 ml saldais krējums 
4 tējkarotes želatīns 
50ml karsts ūdens

Cepumus sadrupina, pievieno 
riekstus, sviestu, samīca visu kopā 
un ieklāj formā. Visideālāk būtu, ja 
tā būtu ar noņemamu malu, Bet 
der arī klasiskā pīrāgu forma.

Želatīnu izmaisa ūdenī. At-
sevišķi sablendē zemenes ar cu-
kuru, iemaisa tajās želatīnu. Citā 
bļodā sakuļ svaigo sieru kopā 
ar saldo krējumu, pievienojot arī 
zemeņu masu. Lej formā un liek 
ledusskapī, lai atdziest/sastingst.

Dekorē - kā nu kuram lab-
patīk. Var šādi - daļu cepumu 
un riekstu smalki samaļ virtuves 
kombainā - pārkaisa pāri kūkai. 
No vēl daļas cepumu, kopā ar 
izmērcētām datelēm, rozīnēm 
un mandelēm, un kakao, izveido 
trifeles. Visas minētās sastāvda-
ļas samaļ viendabīgā masā un 
ar rokām veido bumbiņas. Un, 
protams, protams - SVAIGAS 
ZEMENES!

Ātra, taču kaitīga izvēle!
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Kopā ar ūdeni augos pārvie-
tojas izšķīdušās minerālvielas, 
kam ir svarīga loma augšanas 
procesā un neorganiskās vielas 
augs pārvērš organiskās vielās. 
Tādēļ pietiekams ūdens dau-
dzums ir viens no augu dzīvības 
priekšnosacījumiem.  Ar sakņu 
palīdzību no augsnes augs uzsūc 
ūdeni ar sāļiem, bet oglekļa diok-
sīdu (fotosintēzei nepieciešamā 
oglekļa avotu) augs caur lapām 
uzņem no gaisa. Šādā veidā 
augs sintezē sev nepieciešamās 
organiskās vielas.
•	 Nepieciešamais ūdens dau-

dzums atkarīgs no augsnes 
veida, auga izmēra un laika 
apstākļiem. Par daudz ūdens 
augiem var nodarīt skādi, kā 
arī, ja ūdens ir par maz! Sausā 
augsnē auga saknes izkaltīs, 
bet pārlieku mitrā augsnē sak-
nes nopūs, kā arī pārāk mitra 
augsne var būt par iemeslu arī 
dažādām augu slimībām un 
pelējuma izplatībai. Augsnes 
mitrumu nosaka dārza novie-
tojums pēc debespusēm, tā 
noēnojums, grunts sastāvs un 
gruntsūdens līmeņa dziļums.

•	 Augus nevajadzētu laistīt ap 
pusdienas laiku, kad saule 
spīd visintensīvāk, jo ūdens 

piles uz auga virsmas darbojas 
kā palielināmais stikls, tādējādi 
uz ziediem, lapām kā arī zālā-
ja var radīt apdeguma planku-
mus, kā arī saulē ūdens ātri 
iztvaiko un augiem no tā tiek 
maz veldzes. Piemērotākais 
laiks dārza aplaistīšanai ir agrs 
rīts vai vēls vakars - pēc saul-
rieta.

•	 Ekonomiskam ūdens patēri-
ņam piemērotākā ir “pilināša-
nas” apūdeņošanas metode, 
kam izmanto šļūtenes ar ma-
ziem caurumiņiem visā šļūte-
nes garumā. Tas palīdz uzturēt 
optimālu mitruma režīmu sak-

ņu zonā. Zāliena laistīšanai var 
izmantot smidzinātāju.

•	 Stādot krūmus, skujkokus 
un kokus, izraktajā bedrē ielej 
ūdeni. Ūdens sekmēs sakņu 
augšanu un auga iesakņo-
šanos. Sausā augsnē augs 
neveido piesaknes. Bez pie-

saknēm augs nevar uzņemt 
mitrumu un izkalst.

•	 Bieža laistīšana nepiecieša-
ma, ja augsne jau 3 cm dziļumā 
vairs nesatur mitrumu. Laistī-
šana ir jāveic regulāri, cenšo-
ties, lai ūdens iesūcas augsnes 
dziļumā un nokļūst līdz saknēm 
pirms iztvaikošanas.

•	 Dobes apmale palīdz sagla-
bāt mitrumu. Ūdens iztvai-
košanas ātrums ir atkarīgs arī 
no augsnes tipa un kvalitātes. 
Ja mālaina augsne mitrumu 
saglabā ilgāku laiku, savukārt 
smilšainā augsnē mitrums iz-
zudīs straujāk un laistīšana būs 
nepieciešama biežāk. Mitrumu 
augsnē palīdz saglabāt mulča 
ap augiem un dobju rušināša-
na - augsnes irdināšana. 

•	 Dārzā nepārtraukti jāseko 
augsnes mitrumam, nedrīkst 
pieļaut augsnes izžūšanu un 
augu vīšanu, tāpat kā augsni 
nedrīkst pārlaistīt, jo tad augi 
var aiziet bojā no pārmērīga 
mitruma augsnē.

Automātiskās dārza laistīša-
nas sistēmas nodrošina augus ar 
vienmērīgu ūdens padevi visu se-
zonu, tādejādi nodrošinot augiem 
optimālus augšanas apstākļus.

Atverot skapi, acu priek-
šā parādās milzīga drēbju kau-
dze. Zeķbikses ar džemperiem 
un kleitām - viss sajucis vienā 
milzīgā murskulī. Ieejot virtuvē, 
skatam paveras produktiem un 
dažādiem sīkumiem nokrāmētas 
galda virsmas un netīriem trau-
kiem pilna izlietne. Palūkojoties 
klēpjdatora ekrānā, tas mudž no 
dažnedažādām ikoniņām – do-
kumenti, bildes, pdf faili un ne-
skaitāmas mapes, viss samests 
turpat uz ekrāna. Sabiedriskajā 
transportā jau piekto minūti rak-
ņājies pa savu somiņu, jo nevari 
atrast braukšanas biļeti... Vai tas 
ir stāsts par Tevi? Par ko liecina 
haoss, kas valda ap Tevi? Un kā 
ar to beidzot tikt galā?

Tendence novilcināt ap-
grūtinošus darbus
Nomazgāt trīs šķīvjus un vie-

nu katliņu uzreiz pēc vakariņām 
taču ir daudz ātrāk un vieglāk 
nekā pēc divām dienām ķerties 
klāt veselam kalnam apkaltušu 
trauku, vai ne? Tieši tāpat ir ar ci-
tiem darbiem. Cilvēki, kuri mēdz 
„apaugt ar nekārtību”, atliekot sī-
kos darbiņus uz vēlāku un atkal 
vēlāku laiku, tāpat mēdz rīkoties 
arī citās dzīves jomās. Iedomājie-
ties - ir aprēķināts, ka mēs zau-
dējam 15 - 20% sava ikgadējā 
budžeta, tādēļ, ka vilcināmies un 
izvairāmies pieņemt lēmumus par 
to, kā dzīvojam un funkcionējam!

Nepārdomāta rīcība ar 
naudu

Nekārtīga māja var lieci-
nāt par vēl vienu nelāgu cilvēka 
īpašību – nepārdomātu rīcību 
ar saviem finanšu līdzekļiem. Ja 
bardaks ir mājās, tad bardaks, 
visticamāk, ir arī tavā budžetā.

Turklāt nekārtība mājās rada arī 
tiešus finansiālos zaudējumus. 
“Šie cilvēki regulāri pērk lietas, tā-
pēc, ka viņi vienkārši nezina, vai 
viņiem mājās tās ir. Un sanāk, ka 
viņi nopērk dublikātus. Un, Dievs 
pasarg’, ja kāds vēl piezvana un 
pasaka - tūliņ ieskriešu uz kafi-
ju. Tad viss tiek ātrumā sastumts 
stūros un atvilktnēs. Un tur arī pa-

liek,” norādījusi R.Bursana.

Zudusi kontrole pār 
kādu dzīves sfēru 

Tu kārtējo reizi kavē tikša-
nos, jo nevari atrast labās zeķbik-
ses? Varbūt atkal telefons „nozie-
dējis” un jāpārmeklē visa māja, 
lai to atrastu. Nekārtība mājās 
neļauj tev pašai būt sava laika 
noteicējai, tu nekontrolē situāciju. 
Un, kā likums, tiem, kam zudusi 
kontrole pār savu māju, tā zudusi 
arī kādā citā dzīves sfērā. Palū-
kojies – kurā vietā, telpā tev ir lie-
lākais bardaks? Ko tas, tavuprāt, 
nozīmē? Ja liekas, ka visa tava 
dzīve ir viens liels haoss, vari 
sākt ar mājas iztīrīšanu un sakār-
tošanu. Uzņemoties kontroli pār 
vienu sfēru savā dzīvē, iespē-
jams atgūt pārliecību par sevi, 
saviem spēkiem un savu varē-
šanu, un pamazām sakārtot arī 
pārējās jomas.

„Iestrēgšana” pagātnē 
un „aizsargspilvena” 

būvēšana
Krāmu krāšana un nespēja 

izmest laukā savu laiku nokal-
pojušas lietas (nejaukt ar kolek-
cionēšanu, kas ir pozitīva lieta!) 
bieži raksturīga cilvēkiem, kas 
iestrēguši pagātnes notikumos. 
Aiz „ja nu noder” bieži vien slēp-
jas divas lietas. Pirmā -  dzīvojot 
piekrautā dzīvestelpā, arī mūsu 
domās un dzīvē nav vietas jau-
najam, visu laiku kavējamies 
pagātnē, problēmās, kas bija un 
mūs mocīja, lai gan jau sen vairs 
nav aktuālas. Ja visa dzīves telpa 
pilna ar krāmiem, tajā vairs nav 
vietas ienākt jaunajam. Otrā – 
sava veida „aizsargspilvena” vei-
došana. Cilvēks, apkraujoties ar 

krāmiem, zemap-
ziņā cer tādā veidā sev izveidot 

„aizsargspilvenu”, lai pasargātos 

no dzīves triecieniem. 

Zemāka darba 
 efektivitāte

Kāds sakars cilvēka efek-
tivitātei ar kārtību? Tam ir pa-
visam vienkāršs skaidrojums 
- cilvēkiem, kuru dzīves telpā 
valda haoss, jāpavada vairāk 
laika, lai atrastu nepieciešamo. 
Tā vietā arī jautājums par kārtību 
tavā darbavietā. Vai tava darba-
vieta un faili datorā ir labi organi-
zēti? 
•	 Atbrīvojies no krāmiem! 

Atbrīvojies no lietām, kas tev 
nav vajadzīgas (tas attiecas 
gan uz krāmiem mājās, gan 
tiem „krāmiem”, kas dzīvo tavā 
galvā). Vienkāršo savu dzīvi, 
koncentrējoties uz svarīgo – uz 
cilvēkiem, ko mīli un kas tev ir 
svarīgi, uz darbu, ko dari, uz 
lietām, kas tev patiesi ir svarī-
gas un rūp. Paturi tikai tās lie-
tas, kas tev patīk un kuras tu iz-
manto. Pārējām jādodas prom 
no tavas dzīves un mājas.

•	 Ar ko sākt? Sāc ar telpu, kurā 
ir vistrakākais stāvoklis. Piemē-
ram, ja tā ir virtuve, sāc revidēt 
to. Izkrāmē visus skapīšus, 
izšķiro, kas ir vajadzīgs, kam 
varbūt jau beidzies derīguma 
termiņš.

•	 Svarīgi - turpināt uzturēt 
kārtību! Kad mājā ir ieviesta 
kārtība un katrai lietai atrasta 
sava loģiskā vieta, svarīgi arī 
turpmāk to ievērot. Tas aizņem 
vien 10 minūtes dienā - salikt 
lietas pa savām vietām. Taču, 
ja kādu vai pāris dienas izlaiž, 
bardaks sāk augt.Tikpat svarī-
gi arī noturēt māju nepiekrautu 
ar nevajadzīgām lietām. Krā-
mi ir prom, bet tas nenozīmē, 
ka atbrīvojusies vieta jauniem 
krāmiem. Tādēļ mazāk tērē 
laiku un naudu pirkumiem, un 
ja arī kaut kas ir nopirkts, tad, 
lai atkal neapaugtu ar mantām, 
ievēro likumu – „Par katru vie-
nu jaunu lietu, no vienas vecās 
atbrīvojamies.”

Vasarā, kad daudz laika pa-
vadām ārpus telpām, jārēķinās ar 
neatņemamo dabas sastāvdaļu 
- odiem, kuru klātbūtne, nenolie-
dzami, var būt traucēklis pat sil-
tākajos un patīkamākajos laikap- 
stākļos. Lai atpūta brīvā dabā 
būtu patīkama, parūpējies par 
sevi, sagādājot iedarbīgu pretin-
sektu līdzekli!

Aptiekās pieejams plašs 
pretinsektu līdzekļu klāsts, ļaujot 
izvēlieties vispiemērotāko vari-
antu. Bet tie, kuri priekšroku dod 
ekoloģiskiem līdzekļiem, efektīvu 
pretodu (un arī citu insektu atbai-
dīšanas) atbaidītā-
ju var pagatavot arī 
mājās.

Ņ e -
mot vērā, 
ka būtiskā-
kais insektu 
a tva i r ī šanas 
elements ir aro-
māts, dažā-
dus gana 
efektīvus 
l ī d z e k - ļus iespējams 
pagatavot arī mājas apstākļos, 
iesaka Benu aptieku farmaceite 
Inga Borisova. Pretodu līdzek-
ļa pagatavošanai izmantojamas 
ēteriskās eļļas, kuras plašā klāstā 
pieejamas arī aptiekā. Šāda lī-
dzekļa izgatavošanai ir nepie-
ciešama ēteriskā eļļa, bāzes eļļa 

(jebkura eļļa, kura tiek izmantota 
ēdiena gatavošanā) un alkohols, 
piemēram, spirts, kā arī neliela 
pudelīte ar dozatoru vai rullīti, 
kurā mikstūru glabāt. Preparāta 
pagatavošanai ir jāizmanto 20 - 
25 pilieni ēteriskās eļļas, ēdam-
karote alkohola un ēdamkarote 
bāzes eļļas.

Tā kā dažādi insekti atvairā-
mi ar atšķirīgām eļļām, visefek-
tīvāko līdzekli iespējams iegūt, 
sajaucot dažādas eļļas. Odu, 
mušu, ērču un blusu atvairīšanai 
izmantojama kanēļa eļļa, turpretī 
citrona un eikalipta eļļas palīdzēs 
atvairīt odus, ērces un utis. Tā-

pat ādai saudzīgu pretin-
sektu līdzekli iespē-

jams pagatavot 
no pelašķu 
esences, kas 

iegūstama, pelaš-
ķus nedēļu noturot 

degvīnā. Noderēs arī 
krustnagliņu esence, kas 
ie - gūstama, divas 

nedēļas noturot 
k rus tnag l i ņas 

olīveļļā. Dabiskie lī-
dzekļi tāpat kā veikalā iegādāja-
mie jālieto uz ādas un apģērba, 
taču tie būtu jālieto ik pēc stun-
das vai pēc peldēšanās. Šāds 
līdzeklis būtu jāglabā tumšā trau-
kā, nepakļaujot saules gaismai. 
 

Sarkanās skudras dārzā ir 
ļoti biežas un, kā likums, nepa-
tīkamas un nevēlamas viešņas. 
Melnās skudras dārzā veic daudz 
labu darbu, piemēram, viena 
skudru pūžņa iemītnieki gada lai-
kā spēj iznīcināt līdz 20 miljoniem 
dārza kaitēkļu.

Cits ieguvums no mazajiem, 
darbīgajiem kukaiņiem - vietās, 
kur mājo skudras, augsnē gan-
drīz divkārt palielinās kālija dau-
dzums, bet fosfora daudzums pa-
augstinās gandrīz desmit reizes, 
turklāt šīs vielas skudras pārvei-
do šķīstošā formā, kas augiem ir 
vieglāk uzņemama. Tiesa, līdz ar 
to pastiprinās augsnes skābums, 
kas gan vairs nav nemaz tik labi.

Nerunājot par cilvēcisko as-
pektu, kad pārāk daudz skudras 
dārzā spēj ļoti nokaitināt, arī dār-
zam var tikt nodarīts kaitējums.

Skudrām patīk saldums, tā-
dēļ tās dārzā labprāt mielojas ar 
saldajām ogām, īpaši ar zeme-
nēm, un saldiem dārzeņiem – 
burkāniem, ķirbjiem u.tml. Velēnu 
skudriņas bojā peoniju pumpurus 
un ziedus.

Skudras var pārnest savu 
pamatmaltīti - laputis uz veseliem 
augiem. Skudrām garšo šķid-
rums, kuru izdala laputis, tāpēc 
tās šos kaitēkļus izmanto savā 
labā un sargā no dabīgiem ie-
naidniekiem.

Skudrām patīk nēsāt dažā-
das nezāļu sēklas, protams, kopā 
ar saldām un sulīgām augu atlie-
kām. Īpaši skudras ir iemīļojušas 
strutenes. Tomēr būtu pārspīlēti 
teikt, ka skudras ir ļaunprātīgs 
nezāļu izplatītājs. Cilvēks pats 
nezāles pavairo krietni lielākos 
apjomos.

Ja skudras dārzā sāk trau-
cēt, tad var mēģināt ar tām cī-
nīties. Vietās, kur tas netraucē 
cilvēkiem un augiem, var izman-
tot dažādus ķīmiskos līdzekļus. 
Bet dārzā vai siltumnīcā prātīgāk 
būtu izmantot tautas līdzekļus.

Raugs - efektīvs līdzeklis, kā 
cīnīties ar skudrām. Svaigu rau-
gu sajauc ar ūdeni, veidojot biezu 
pastu. Maisījumam pievieno ne-
daudz ievārījuma vai medus un 
izliek mazus trauciņus vietās, ko 
iecienījušas skudras.

Ja skudras ieviesušās mā-
jās, kukaiņu centrālajās pulcēša-
nās vietās grīdu un grīdlīstes var 
ierīvēt ar ķiploka daiviņu. Skud-
rām nepatīk arī sīpolu un pēter-
sīļu aromāts.

Cīņā ar mājas skudrām var 
izmantot šādu variantu - sajauc 
2-3 ēdamkarotes karsta ūdens ar 
1 ēdamkaroti cukura un 1/3 tējka-
roti boraka. Maisījumu atdzesē 
un tam pievieno 1 tējkaroti me-
dus. Ēsmu jāgatavo tīrā traukā, 
jo skudrām ir ļoti laba oža. Šādi 
ļoti veiksmīgi var iznīcināt faraon- 
skudras mājās.

Skudrām nepatīk saulespu-
ķu eļļas smarža. Lai pasargātu 
no skudru invāzijas gurķu vai to-
mātu dobes, netālu no tiem var 
iestādīt biškrēsliņu ceru - skud-
rām nepatīk šī auga aromāts, bet 
dārzeņiem tas nekaitē.

Skudru takas vai pūzni var 
apkaisīt ar smalcinātām pipar-
mētrām, vērmelēm vai biškrēsli-
ņiem. Cīņā var mēģināt izmantot 
vērmeļu uzlējumu - 300 g svaigu 
vērmeļu aplej ar 10 litriem ūdens 
un atstāj nostāvēties. Šķīdumu 
nokāš un smidzina uz skudru ta-
kām.

Dārza laistīšanas triki

Ko darīt?

Par ko liecina nekārtīga māja?

 

Pašgatavots pretodu līdzeklis

Tautas līdzekļi cīņai ar skudrām
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Televīzijas programma
LTV-1
4.10 Sastrēgumstunda
5.15 Aizliegtais paņēmiens
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 2020
7.00 Saules garša
7.35 Muks
8.00 Lidojošā suņa Vipo piedzīvo-
jumi 8.25 Luijs
8.35 Džungļu grāmata
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Jakari 
10.00 Zoodārzu mazuļi
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 Mf. Ronja - laupītāja meita
13.20 Teātris.zip 
15.15, 4.45 Gudrs, vēl gudrāks
16.35 Liels, lielāks, lielākais 
17.30 Es - savai zemītei
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
18.35, 21.25 Kinotēka
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.40 Kur palika tēvi?
23.00 Koncerts 
0.45 Inspektors Lūiss
2.25 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
3.10 Viss nāk un aiziet tālumā
4.05 No kurienes tu nāc?
4.35 Mana virtuālā sirds
 
LTV-7
5.00 Nanotehnoloģijas acu un ausu 
reģenerēšanā
5.15, 10.35, 18.45, 21.45, 0.45 PK 
Futbolā
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Pasaules stāsti
6.35 Makšķerēšanas noslēpumi
7.05 Sporta studija
7.50 Skats rītdienā
8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 TV Mozaīka
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
17.15, 21.05 1000 jūdzes Ķīnā
17.45 Ātruma cilts
18.15 Spots
0.00 Aculiecinieks
0.15 Labākais no Euromaxx

LNT
5.00 Ģimenes drāmas
5.50 Bernards
6.00, 4.35 Boba burgeri 
6.20, 2.25 Dzimuši policisti 
7.05 Degpunktā
7.35 Jauniņā. Seriāls
9.00 LNT Brokastis
11.00 Dzīves krustcelēs
12.00 Vampīra dienasgrāmatas 
13.00 Mf. Labās raganas ģimene
14.55 Glābiet mūsu ģimeni
16.40 Policists no pagātnes 
17.50, 20.00, 3.05 Ziņas 
18.00 Mf. Vasaras saulgrieži
20.35 Dzintara dziesmas

21.35 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi 
22.55 Greizais spogulis
0.55 Mf. Kurjers

TV3
5.00, 3.25 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 Saikne
6.40 Amuleta mednieki 
7.05 Darbarūķis Menijs
7.35 Suņuku superkomanda
8.00 Šīna planēta
8.35 Kungfu panda
9.00 Šefpavāru cīņas 
10.00 Auto ziņas
10.30 Zentas brīvdienas
11.10 Gandrīz ideālas vakariņas 
13.15 Kinomānija 
13.50 Smieklīgākie videokuriozi 
14.20, 23.15 Mf. Geparda meitenes
16.20 Mf. Mazais Stjuarts
18.00 Saimnieks meklē sievu
19.00, 4.15 TV3 Ziņas
19.30 Mf. Reiz prērijā
21.05 Mf. Čārlija eņģeļi 
1.15 Mf. Cietais rieksts 
 
TV3+
7.15, 13.05 Multfilmas
8.25, 13.15 Smieklīgākie Amerikas 
video 8.55 Kino detaļas
10.00 Viens pats mājās
10.30 Sapņu māja
11.00 Skapis
12.00, 1.25 Mf. Māmiņas
13.50 Comedy Club
14.55 Mf. Kāmīša diena
17.05 Multf. Ivans cara dēls un 
Pelēkais Vilks
18.55 Noskūpstīsim viens otru!
20.00 Virtuve
21.00 Mf. Doktors Dūlitls 2
22.50 Mf. Brālis 2

TV5
5.00, 1.35 Mūzika
7.50 Kino detaļas
8.50, 13.50 Top - shop
9.05 Mājas restorāns
10.05 Uzmanieties, bērni!
11.10 6 kadri
11.40 Tālu un vēl tālāk
12.45 Vareno mīļākās
14.05 Iemāciet man dzīvot
15.05 Nereālā vēsture
15.35 Mf. Maratons
17.50 Greizais spogulis
20.00 Mats matā
23.05 Ekstrasensi pret zinātniekiem
0.15 Mūsu tēma
1.10 Kriminālinformācija +

PBK
2.20 1812
5.45 Moderns spriedums
6.40 Mūzika
7.00, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
7.10 Multfilmas
7.50 Gudrinieki un gudrinieces
9.20 Vārds mācītājam
9.35 Laiks pusdienot!
10.15 Padomi kulinārijā.
11.30 Arī tas pāries, mīļā ...
12.40 Mf. Īsta mīlestība

15.20, 17.25 KVN
18.20 Divas zvaigznes
20.00 Laiks
20.25 Jūrmala2013
21.50 Šovakar
23.45 Euronews
0.20 Leonīda Agutina koncerts
2.10 Karš Korejā
 
RenTV Baltic
6.10, 20.05 Skatīties visiem
6.55 Vovočka 
8.20 Reāla virtuve
13.20 Izredzētais
16.00 Pasaules noslēpumi
17.05 Dīvaina lieta
18.05 Maldu teritorija
22.00 NeIzglītības reforma
1.00 Mf. Slepkavas lamatas

ONT
7.00 Sestdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilma
9.20 Veselība
10.25 Padomi kulinārijā
11.05 Arī tas pāries, mīļā ...
12.05 Gudrinieki un gudrinieces 
13.10 Mf. Mīlestība un baloži
15.05 Odesa. Pilsēta-varonis
16.15, 21.00 Sports
16.20 Uzmini melodiju
16.55 Viens pret visiem
17.40 Mf. Obligāti jāmīl suņi
19.25 Humora izjūta
21.05 Mats matā
23.55 Kas? Kur? Kad?
1.05 Karš Korejā

Baltkrievijas TV 1
6.50 Būtība
7.15, 21.40 Mf. Līgava pēc pasūtīju-
ma
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Redaktoru klubs
9.45, 23.35 Radu būšana
10.55 Par ēdienu
11.30 Vasarnīca
12.10, 15.30 Uzticies un pārbaudi
12.50 Veselība
13.30 Parīzes skolas mākslinieki.
14.10 Apkārt planētai
15.15 Reģiona ziņas
16.05, 0.45 Liela starpība
17.20 Mf. Reiz dzīvoja mīlestība
19.15 Mf. Acis zilas kā jūra
21.00 Panorāma
0.35 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.15 Multfilma
8.10 Mf. Dzīvais ūdens
9.45 Baltkrievu virtuve
10.20, 23.50 TV barometrs
10.25, 23.55 Interni
12.30 Div ar pus pavāri
13.00 Augstāk par jumtu
13.35 Mf. Kapteinis Āķis
16.10 Dziesmu impērija
17.20, 18.50, 21.50 Futbols 
18.00 Jūsu loto
18.40 Loterija. Piecinieks
20.55 Futbols
21.45 KENO

SESTDIENA, 14. jūnijs

SVĒTDIENA, 15. jūnijs

1782. gada Eiropā ar nāvi tika sodīta pēdējā  ragana

LTV-1
4.45 Gudrs, vēl gudrāks
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 2020
7.00 Saules garša
7.35 Muks
8.00 Lidojošā suņa Vipo piedzīvo-
jumi 8.25 Luijs
8.35 Džungļu grāmata
9.00 Kas te? Es te! 
9.30 Jakari 
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Mans zaļais dārzs
11.00 Eksotiskās salas
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle
13.30 Daudz laimes!
14.30 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15.30 Kas var būt labāks par šo? 
16.00 Zoodārzu mazuļi
16.30 Nepieradinātā Brazīlija
17.30 Dzimis Eiropā
18.00 Ziņas 18.20 Province
18.50 Mf. Laulības saites 
20.30 Panorāma 20.45 De facto
21.40 Mf. Baiga vasara
23.45 Vidzemes koncertzāles at-
klāšana Cēsīs
1.45 J. S. Bahs. Jāņa pasija
3.40 Labākās latviešu mūzikas izlase

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Tavs auto
6.35 Autosporta programma.
7.05 Zebra 7.20 Piedzīvojums dabā
7.50 Rūpes par tevi

8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Jūrā un krastā
8.50 Skatpunkti
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Laiks uzņēmējiem
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.35, 18.45, 21.50, 0.45 PK Futbolā
17.10 Astoņkāja Paula dzīve
18.15 Izgaršot Brazīliju
21.00 EČ atlases spēle basketbolā 
sievietēm 0.00 Aculiecinieks
0.15 Pasaules stāsti
3.00 Jura Kulakova jubilejas koncerts
4.15 SeMS piedāvā... 

LNT
5.00 Likums un kārtība 
5.45, 4.50 Bernards
6.00 Boba burgeri 
6.20 Dzimuši policisti 
7.05 Nedēļa novados. 
7.30 Jauniņā
9.00, 4.05 LNT Brokastis
10.00 SuperBingo
11.00 Fišeres kundzes izmeklēšanas 
noslēpumi 
12.15 Vampīra dienasgrāmatas 
13.20 Mf. Iemīlēties kaimiņienē
15.05 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
15.40 Dzintara dziesmas
16.40 Dauntonas abatija 
17.50, 20.00 LNT Ziņas
18.00 Greizais spogulis
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Viesnīca Grand Hotel
23.05 Pēdējie Grimmi
0.00 Mf. Amerikāņu gangsteris
2.40 Mf. Labās raganas ģimene

TV3
5.00, 3.10 Mīlestības sirdspuksti 
5.40, 4.00 Saikne
6.35, 13.40, 0.00 Smieklīgākie video- 
kuriozi 
6.55 Amuleta mednieki
7.20 Darbarūķis Menijs 
7.50 Suņuku superkomanda
8.10 Kinomānija 
8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Rīta pikniks
10.00 SuperBingo
11.00 Runā Rīga 
11.35 Gandrīz ideālas vakariņas 
14.10 Mf. Reiz prērijā
15.40 Mf. Čārlija eņģeļi 
18.00, 0.30 Neiespējamā misija
19.00 Nekā Personīga
20.00 Mf. Fantastiskais četrinieks un 
sudraba sērfotājs
22.00 Mf. Anakonda 2. Nolādētās 
orhidejas medības
1.30 Šefpavāru cīņas 
2.20 Saimnieks meklē sievu 

TV3+
7.15 Multfilmas 7.25 Skapis
8.25 Gribu ticēt
9.30 Ēd un tievē
10.00 Kaulu licējs. Seriāls
12.15 Mf. Tev īstajam
15.05 Comedy Club
16.05 Mf. Doktors Dūlitls 2
17.55 Pārsteidz mani 
20.00 Neredzamais cilvēks
21.00 Mf. Borna ultimāts
23.25 Noskūpstīsim viens otru!
0.25 Slepenie sakari 
1.15 Pokers

TV5
5.00, 1.20 Mūzika
7.30 Kristīgā programma
8.00 Kino detaļas
9.00, 13.50 Top-shop
9.15, 23.55 Mājas restorāns
10.15 Uzmanieties, bērni!
11.20 Iemāciet man dzīvot
12.20, 0.50 Dzīves patiesība
12.55 Personīgās lietas
14.05 Habarova princips. Seriāls
18.10 Labi joki
20.00 Likvidācija. Seriāls
22.00 Smieties atļauts

PBK
5.25 Mūzika
5.55, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.05 Spēlējiet harmonikas
6.45 Kontrolpirkums
7.10 Armijas veikals
7.45 Multfilma
7.55 Veselība
9.20 600 sekundes par skaistumu un 
veselību
9.30 Laiks pusdienot
10.15 Kamēr visi mājās.  
11.30 Jurijs Andropovs
12.55, 17.25 Х faktors
20.00 Laiks
20.30 Mats matā
23.45 Euronews
0.15 Aicinājums
2.15 Mf. Iebraucēja
4.00 Mf. Četras sirdis

RenTV Baltic
6.00 Skatīties visiem!
6.45 Firmas vēsture
9.10 Tīrs darbs

10.05 Dažu nāciju organizācija 
12.15 Jūrmala 2011
14.10 Kosmisko stāstu diena
15.15. Mīti un pierādījumi
16.05 Kritušās civilizācijas
17.05 Galaktikas balss
18.05 Raidījums
19.10 Ēdiens. Atslepenoti materiāli
20.10 Lidojošo šķīvīšu noslēpumi
21.20 Armagedons
22.25 Pazudušo lidmašīnu 
noslēpumi
23.25 Dievu bojāeja
0.25 Senā pareģojuma spēks

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas dievkalpojums
9.20 Multfilma 
9.35 Kamēr visi mājās
10.25 Mf. Jūs gaida pilsone Ņikan-
drova
12.05 Jurijs Adropovs. Visbaisākā 
patiesība
13.05 Mf. Īsta mīlestība
15.00 Kerča. Pilsēta-varonis
16.15 Sports
16.20 Leonīda Agutina koncerts
17.50 KVN
20.00 Kontūras
21.05 Liela starpība 
22.50 Mf. Bada spēles

Baltkrievijas TV 1
7.10 Mf. Reiz dzīvoja mīlestība
8.50 Metropolīta runa
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls
9.40, 0.30 Radu būšana

Kad tiek runāts par raganām, 
visi uzreiz iedomājas „drūmos” vi-
duslaikus. Stereotipi ir nemainīgi. 
Patiesībā raganu vajāšana Eiropā 
sākās tad, kad Renesanse soļoja pa 
visu kontinentu, kad radās brīnišķīgi 
literatūras un mākslas darbi, kad cil-
vēks tika slavināts kā radības kronis 
un zinātne sāka uzplaukt... Paralēli 
tam daudzi „demonologi” pilnīgi no-
pietni izstrādāja traktātus par dēmo-
niem, maģiju, raganām un burvjiem, 
par to atpazīšanas metodēm, kā 
arī par to sodīšanas veidiem. 1486. 
gadā maz pazīstams 
inkvizitors Heinrihs 
Krāmers uzrakstīja 
traktātu „Raganu me-
dības”, kurā dedzīgi 
strīdējās ar tiem, kas 
visā pilnībā neapjēdza 
maģijas sniegto ļau-
numu, piedāvāja juri-
diskus formulējumus, spīdzināšanas 
veidus tiem, kas tika apsūdzēti bur-
vestībā u.c....

300 gadu aktīvu visu iespējamo 
raganu, burvju, zīlnieču un citu ne-
labo spēku medību laikā netika sau-
dzēts neviens. Bija fiksēti gadījumi, 
kad kontaktos ar burvjiem bija ap-
sūdzēti 3-4 gadus veci bērni. Trīsdes-
mit gadu kara laikā Vācijā raganas 
tika dedzinātas simtiem. Var tikai 
pieminēt dažas spīdzināšanas iekār-
tas – nopratināšanas krēsls, statīv-
gulta, sētnieka meita, raganu krēsls, 
Jūdas šūpulis, grauzdēšanas krāsns, 
Nurembergas jaunava, spāņu zā-
baks, ceļgalu skaldītājs, galvaskausa 
prese -, lai varētu vien nojaust no-
tiekošā šausmas. Ar līdzīgu arsenālu 
tika apgādāta praktiski katra pilsēta, 
katra komūna, katrs administratīvais 
apgabals. Apsūdzētie tika nežēlīgi 
spīdzināti, lai no viņiem varētu izda-
būt vajadzīgo liecību, bet pēc tam 
tādā pašā „izsmalcinātā” veidā viņi 
tika sodīti. Neprāts, histērija, panika 
– tā var raksturot dažus gadus Eiro-
pas vēsturē laika posmā no 15.-17. 
gadsimtam. Kaisle aprima, kad karš 
vairs nebija nebeidzams, ļaudis sāka 
pierast pie mierīgas dzīves, palieli-
nājās izglītoto pilsoņu skaits...  Atcelt 
raganu un burvju medības sāka iz-
glītotie monarhi. Līdz 18. izglītojošā, 
gadsimta sākumam „dēmona kalpu” 
procesi pakāpeniski izzuda. Bet ne 
pavisam. Likumi eksistēja. Tiesa, pie-
lietoja tos reti. 

Kas gan notika ārsta Čudi, kas 
dzīvoja Šveices kantonā Glarus, 
mājā? Kāpēc viņa kalponi un istabeni 
apsūdzēja burvestībā? Un šeit stāsts 
jāsāk no paša sākuma...

Anna Geldi piedzima 1734. 
gadā mazā pilsētiņā Zenvaldē, kas at-
rodas pie pašas robežas starp Šveici 
un Austriju. Liktenis bija lēmis tā, ka 
viņa nekad nebija precējusies un visu 
dzīvi nostrādāja par istabeni. Dak-
tera Čudi mājā viņa nokļuva 1780. 

gadā. Pagāja gads, un tad brokastīs 
Jēkabs Čudi ievēroja, ka viņa otrā 
meita Anna Marija izskatās dīvaini. 
Meitene bija bāla, acis „nedzīvas”, uz 
jautājumiem viņa neatbildēja. Norū-
pējies tēvs pavēlēja meiteni aiznest 
uz guļamistabu un steidzās turp arī 
pats, lai izmeklētu slimo meitu. An-
nai Marijai bija krampji, bet tad viņa 
izvēmās... Kad Jēkabs Čudi ierau-
dzīja, ka meita atvēma asas adatas, 
viņš saprata, kur ir vaina. Kalpone 
Anna Gelda ar kaunu tika padzīta no 
mājas, jo tieši viņa gatavoja meite-

nei ēdienu. Bērns drīz 
vien atlaba... Bet gadī-
jums izrādījās ne bez 
sekām. 

Čudi paziņoja, ka 
bijusī kalpone ir burve 
un indētāja. Par Annas 
Geldas notveršanu 
kantona valdība solīja 

atlīdzību. 1782. gadā burvi notvēra. 
Cietumā viņu gaidīja spīdzinā-

šana. Tajā laikā Šveice bija gandrīz 
vienīgā valsts, kurā vēl oficiāli tika at-
ļauta spīdzināšana. Anna tika spīdzi-
nāta visos iespējamajos veidos, līdz 
viņa atzinās, ka viņai bija vienošanās 
ar nelabo, kas pie viņas ieradās mel-
na suņa izskatā...  Bija 18. gadsimta 
beigas, un tiesneši saprata, ka sprie-
dumam jābūt „civilizētam”. Oficiāli 
viņa tika apvainota bērna indēšanā. 
Ievērojot tā laika likumus, kas bija 
Glarus kantonā, ja indēšana nav bei-
gusies letāli, tad draudēja daži gadi 
ieslodzījumā. Bet te taču nav vien-
kārša indēšana, bet gan saikne „ar 
pašu nelabo”... Annai tika piespriests 
nocirst galvu. Pagāja 226 gadi, pirms 
Glarus kantona parlamenta deputāts 
piedāvāja Annu Geldi reabilitēt... 
Tiesiskumam bija nepieciešami vai-
rāk nekā divi gadsimti, lai atzītu, ka 
spriedums pēdējai Eiropas raganai 
faktiski bija tiesiska noslepkavošana. 
Patiesība tika atklāta dažus gadus 
pēc soda sankcijas izpildīšanas, bet 
sīkāku informāciju par šo lietu no-
lēma noklusēt, jo patiesība izrādījās 
pārlieku skandaloza. Paraugdakteris 
Čudi, lielās ģimenes galva, kurš pildī-
ja tiesneša pienākumus savā pilsētā, 
vairākās reizes bija tuvās attiecībās 
ar savu kalponi.  Visus tālākos noti-
kumus viņš izdomāja pēc tam, kad 
nelaimīgā Anna savam saimniekam 
paziņoja, ka ir stāvoklī... 

Parlaments attaisnoja Annu 
Geldi. Lai „kompensētu” sava tie-
siskuma neizvēlīgumu un māņticību 
18. gadsimta beigās, tika nolemts 
izdot grāmatu par pēdējās raganas 
likteni. 13. jūnijā Glarus kantonā ir 
svētki, kas veltīti pēdējai raganai. 
Šiem svētkiem valdība katru gadu 
piešķir 120 000 franku (98,5 tūkst.
eiro). Šveicieši svin taisnīguma at-
jaunošanu. Protams, Annai Geldi no 
tā nav vieglāk. 

Andrejs JAKUBOVSKIS

13. jūnijā Ir iemesls!



112014. gada 13. jūnijs

6.15 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 2.15 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Brauciens uz Rimini
11.55 Viesnīca Grand Hotel
13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 4.10 Runāsim atklāti
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
20.40, 3.45 Degpunktā
21.10 Mf. Mīla fjordos. Ledus laik-
meta beigas
23.15 Nikita. Seriāls
0.40 Dombura studija

TV3
5.00, 2.20 Mīlestības sirdspuksti 
5.40, 11.55 Laimīgi kopā
6.35 Amuleta mednieki 
7.05, 13.35 Denijs spoks 
7.35, 13.00 Smurfi
7.55, 1.10 Simpsoni 
8.55 Mf. Pandas pēdās
10.50 Hawaii 5-0 
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.35 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.10 Viņas melo labāk 
2
16.55 Tētuka meitiņas
17.25 Radu būšana
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
21.00 Kobra 
22.10 Kurjers. Seriāls
23.20 Atriebība. Seriāls
0.10 Amerikāņu šausmu stāsts 
 
TV3+
5.35, 17.50, 0.00 Māja 2
6.20 Simpsoni
7.05, 14.30 Ekstrasensu cīņas
8.05, 17.10 6 kadri
8.40 Smieklīgākie Amerikas video
9.00 Slēgtā skola
11.10, 15.35 Comedy Women
12.15 10 vēlēšanās
13.20, 19.55 Interni
14.30 Ekstrasensu cīņas
16.35 Mana mīļā aukle 
18.55 Jaunkundze-zemniece
21.00 Ekstrasensi veic izmeklēšanu
22.00 Mf. Zombiju brīvdienas

TV5
5.00, 1.20 Mūzika
7.20, 12.20 Kremļa kursanti
8.20, 18.30, 21.50, 0.00 Mūsu tēma
9.15, 12.05 TV Shop
9.30, 16.25 Porcelāna kāzas
10.35, 17.30 Maskava. Trīs stacijas
11.35, 22.25, 0.55 Kriminālinformā-
cija+
13.25 Pats sev režisors
14.20, 19.40 Inkvizitors. Seriāls
19.30 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Īpašas nozīmes aģents

PBK
4.50 Moderns spriedums
5.40 Mūzika
6.00 Labrīt
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 0.25 Ziņas
9.30 Kontrolpirkums
10.00 Esi vesels!
11.30, 21.15 Jūra. Kalni. Keramzīts. 
Seriāls
13.40 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
16.00 Moderns spriedums
17.45 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas laiks
23.15 Vakara Urgants
23.50 Euronews
0.35 Politika
1.35 Mf. Matrozis no “Komētas”
3.15 Mf. No atpūtnieku dzīves

RenTEV Baltic
6.15 Manas daiļās..
7.00, 13.20 Multfilmas
7.14, 19.39 Laika prognoze
7.15 Brīvais laiks
8.10 Karavīri 
9.10, 15.40 Ģimenes drāmas
10.20, 19.40 Saviesīgas vakariņas
11.20, 16.35 Nemelo man!
13.40 Dievu ēdiens
14.40, 18.40 Drošs līdzeklis
20.45 Reāla virtuve
21.45 Maldu teritorijas 
23.45 Ekstrasensu cīņas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.15 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Esi vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Mūsu laikā
12.05 Viņi un mēs
13.10 Laiks pusdienot!
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Smieklīgs un vēl smieklīgāks
16.50 Precamies!
18.20 Meičas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Balāde bumbvedējam. Seriāls
23.05 Mf. Mans brālēns Vinnijs

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
1.15 Ziņas
7.05, 8.05 Biznesa dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.40 Zona Х
9.10, 22.15 Melnie kaķi
11.05, 20.00 Skūpstamies! 
12.10, 1.45 Mistiskie stāsti
13.10 Marijas sirds
15.15, 18.40 Reģiona ziņas
15.25 Pēdas
16.30 Ģimenes melodrāmas
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.55 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Pārbaudījums 
0.10 Grūtas dienas vakars
1.30 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts
9.00, 23.55 TV barometrs
9.05, 17.20 Viena ēna diviem. Seriāls
10.10 Baltkrievu virtuve
10.45 Izmeklēšana
11.40 Mf. Uzredzēšanos, Mērija Po-
pinsa!
14.00 Multf. Gaisa spēki
15.35, 0.00 Reāli puikas
16.40 Augstāk par jumtu
18.20, 21.50, 20.55 Futbols
21.45 KENO

PIRMDIENA, 16. jūnijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.45 Mīlas viesulis 
9.30 Mf. Laulības saites 2
11.10, 12.55, 15.30 Top-Shop pie-
dāvā
11.25, 4.55 Kinotēka
11.55 Eksotiskās salas
13.10 Mf. Ronja - laupītāja meita
16.45 Jakari 
17.15 Lieli ceļi, mazi ceļi - droši ceļi
17.30 Skats no malas
18.00, 23.00 Ziņas
18.50, 0.25 Četras istabas
19.30 Rīga - Novosibirska - Latvija
20.30 Panorāma
21.15 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
22.00 Viss notiek
22.30 Latvija var!
23.15 Dzimis Eiropā
23.45 De facto
1.00 Mf. Baiga vasara

LTV-7
5.00 Nano tehnoloģijas elektromo-
biļos
5.15, 9.40, 12.30, 18.45, 21.45, 0.45 
PK Futbolā
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05 Sekotāji
7.05 Rīts ar Natāliju Ābolu
7.50 Jūrā un krastā
8.10 Skats rītdienā
8.30 Pie rīta kafijas
8.50 Automoto raidījums 
9.10 Vienmēr formā!
11.35 Detektīvaģentūra Bīgls
17.10 Izgaršot Brazīliju
17.40 1000 jūdzes Ķīnā
18.10 Šodien
21.00 Sporta studija
0.00 Aculiecinieks
0.15 Labākais no Euromaxx

LNT
5.00 Likums un kārtība 
5.45 Kristīgā programma 
6.15, 4.35 Bernards
6.30, 4.10 Nedēļa novados

OTRDIENA, 17. jūnijs
LTV-1
4.55 Kinotēka
5.25, 9.35, 18.50, 0.40 Četras ista-
bas
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
10.15, 17.15, 23.55 100 g kultūras
10.55, 12.50, 15.05 Top-Shop 
11.10 Labākās latviešu mūzikas iz-
lase
13.05 Nepieradinātā Brazīlija
14.05 Viss notiek
14.35 Mans zaļais dārzs
16.20 Tīģeris Ņau Ņau
16.30 Jakari 
16.45 Mārvijs Hemmers
18.00, 23.40 Ziņas
19.35 Izmisušie vecāki. Seriāls
20.30 Panorāma
21.15 1:1
22.05 Padomju stāsts
1.15 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
2.00 Aizliegtais paņēmiens
4.55 Skats no malas

LTV-7
5.00 Sporta studija
5.45, 21.00 Vai Rīga jau gatava?
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05 Sekotāji
7.10 Tādas lietas
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu
8.15 Nedēļas apskats
8.35 Skatpunkti
8.55 Globalizācija 3000
9.25, 16.35, 18.45, 21.45, 0.45 PK 
Futbolā
15.05 Vienmēr formā!
15.35 Autosporta programma.
16.05 Tavs auto
17.25 Detektīvaģentūra Bīgls
18.15 Šodien
21.15 Aktuālais jautājums
0.00 Sporta studija

LNT
5.00, 15.40 Ģimenes drāmas
5.45 Kristīgā programma 

7.00, 2.15 900 sekundes
9.00, 0.15 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Mf. Vasaras saulgrieži
11.55 Runā Rīga 
12.25 Karamba!
13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.30 Runāsim atklāti
15.40 Ģimenes drāmas
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40, 3.45 Degpunktā
21.15 Dombura studija
23.15 Amerikāņi
0.35 LNT ziņu TOP 10

TV3
5.00, 2.25 Mīlestības sirdspuksti 
5.40, 11.55 Laimīgi kopā
6.35 Amuleta mednieki 
7.05, 13.35 Denijs spoks 
7.35, 13.00 Smurfi
7.55, 1.10 Simpsoni 
8.55 Mf. Fantastiskais četrinieks un 
Sudraba Sērfotājs
10.40 Māmiņu Klubs
11.15 Rīta pikniks
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.35 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.15 Viņas melo labāk 
16.55 Tētuka meitiņas: superlīgavas
17.25 Radu būšana
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
21.00 Hawaii 5-0 
22.00 CSI. Lasvegasa 
23.05 Bagātnieku dakteris 
0.05 Nekā Personīga

TV3+
5.35, 17.50, 0.05 Māja 2
6.20 Simpsoni
7.05, 14.30 Ekstrasensu cīņas
8.05 6 kadri
8.40 Smieklīgākie Amerikas video 
9.00 Slēgtā skola
11.10, 15.35 Comedy Women
12.15, 18.55 10 vēlēšanās
13.20 Neredzamais cilvēks
16.35 Mana mīļā aukle
19.55 Interni
21.00 Virtuve
22.10 Mf. Nokauts

TV5
5.00, 1.20 Mūzika
7.30 Personīgās lietas
8.20, 18.30, 21.50, 0.00 Mūsu tēma
9.15, 12.05 Top-shop
9.30, 16.25 Porcelāna kāzas
10.35, 17.30 Maskava. Trīs stacijas
11.35, 22.25, 0.55 Kriminālinformā-
cija+
12.20 Labi joki
14.25 Smieties atļauts
19.30 Ziņas
19.40 Inkvizitors. Seriāls
21.55 1/5 – tranzīta katualitātes
22.00 Vakars@22
23.00 Īpašas nozīmes aģents

PBK
5.25 Mūzika
6.00 labrīt!
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 0.25 Ziņas
9.30 Kontrolpirkums
10.00 Esi vesels!
11.35 Šovakar
13.50 Mūsu laikā
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 4.40 Moderns spriedums
17.45 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas laiks
21.15 Jūra. Kalni. Keramzīts. Seriāls
23.15 Vakars kopā ar I.Urgantu
23.50 Euronews
0.30 Indijas jogi mūsu vidū
1.35 Mākslas filma
3.15 Mf. Viesis no Kubaņas.

RenTV Baltic
6.10, 9.05, 15.30 Ģimenes drāmas
6.55, 13.20 Multfilmas
7.09, 19.39 Laika prognoze
7.10 Pie mums visi mājās
8.05 Karavīri 
10.20, 19.40 Saviesīgas vakariņas
11.20, 16.30 Nemelo man!
13.35 Dievu ēdiens
14.30, 18.40 Drošs līdzeklis
20.45 Reāla virtuve
21.45 Maldu teritorijas 
23.40 Ekstrasensu cīņas
1.40 112

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.50 Ziņas

6.05 Mūsu rīts
9.05 Kontūras
10.00 Būt veselam!
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Mūsu laikā
12.05 Viņi un mēs
13.10 Laiks pusdienot!
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Smieklīgs un vēl smieklīgāks
16.50 Precamies!
18.20 Francisks Skorina
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Pozīcija
22.05 Mašīnu karš
22.40 Mf. Romeo + Džuljeta

Baltkrievijas TV 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.40 Ziņas
7.05, 8.05 Biznesa dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.20 Zona Х
8.50 Vārds Metropolītam 
9.10 Galvenais ēteris
10.05 Redaktoru klubs.
10.45 Zvaigžņu dzīve.
12.10 Mana taisnība
13.10, 15.25 Dīvāns vientuļam vīrie-
tim. Seriāls
15.15, 18.40 Reģiona ziņas
17.20 Mūsējie
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20 Arēna
19.55 Forums
21.00 Panorāma
21.45 Pārbaudījums 
22.15 Melnie kaķi
0.05 Aktuāla intervija
0.55 Sports

Baltkrievijas TV 2
7.00 Rīts
9.00, 10.05, 23.55 TV barometrs
9.05, 17.20 Viena ēna diviem. Seriāls
10.40 Izmeklēšana
11.45 Mf. Dzīvais ūdens
13.15 Div ar pus pavāri
13.50 Mf. Kapteinis Āķis
16.25, 1.00 Pārlādēšana
18.20, 21.50, 20.55 Futbols
21.45 KENO
0.00 Reāli puikas

10.50 Par ēdienu!
11.25 Sieviešu žurnāls
12.35 X zona 13.10 Pārnesumkārba
13.50 Parīzes skolas mākslinieki
14.25 Dialogi par civilizāciju
15.15 Tava pilsēta
15.30 Slāvu tirgus Vitebskā 2014

15.55 Zvaigžņu dzīve
17.05 Mf. Dīvāns vienam vīrietim
21.00 Galvenais ēteris
21.55 Laika ziņas
22.15 Mf. Modiljāni

Baltkrievijas TV 2
7.20 Mf. Uzredzēšanos, Mērija Po- 
pinsa!
9.40 Rītdiena – tie esam mēs!
10.10, 23.50 TV barometrs
10.15, 23.55 Interni
12.15 Div ar pus pavāri 

12.45 Autobatls
13.20 Mf. Montieris
15.15 Biroja stils
15.50 Comedy woman
17.20, 18.50, 21.50 Futbols 
18.00 Superloto 20.55 Futbols
21.40 5 no 36 21.45 KENO

SIA “RUMBA Centrs”
Specpiedāvājums siena auk-

lām, zaļās masas plēvēm, kā arī 
betona maisītājiem. Viss jumtu 
darbiem: jumta segums, metāla 
profili, Ondura, ruboroids. 

Krāslavā, Tirgus ielā 15. 
Tālr. 65622036, 28359679. 

Satelīttelevīzijas uzstādīšana 
un modernizācija. Vairāk nekā 
70 populāru Krievijas kanālu 
uzstādīšana. Gada maksa - 22 
EUR. Tālr. 28359900

Zemkopības ministrija (ZM) 
informē, ka šajā gadā valsts kopē-
jās piena kvotas apjoms ir palicis 
iepriekšējais — 781132 tonnas. 
Valsts kvota 2014./2015.piena kvo-
tas gadā vairs netiek palielināta par 
vienu procentu, kā tas bija līdz šim. 
Kārtējais piena kvotas gads ir sā-
cies 2014. gada 1. aprīlī un beigsies 
2015. gada 31. martā.

Pēc Lauksaimniecības datu cen-
tra (LDC) datiem no šā gada 1. aprīļa 
līdz 5. maijam piena kvotas izpilde 
ir 7,94 procenti. Salīdzinot piegādes 
kvotas ietvaros iepirktā piena apjo-
mu ar iepriekšējā gada aprīli, šogad 
piens ir iepirkts par 12 procentiem vairāk.

Piensaimniecības nozares at-
tīstības rezultātā piena kvota tiek 
pildīta intensīvāk. Līdz ar to ZM 
atgādina, ka katram ražotājam ir 
jāseko līdzi savas kvotas izpildei. 
Tas nozīmē, ka ražotājam ir jāveic 
piena kvotas izpildes uzskaite un 
plānošana savā saimniecībā (tiktāl, 
cik to neietekmē ārējie faktori), lai 
novērstu piešķirto piena kvotas 
pārsniegšanu vai tās neizpildīšanu. 
Kvotu sistēmā katru piena kvotu 
(t.i., piegādes un tiešās tirdzniecī-
bas) administrē atsevišķi, tāpēc, 
valsts mērogā pārsniedzot ierobe-
žojošo daudzumu, ražotājam būs 
jāmaksā soda nauda — 27,83 eiro 
par katriem 100 kilogramiem vir-
skvotas piena. Sods par pārsniegto 
kvotu būs jāmaksā piena kvotas 
īpašniekam — piena ražotājam.

Lai novērstu vai samazinātu pie-
na kvotas pārsniegšanu, ZM ierosina:

1) izmantot darījumus ar pie-
na kvotām (pirkšana, noma, kvotas 
pārveidošana);

2) regulēt izslaukuma vai tau-
ku procentu, plānojot slaucamo 
govju ēdināšanu;

3) palielināt pašpatēriņam 
paredzēto piena daudzumu - atau-
dzējamo telīšu un nobarojamo teļu 
ēdināšanu;

4) izvērtēt ganāmpulka kva-
litāti — lielāku slaucamo govju 
brāķēšanu un plānotu jaunu telīšu 
iegādi vai ataudzēšanu pēc kvotas 
gada beigām;

5) izvērtēt slaucamo govju ap-
sēklošanas laiku attiecībā uz atne-
šanās periodu (sākot ar 2015. gada 
aprīli).

Par papildus iespējamiem 
risinājumiem, lai novērstu vai sa-
mazinātu piena kvotu pārsniegša-
nu, lauksaimnieki var vērsties Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrā.

Visa informācija par valsts pie-
na kvotas izpildi ir apskatāma LDC 
mājaslapā www.ldc.gov.lv .

Kaspars Funts, LR Zemkopības 
ministrija (ZM)

Aktuāla informāci-
ja par piena kvotas 

izpildi

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.
METĀLA DURVIS. Starpistabu 

durvis. Žalūzijas, moskīttīkli, ga-
rāžu vārti. Aizslēdzami logi. Pilns 
serviss! Atlaides līdz 40% Tālr. 
28675525, 28230237, 65621730

METĀLA DURVIS -
 dzīvokļiem un privātmājām. 

EUR 200. Tālr. 28675525, 
28230237, 65621730
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www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
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Iznāk otrdienās un piektdienās.
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Izdevēja-SIA“LER8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma,sludinājumi-tālr.65681464
Fakss-65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā rīta avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.

LAIKA ZIŅAS
S.                14.06. Sv.              15.06. Pr.               16.06. Ot.               17.06.

+11 ... +18 +11 ... +17 +7 ... +18 +10 ... +20

R               3 m/s ZR              5 m/s R                 4 m/s R                 7 m/s

Laikrakstaredaktore
Redaktoresvietniece
Žurnālistukolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentīna Sirica
Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
29389143, juris.roga@apollo.lv
26065838
29723750
26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Reklāma un sludinājumi

PATEICĪBA
Izsakām sirsnīgu pateicību 

Bērziņu pagasta pārvaldei par 
sniegto pabalstu ārkārtas si-
tuācijā, sakarā ar zibens izlā-
di īpašumā, kā rezultātā gāja 
bojā gotiņas.

Irēna, Alfons (Z/S “Krastiņi”)

PĀRDOD

IEPĒRK

PĒRK

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē daži-

em produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  
Krāslavas).Tālr. 26823417.
Dagda, Upes iela 1-a. 

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

DAŽĀDI

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

Firma iepērk: bērza papīr-
malku, alkšņa malku. Piedā-
vā meža izvedēja pakalpoju-
mus. Tālr. 20377801.

“RitmsR”
Plastikātalogiundurvis(Latvijas,

Polijasražojums).
Iz mē ru no ņem ša na, uz stā dī ša na, 

ap da re (tālr. 20219116, Ge nā dijs).
Pa sū tī ju mu pie ņem ša na pa tālr. 

65681152, 20220306.

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS 

EUR/ m3 

Garumus iepriekš saskaņot!
Piegādes vieta: Varakļāni.

Ir transports! 
Korekta uzmērīšana!

SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 

25916403

Diam. 14-17 18-24 25<

Egle 55 
(54)

70 
(69)

71 
(70)

Priede 55 
(54)

70 
(69)

70 
(69)

Vajadzīgi strādnieki mežā (zā-
ģeri un palīgstrādnieki). Tālr. 
20201687;
Vajadzīgs vientuļš vīrietis dzīvo-
šanai laukos. Tālr. 29940090;
Vēlos ĪRĒT 1, 5-istabu dzīvokli ar 
mēbelēm. Tālr. 27042773.
IZĪRĒJU 1-istabas dzīvokli. Tālr. 
26537215;
Paku pārvadāšana uz Londonu. 
Izbraukšana - 17.06.2014. Tālr. 
29943959;
L/S zemes APPĻAUŠANA ar 
smalcinātāju. Piesakoties jūnijā 
35 €/ha. Krāslavas, Dagdas, Ag-
lonas novados. Tālr. 22038020, 
22081094.
RETINĀŠANA ar krūmgriezi. 
Tālr. 28295726.
Celtniecības un remontdarbi. 
Tālr. 28318846.
MŪRĒJU visa veida krās-
nis, kamīnus, dūmvadus, plī-
tis. Remonts un tīrīšana. Tālr. 
29329151.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Metāllūžņu demontāža un izve-
šana. Tālr. 29279852.
PIEMINEKĻU uzstādīšana, 
atjaunošana, izlīdzināšana; 
kapuvietu labiekārtošana, no-
žogojumu izgatavošana un uz-
stādīšana. Tālr. 28325539.
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 
29142220.
“OPEL” remonts un diagnostika, 
chip tuning, EGR atslēgšana un 
sodrēju filtri. Kondicionieru uzpil-
de. Tālr.28600007.
Daugavā atrasta piepūšamā lai-
va. Tālr. 29459817.
St. Krāslava PAZUDIS vācu aitu 
sugas suns (meitene - 1 gads). 
Tālr. 29988940, 28892068.

māju Daugavpilī, 3 km no centra, 
dzīvojamā platība - 82.4 m2, ko-
pējā platība - 600 m2. Aka, mal-
kas apkure, ZG. Tālr. 29922465;
māju, 2 km no Dagdas. Tālr. 
26562440, 26366361;
viensētu promvešanai. Tālr. 
22013420;
2-istabu dzīvokli, 4. st., 46 m2. 
Raiņa ielā 2. Lēti. Tālr. 29937522;
1.5 - istabu dzīvokli (39 m2) ar 
mēbelēm. Tālr. 28206558;
1.5 - istabu dzīvokli, 3.st., bez 
remonta. Vienības ielā 30. Tālr. 
26341568;
1-istabas dzīvokli Daugavpilī. 
Tālr. 25621833;
1-istabas dzīvokli. T. 20265911;
1-istabas dzīvokli Baznīcas ielā 
4. Ir remonts. Tālr. 29129296, 
20023221;
garāžu Pļavu ielā, lietotu datoru, 
elektrisko masāžas ierīci, lieka-
mu uz krēsla. Tālr. 28455315;
“GOLF 4”, 1998., 144000 km no-
braukums, sudrabkrāsas, elek-
tronika, kondicionieris, € 1650; 
konveijera grābekli € 300; arklus. 
Tālr. 28623217;
“OPEL Vectra” - 1.8, 16 vārsti, 
1995./1996., TA līdz 06.2015., 
nobraukums - 166 000 km. Tālr. 
26600627;
“AUDI 80” - 2.0, 1991, ir TA, gā-
zes iekārta (60 l balons). Labā 
stāvoklī. € 1100. Tālr. 29694246;
lietotus traktorus, graudu kom-
bainus; frontālos iekrāvējus un to 
aprīkojumu; meža izvedējkausus 
T-25 un MTZ traktoriem aizmu-
gures uzkarei; kartupeļu kombai-
nus; stādītājus, arklus; kultivato-
rus; siena preses (rulonu- Claas, 
Velger, Krone);sējmašīnas, pļau-
jmašīnas, rezerves daļas kom-
bainiem; lietotas kaltes Antti, 
Arska, Jaako. Piegāde, pasūtīju-
mi, līzings. Mob. tālr. 28380128, 
29416121;
jaunu trimeri AL KO BC 4300, 
lietotu zāles pļāvēju Husqvarna. 
Tālr. 29419159;
ruļļu presi. Tālr. 25395078;
vieglā auto lietotas riepas, no € 
5-20. Tālr. 26447738;
lietos diskus R14 VW Golf, 
Passat, Opel, Mazda 2 kompl.; 
televizoru LG 54 cm; MB1 dzinē-
ju, tā daļas. Tālr. 29385960;
jaunas siltumnīcas, koka kar-
kass, 2.4m x 4 m - € 115, 2.4 m x 
6 m – € 140. Tālr. 20227783;
vibrostobru ar formām flīžu izga-
tavošanai mājas apstākļos. Tālr. 
29980479;
mucas (200 l, 1000 l). Iespējama 
piegāde. Tālr. 29498229;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
mucas 20, 30, 60, 120, 200, 
250, 1000 l. Daugavpils. Tālr. 
27492445;
govi. Tālr. 20313366;
labu, slaucamu govi. Tālr. 
26524609;
govi (4. laktācija). Tālr. 27076730;
pienīgu govju teles. Tālr. 
25817112;
kazu (pirmo gadu slaucama); āzi 
atdod par velti. Odigjāni, Ūdrīšu 
pag. Tālr. 28795253;
zirgu ar pajūgu un ratiem. Tālr. 
65629133, 28310761;
sivēnus. Tālr. 28683927;
sivēnus un dažāda vecuma cū-
kas. Tālr. 26598779;
sivēnus ar piegādi. T. 26477651;
sivēnus “Belorusskije”. T. 29827184;

tītarēnus. Tālr. 22428437;
mājas cūkgaļu. Piegāde. T. 25949788;
kartupeļus. Tālr. 26686411;
malku, granti. Tālr. 26793485;
malku. Tālr. 29189194;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
29128690;
malku. Tālr. 25960091;
malku, skaldītu un klučos. Piegā-
de. Tālr. 28644159;
malku. T. 28671289, 28355347.

firma par visaugstākajām ce-
nām – mežu, lauksaimniecības 
zemi, cirsmas. Ātra un korekta 
novērtēšana un samaksa. Visu 
dokumentu bezmaksas nofor-
mēšana (līdz ZG). Stigošana un 
dastošana. Tālr. 26188075;
zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
SIA „AJ PARTNERI” – cirsmas, 
mežus īpašumā. Par brīvu kār-
to zemes plānus, meža taksāci-
jas un ZG. Augstas cenas, sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 29131196;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām. Tūlī-
tēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
mikroautobusus VW, MERCE-
DES, FORD; kravas mašīnas 
MAN, MERCEDES, VOLVO, 
SCANIA; hidromanipulatorus. 
Tālr. 26016534;
auto norakstīšanai. Jebkuru mo-
deli un jebkurā stāvoklī. Tālr. 
29111828;
piena kvotas. Tālr. 26161362;
metināšanas ierīci, 220 W, 140 - 
250 ampēri. Tālr. 29575471;
lauku olas un ezera zivis. Tālr. 
22337234.

Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019;
SIA „Latbull”- piena teļus (14-
41 d.v.). Samaksa tūlītēja. Tālr. 
26609182;
zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918.
liellopus, cūkas, teļus, aitas. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 22448323.

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa tūlī-
tēja. Svari. Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari. 
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SI A “AIBI” ie pērk liel lo pus, 
jaun lo pus, aitas, ka zas, zir-
gus, cū kas. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 
Tālr. 26142514, 20238990.

BEZĶĪLAS 
AIZDEVUMI

Aizņemieties atbildīgi, 
izvērtējot savu spēju atdot 

aizdevumu.
Тālr.28609904,20292842.

Zviedrijas firmas pārstāvji 
Latgalē PĒRK 

dažādus meža īpašumus par 
augstām cenām. 
Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

SI A ie pērk sku ju ko ku un 
la pu ko ku TA RAS KLU ČUS
•	 la pu ko ku ø no 14 līdz 23 cm 

38 EUR/m³
•	 sku ju ko ku  ø no 12 līdz 23 

cm 38 EUR/m³
•	 la pu un sku ju ko ku ø no 24 

cm 43 EUR/m³
Samaksa 3 darba dienu laikā.
Pie gā des vie ta: ‘’Lat gran’’ te ri to
ri ja, Ūd rī šu pag., Krās la vas nov.

Tālr. 27827666.

Autoskola “Vikingi”
Apmāca kat.: “B”, “C”, “D”, 

“E”, profesionāla apmācība 
(95.kods).

Krāslavā, Raiņa 25, 1.stāvs
Tālr. 65422273, 27200013, 

www.vikingi.lv

Izsakām dziļu līdzjūtību Vik-
torijas OSTROVSKAS tuvi-
niekiem sakarā ar viņas nāvi. 

“Varavīksnes” vidusskolas 
skolotāju kolektīvs un 
tehniskais personāls

Izsakām dziļu līdzjūtību un 
skumju brīdī esam kopā ar 
Svjatoslavu Turzjonoku, tēti 
zemes klēpī guldot.
Krāslavas pagasta pārvalde

“Motor SPA”
Piedāvā: auto mazgāšanu, ķī-

misko tīrīšanu, pulēšanu. 
Katra piektā mazgāšanas reize 

- bezmaksas!
Krāslavā, Vasarnieku 11, tālr. 

26645115, 25970755

Krāslava: sena problēma.
Alekseja GONČAROVA foto

Rotaļas ar nāvi turpinās...

Lo gi no EUR 15, 
dur vis no EUR 99.

Bez % kre dīts + dā va na.
Tālr. 26847347, 

www.dur vis tev.lv

Uzņēmums aicina darbā: 
•	 Celtniekus;
•	 Biroja darbiniekus ar zinā-

šanām būvniecības jomā.
CV sūtīt uz e-pastu: 

anisha2@e-no.lv
Tālr. 26271137 

IK “ALNAMI” piedāvā 
mini-ekskavatora 

pakalpojumus: ūdensvadu un 
kanalizācijas ierīkošanu. 

Tālr. 20050580 (LMT), 
26898080 (TELE 2).

PIRM DIEN, 16. jūnijā pār-
do ša nā būs svai ga saldēta 
bro ile ru produkcija: stil bi (5 
kg/ 10.65 EUR, 15 kg/ 29.85 
EUR), zupas izlase (5 kg/ 
4.60 EUR), spārni, aknas, 
kuņģīši (2 kg/ 4.30 EUR), file-
ja (2 kg/ 9 EUR) žāvēta desa 
- 3.84 EUR/ kg.

An dze ļos - 7.40, Ezer nie-
kos - 8.00, Muiž nie kos - 8.30, 
Šķau nē - 9.00, Po reč jē - 9.30, 
Sva ri ņos - 9.50, Dag dā (tir gus) 
- 10.20, Asū nē - 11.00, Ne ik šā-
nos - 11.20, Nau ļā nos - 11.40, 
Ro bež nie kos - 12.00, Sku ķos 
- 12.10, In drā - 12.30, Kal nie-
šos - 13.00, Krās la vā (tir gus 
Os tas ie lā) - 13.20, Augst kal-
nē - 13.40, Kom bu ļos - 14.00, 
Skais tā - 14.30, As ta šo vā - 
15.00, Priež ma lē - 15.20, Ma-
ri am po lē - 15.35, Andr upe nē 
- 15.40.

Tālr. 22135110. 


