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Svinīgs mirklis - projekta BELLA CUISINE vadītāja Tatjana Kozačuka (centrā), koordinatore Juta 
Bubina, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Alekseja GONČAROVA foto

Nedēļas svarīgākais notikums
Pils kompleksā pēc pārvaldnieka mājas restaurācijas tika atvērts Starptautiskais kulinārā mantojuma 

centrs. Šajā ēkā atradīsies arī Tūrisma informācijas centrs (TIC).

Atjaunotā ēka gaida pirmos apmeklētājus

Tēvu dienas svētki šogad 
sakrīt ar spēka dienu, ko jau 
trešo gadu organizē Latvijas 
dzelzceļš. Tā notiks 14. sep-
tembrī pilsētas laukumā.

Jāsaka, ka savus spēkus de-
monstrēt varēs arī daiļā dzimuma 
pārstāves. Pievilkšanās sacensī-
bas noritēs vienlaicīgi 95 Latvijas 
apdzīvotajās vietās no plkst. 9.00 
- 14.00. Līdz šim laikam organi-
zatoriem būs jāapkopo rezultāti, 
cik reizes pievilkās katrā pilsētā 
atsevišķi.  Un jānosaka stiprākie 
dalībnieki individuālajā vērtēju-
mā. 8 Latvijas stiprākie atlēti (4 
sievietes un 4 vīrieši) tajā pašā 
dienā pulcēsies galvaspilsētā, 
lai piedalītos finālā, kas sāksies 
plkst. 19.00 un tiks translēts 
Latvijas televīzijas tiešajā ēterā. 
Uzvarētāju gaida galvenā balva 
— dāvanu karte 100 eiro vērtībā 
veikalā Sportland. Tā ka, nepa-
dodieties!

Nav jāaizmirst, ka šajā dienā 
(otrajā septembra svētdienā) Lat-
vijā tiek godināti tēvi, kuri, vien-
nozīmīgi, ir pelnījuši šādu dienu. 
Protams, mums tie ir salīdzinoši 
jauni svētki, kas vēl nav ieguvuši 
tik lielu popularitāti kā Lielbritāni-
jā, Nīderlandē, Francijā vai Ķīnā. 
Pēc kultūras darbinieku vārdiem, 
pie mums diemžēl šai idejai nav 
pieķērušies arī paši tēvi. Dažos 
pagastos svētki pat bija jāatceļ, 
jo vaininieku skaits bijis ļoti mazs. 

Taču Indras un Robežnieku 
pagastos tika nolemts, ka svēt-
kiem noteikti jābūt. Tēvus pat 
aicinās pie galdiem. Vīriešus 
sagaida ne tikai bērnu un sievu 
siltie vārdi, bet arī pārsteigumi un 
izklaidējoši konkursi. “Pie mums, 
Robežniekos, ir tēvi, ar kuriem 
varam lepoties. Tie ir Edgars Ra-
kovskis, Žans Buko, Vjačeslavs 
Jacina,” - saka Robežnieku, Ind- 
ras un Piedrujas pagastu pārval-
žu vadītāja Ērika Gabrusāne. 

Jāzeps Dobkevičs, Krāsla-
vas novada kultūras metodiķis 
uzskata, ka tēva statuss mūs-
dienu sabiedrībā ir ļoti zems. 
Kāpēc? Vai tad tēvs nepiedalās 
dzīvības radīšanas procesā? Ne-
piedalās bērna audzināšanā un 
ģimenes materiālajā uzturēšanā? 
Protams, ir dažādi gadījumi. Taču 
ir svarīgi, mācēt saskatīt labo. Jo 
tēviem ne mazāk par citiem ir va-
jadzīgi pateicības vārdi un kom-
plimenti. 

XVIII gadsimtā Vācijā bija 
tradīcija, ka šajā dienā tēvus 
iesēdināja ķerrā un veda uz pil-
sētas laukumu, kur pilsētas va-
dītājs apbalvoja ar vērtīgu balvu 
to tēvu, kuram ir visvairāk bērnu. 
Bet mums šajā dienā nav jāsko-
pojas vismaz ar labiem vārdiem, 
veltītiem tēviem. 

Valentīna SIRICA

Sveicam Tēvu dienā!

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS
6 kameru vācu profili. Tālr. 28230237

“Svētīts, kas nāk Kunga vārdā” 
(Lk 13.35)

Sirsnīgi sveicam 
 Andzeļmuižas un Bukmuižas 

draudžu  prāvestu 

Andri SPRUKTU
10 gadu priesterības 

 jubilejā.
Lai Dievs Jūs stiprina un svētī.
Lai uzaust visi rīti - Svētā Gara 
piepildīti.

Ar pateicību, draudzes

Iedzīvotājutikšanāsar
novadadomes
darbiniekiem:

18.septembrī, 
plkst. 18.00 - Augus-
ta ielā;

23.septembrī, 
plkst. 18.00 - Aronso-
na ielā;

24.septembrī, 
plkst. 18.00 - Indras 
un  Skaistas ielās (Be-
rendejevka).

•	 Ēnu ekonomikas mazināšanai tiek 
sperti pareizi soļi, rezultāta panākša-
nai ir jāsadarbojas ar uzņēmēju or-
ganizācijām, uzskata finanšu ministrs 
Andris Vilks. Vienlaikus viņš atzīst, ka 
zināmā daļā uzņēmējdarbības valda 
dubultmorāle un tiek mānīta ne tikai 
valsts, bet arī nodarbinātie. Svarīgs 
instruments ēnu ekonomikas legalizā-
cijai ir minimālās algas paaugstināša-
na, tā būtu pakāpeniski jāpaaugstina. 
Pašlaik minimālā mēneša darba alga 
Latvijā ir 320 eiro. 

•	 Tiesības slēgt darījumu par maksātne-
spējīgās AS “Liepājas metalurgs” pa-
matražotnes iegādi ieguvis Ukrainas 
uzņēmums “KVV Group”, žurnālistiem 
paziņoja Liepājas metalurga maksātne-
spējas administrators Haralds Velmers.

•	 ASV informācijas tehnoloģiju kompā-
nija “Apple Inc.” otrdien prezentēja di-
vus jaunākās paaudzes viedtelefonus  
– “iPhone 6” un lielāku modeli “iPhone 
6 Plus”. Abi ir lielāki par iepriekšējiem 
modeļiem - ekrānu izmērs ir attiecīgi 
4,7 collas un 5,5 collas. 
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Lai lauksaimniekiem sniegtu 
atbalstu jauno zaļināšanas prasī-
bu ievērošanai, LAD ir sagatavo-
jis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru.

Kalkulatorā, ievadot infor-
māciju par savu saimniecību, 
lauksaimnieks varēs uzzināt un 
aprēķināt, vai plānotās zaļināša-
nas prasības viņa saimniecībā ir 
ievērotas vai arī vēl ir jāveic pa-
pildus pasākumi. Kalkulatorā ir 
iespējams ievadīt informāciju par 
izvēlētajām kultūrām, kuras lauk-
saimnieks plāno audzēt, norādīt 
arī konkrētas platības, ievadīt 
ekoloģiski nozīmīgās platības un 
citu informāciju. Kalkulators auto-
mātiski aprēķina, vai ir ievērota 
prasība par kultūraugu dažādo-
šanu un vai ekoloģiski nozīmīgās 
platības atstātas pietiekamā ap-
jomā. 

Kalkulators ir pieejams LAD 
mājaslapā un LAD Elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā. Lai to iz-
mantotu, nav nepieciešams būt 
LAD Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmas (EPS) klientam. 

LAD atgādina, ka, lai 2015.
gadā saņemtu platību maksāju-
mus pilnā apjomā, būs jāievēro 
zaļināšanas prasības. Pamatā 
platību maksājumi 2015. gadā 
sastāvēs no divām galvenajām 
daļām – Vienotā platību maksāju-
ma un maksājuma par klimatam 
un videi labvēlīgas lauksaim-
niecības praksi jeb zaļināšanu. 
Saimniecībām, kuru aramzemes 
platība būs 10ha un vairāk, za-
ļināšanas prasības būs jāievēro 
obligāti. Plašāka informācija par 
visām zaļināšanas prasībām un 
izņēmumiem ir publicēta LAD 
mājaslapā izvēlnē „Zaļināšana”.

LAD aicina visus lauksaim-
niekus savlaicīgi reģistrēties 
EPS, jo 2015.gadā, lai pieteiktos 
platību maksājumu saņemšanai, 
lauksaimniekiem, kuru aramze-
mes platība būs 10ha un vairāk, 
reģistrēties EPS vajadzēs obli-
gāti. 

Jautājumu un neskaidrību 
gadījumos var vērsties pēc kon-
sultācijas jebkurā LAD klientu ap-
kalpošanas centrā, rakstot e-pas-
tu: klienti@lad.gov.lv, zvanot uz 
informatīvo tālruni 67095000 vai 
Latvijas Lauku konsultāciju un iz-
glītības centrā.

Es pastāvīgi izjūtu saikni ar 
lasītājiem. Pirmajā septem-
bra sestdienā saņēmu lasī-
tāja zvanu un aicinājumu ar 
fotoaparātu ierasties… pie 
miskastēm, kur kāda vērīga 
lasītāja pamanīja desmitiem 
baltmaizes klaipu. Vai vis-
pār var noticēt tādai zaimo-
šanai?

Mana bērnība ir aizritējusi 
ticīgā ģimenē. Nejauši nokrītot 
maizes gabaliņam uz grīdas, to 
paceļot mamma un vecmamma 
krustījās, veroties ikonas virzienā 
un sakot: “Piedot, Dievs!”. Maizes 
atliekas, viennozīmīgi, tika kal-
tētas cepeškrāsnī vai uz krievu 
krāsns. Nedaudz atceros, kā pēc-
kara gados cauri Latvijai devās 
bēgļi. Viņi klauvēja pie durvīm un 
lūdza naktsmītnes vai maizi, sau-
siņus pieņēma ar vislielāko prie-
ku. Cilvēkiem, kurus karš izdzinis 
no siltajām ligzdiņā, tie bija glā-
biņš no bada. Tā rīkojās daudzi, 
labestība pilnā apjomā vienmēr 
tiek izrādīta tieši grūtos laikos. 

Padomju gados attieksme 

pret maizi strauji mainījās. Krievi-
jas impērija, kas ar maizi baroja 
pusi Eiropas, pēc Oktobra revo-
lūcijas pakāpeniski kļuva par pa-
saulē lielāko importētāju. Pērkot 

Ziemļkaukāzā miljoniem tonnu 
kviešu valūtā, padomju “komer-
santi” maizi pārdeva vietējā tirgū 
par grašiem. Ekonomiskā politika 
kļuva absurda, ar baltmaizi un 
rupjmaizes klaipiem sāka barot 
lopus. Manuprāt, tad arī radās 
Savienības “brīvo” valstu krahs. 
Ja padomju Baltijas valstīs lauk-
saimniecība vēl bija labā līmenī, 
tad varenās Krievijas tālēs pie-
spiedu kolektivizācija ar kukurū-
zas plantāciju eksperimentiem 
piedzīvoja sagrāvi. Mana paau-
dze vēl atceras veikalu tukšos 
plauktus un ilggadējās rindas pēc 

“Moskvičiem” un “Zapo-
rožeciem”, nerunājot jau 
par “Žiguļiem”. 

Katra revolūcija 
kaitē tautai. Lai slavēts 
Visuvarenais, ka pēc 
perestroikas mums gāja 
garām asiņainais pilso-
ņu karš. Aiz muguras 
pārgalvīgie pusbada 
deviņdesmitie gadi, kaut 
tie nekad neatkārtotos. 
Jaunajā tūkstošgadē 
Baltijas valstu dzīve uz-
labojās, pat krīzes ga-
dus mēs izcietām visai 
labi. 

Ekonomikas un 
politisko procesu glo-
balizācijas virpulī paš-
māju valdošā elite nav 
izdomājusi neko labāku 
par postošās tradīcijas, 
personīgās bagātinā-
šanās, turpināšanu. Te 
radās draudošā plaisa 
starp nacionalitātēm un 
sociālajiem līmeņiem. 
Vieni deklarē simtiem 
tūkstošu, citi ubago, 
saņemot minimālo algu 
vai nožēlojamos ES 
pabalstus. Darbaspēka 

migrācija kļūst par masveidīgu. 
Man daž-brīd rodas priekšstats, 
ka pašreizējā valdība cenšas da-
rīt visu, lai izveidotu “bezcilvēku” 
Latviju. Latvijas teritorija tiek pār-

dota vairumā un pa daļām. Atliek 
vien ielūkoties mūsu avīzes pē-
dējā lappusē, lai redzētu cik pie-
prasīta ir lauksaimniecības zeme, 
meži un pat cirsmas. It kā mūsu 
mazā, lepnā valstiņa pakāpeniski 
pārtop par skandināvu provinci. 
Saeimas priekšvēlēšanu laikā 
der aizdomāties - kādi vēlētā-
ji mēs esam? Vai vēžiem patīk, 
kad tos vāra dzīvus? Vai tad nav 
smagi atzīt, ka mēs esam pārvēr-
tušies par koloniju, no kuras tiek 
izsūkti dabas un darba resursi? 
Šodien divi strādājošie ir spiesti 
uzturēt vienu pensionāru, bet kas 
būs tālāk? Demokrātija – māks-
la ievēlēt un kontrolēt valsti, bet 
mēs joprojām nespējam izprast 
mūsu deputātu politikas loģiku – 
par jebkādu naudu saglabāt vietu 
pie siles.  Pēdējās sabiedrības 
viedokļa aptaujas liecina par to, 
ka oktobrī mandāti tiks uzticēti 
stūrmaņiem, kuri valsti noveduši 
pie demogrāfiskā un sociālā līme-
ņa bezdibeņa. 

… Atgriezīsimies pie galve-
nās tēmas. Jaunas likstas – an-
tikrievijas sankcijas un Āfrikas 
cūku mēris – Latgales iedzīvotā-
jiem radīja nopietnas materiālas 
problēmas. Patērētāju pirktspēja 
krītas, pārtikas produkti bojājas 
turpat, veikalu plauktos. Šī ie-
mesla dēļ daudzi pārtikas pro-
dukti, kam ir beidzies realizācijas 
termiņš, nonāk izgāztuvēs. Visos 
laikos maize uz galda liecināja ne 
vien par pārticību, bet arī svētu-
mu. Dzīvojot mazā pilsētā, mēs 
pazīstam viens otru. Te dzīvo ne 
mazums ģimeņu, kas no bada 
slēpjas aiz nelielas sētas. Šo 
baltmaizi un maizes klaipus lab-
prāt paņemtu tie, kuri ir spiesti tu-
rēt vistas, kazas vai sivēnus. Par 
to noteikti būtu jāaizdomājas tiem 
tirgotājiem, kuri veseliem klēp-
jiem nes maizi uz konteineriem. 
Ar mūsu sirdsapziņu notiek kaut 
kas nelāgs …

Aleksejs GONČAROVS

Maize - mūsu nepieciešamība

Atbalsta rīks lauksaimniekiem – 
zaļināšanas kalkulators

Šādu jautājumu mēs uzde-
vām dažiem mūsu lasītājiem un 
abonentiem, kuri plāno pieda-
līties 12. Saeimas vēlēšanās, 
4. oktobrī. Tiesa, daudzi izteica 
savu viedokli ar piebildi “Tas nav 
paredzēts avīzei!” Jāpiebilst, ka 
tādu cilvēku, kuri uzskata, ka viņu 
balss “neko nemainīs” nav pārāk 
daudz. Vairums uzskata, ka iz-
vēloties tautas kalpus, mēs iz-
vēlamies savu nākotni. Latgales 
iedzīvotāji pārmaiņas gaida visās 
dzīves sfērās, un cer, ka mūsu 
reģions, kas tiek uzskatīts par 
neattīstītu un depresīvu, parla-
mentāriešu darba rezultātā mai-
nīs savu statusu. Pēc aptaujāto 
viedokļa, uz Saeimas vēlēšanām 
jāiet, jo pareizi ir teikts, ka slikti 
valstsvīri tiek ievēlēti, pateicoties 
tiem vēlētājiem, kuri neiet balsot. 

Valdemārs Gekišs, Krāsla-
vas Vēstures un mākslas mu-
zeja direktors (attēlā)

-Es uzskatu, ka piedaloties 
Saeimas vēlēšanās, katrs pilso-
nis ne tikai realizē savas vēlētāja 
tiesības, kas ir noteiktas Satvers-
mē, bet veido valsts pārvaldes 
orgānus. Un no tā būs atkarīgs 
tas, kā valsts dzīvos turpmākos 
četrus gadus. Protams, pastāv 
iespēja kļūdīties savā izvēlē, taču 
pēc 4 gadiem tev atkal būs iespē-
ja balsot par citiem cilvēkiem. Ir 
nesaprotami un nepatīkami, kad 
cilvēks nepiedalās vēlēšanās, 
bet pēc 2-3 mēnešiem izrāda 
sašutumu, ka Saeimā ir ievēlēti 
“ne tie”. Nu, tad nāciet un balso-
jiet par tiem, kurus uzskatāt par 
atbilstošiem, mēģinot atšķirt tuk-
šus solījumus no mēģinājumiem 
iekļauties konstruktīvā darbā. 

Personīgi es atbalstu balso-
šanu nevis pēc partiju saraktiem, 
bet mažoritāru vēlēšanu sistēmu, 
kas ļauj vēlēšanām notikt izman-
tojot vēlēšanu apgabalus tikai ar 
vienu mandātu. Šādu vēlēšanu 
rezultāts visbiežāk tiek noskaid-
rots tikai otrajā tūrē, par deputātu 
kļūst tikai viens kandidāts, kurš 
ieguvis absolūtu vēlētāju balsu 
pārsvaru. Un ir skaidrs, ka tas ir 
spilgtākais kāda politiskā spēka 
pārstāvis. Šai sistēmai, protams, 
ir arī savi trūkumi, taču tā darbo-
jas ASV, Lielbritānijā un Kanādā.

Ja jau Saeimas, kas sastāv 
no 100 deputātiem, vēlēšanas 

notiek tikai piecos apgabalos, tad 
jābalso, manuprāt, par savējiem, 
kuri izvirzīti šādam amatam. Par 
tiem cilvēkiem, kurus mēs labi 
pazīstam, un zinām par viņu pa-
veiktajiem darbiem Krāslavas un 
Dagdas novados. Jo, tiekot Saei-
mā, viņiem, pirmkārt, ir jāaizstāv 
sava novada intereses. Vēlētāji 
zinās, no kā prasīt, ja Saeimas 
darbs neatbildīs vēlētāju cerī-
bām.

Gunta Sirjeva, krāslaviete 
(attēlā)

-Es uzskatu, ja cilvēks ne-
piedalās Saeimas vēlēšanās, tad 
viņam ir vienalga, kur un kā dzī-
vot. Bet tad nav jāraud, ka valstī 
kaut kas nav tā, kā vajag. 

Daudzi uzskata, ka nav no-
zīmes par ko balso, pie varas tā-
pat nonāks tie, kuriem vajag. Žēl, 
ka daudzi sevi tā maldina. Esmu 
bijusi par novērotāju vienā no vē-
lēšanu iecirkņiem, un varu apgal-
vot, ka neviens nevilto balsis. Visi 
neizmantotie vēlētāju biļeteni tiek 
uzreiz iznīcināti. 

Esmu izlēmusi, kam atdošu 
savu balsi. Tas ir mūsu novada 
pārstāvis, par kura darba spējām 
un vēlmi strādāt nešaubos. 

Andris, pilsētas iedzīvo-
tājs (no foto atteicās) 

-Protams, uz vēlēšanām no-
teikti ir jāiet un nav jādomā, ka 
viena balss neko neizšķirs. Tie, 
kuri seko notikumiem Latgalē, 
noteikti labi atceras pagājušā 
gada skandālu Daugavpils pilsē-
tas domē. Pilsētas mēram Žan-
nai Kulakovai un vice-mēram Lī-
vijai Jankovskai radās aizdomas 
par negodīgu balsu skaitīšanu un 
apstrīdēja pašvaldību vēlēšanu 
rezultātus CVK. Lai iekļūtu do-
mes sastāvā, viņām pietrūka tikai 
divu balsu! Balsu pārskaitīšana 
notika sešos vēlēšanu apgaba-
los. No pilsētas budžeta tas pra-
sīja 3 tūkstošus latu. Tiesa, tas 
vēlēšanu rezultātu neietekmēja, 
jo pārkāpumi netika konstatēti. 
Lūk, piemērs, kad viena balss var 
būt izšķiroša.

Un nu ir skaidrs, ka tie pilso-
ņi, kuri ignorē vēlēšanas, ļauj tikt 
Saeimā tiem, kuri, iespējams, tie-
šām to nav pelnījuši. 

Valentīna SIRICA
Autores foto

Kāds ir jūsu viedoklis?
Saeimas vēlēšanas: vēlētāju 

tiesības vai pienākumi?

Lai uzzinātu, kādi ir mājas 
un meža cūku un citu mājlopu 
pārvietošanas ierobežojumi, kādi 
ir mājas un meža cūku gaļas, kā 
arī to izstrādājumu un produktu 
izplatīšanas ierobežojumi attie-
cīgajā teritorijā, PVD ir izveidojis 
interaktīvo karti “Cūku (t.sk. no-
medīto meža cūku) un to produk-
cijas pārvietošanas ierobežojumi 
Āfrikas cūku mēra skartajās teri-
torijās”. Tā ir pieejama mājas la-
pas www.pvd.gov.lv pirmās lapas 

Aktualitāšu sadaļas labajā pusē.
Ar 4 krāsām iezīmēti pagasti, 

pēc kurām var atpazīt karantīnas 
kritisko teritoriju (III riska teritori-
ja); karantīnas inficēto teritoriju 
(II riska terit.); karantīnas riska 
teritoriju (I riska terit.) un ārkārtas 
situācijas teritoriju. Lai uzzinātu, 
kādi ierobežojumi ir katrā teritori-
jā, jānospiež kartē uz izvēlētā pa-
gasta. Karte ir interaktīva, to ie-
spējams pietuvināt un uzzināt par 
riska zonām un ierobežojumiem.

ĀCM LatgalēPVD ir izveidojis 
 interaktīvo karti 

Labojums. 2. septembra 
“Ezerzemes” numurā, rakstā 
par Jāni Gleizdu, pareizi jālasa 
- Jāņa Gleizda izstāde: tā sā-
kās leģenda.  Atvainojamies 
par sagādātajām neērtībām!
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— Siena ielā visus gadus, 
sevišķi ziemā, ceļu satiksmes 
noteikumu pārkāpēji neievēro 
aizlieguma zīmi un brauc, ap-
draudot bērnus, skolēnus un 
pieaugušos. Vai tagad šī prob-
lēma tiks novērsta? Kāds pro-
jekts tur tiek realizēts.

— Tas nav projekts, piegulo-
šo teritoriju savedam kārtībā par 
budžeta naudu. Gribam pabeigt 
arī ielas remontu jau šogad, taču 
neko nesolu, jo mums ir jārisina 
vēl dažas neatliekamas problē-
mas. Piemēram, stāvvieta pagal-
mā pretī veikalam “Kristīne” un 
daži pavisam sabrukuši trotuāri. 
Varbūt kāds nodibinās nelielu 
būvniecības fi rmu, jo pasūtījumi 
mums ir, bet nav, kas strādā.

— Ja sākām par iekšpagal-
miem, tad turpināsim – kam tie 
jāremontē, par kādu naudu un 
kādā secībā?

— Savulaik, ļoti sen, pilsē-
tas dome pieļāva lielu kļūdu, kad 
valstī pilnā sparā ritēja dzīvokļu 
privatizācijas process. Krāslavas 
pilsētā Zemesgrāmatā tika ierak-
stītas mājas kopā ar daudzdzī-
vokļu māju pagalmu domājamo 
daļu. Lai šodien tos visus pagal-
mus uzdāvinātu pašvaldībai, kas 
būtu loģiski, ir jāpārtaisa Zemes-
grāmatas katram iedzīvotājam. 
Šodien tas nav iespējams. Dau-
gavpilī, Līvānos un vēl citās pil-
sētās asfaltē iekšpagalmus, mēs 
šīs kļūdas dēļ nevaram to darīt, jo 
iekšpagalms nav mūsu īpašums 
un likums liedz ieguldīt pašvaldī-
bas naudu privātīpašumā. Otra 
lieta: dotāciju ceļu uzturēšanai 
aprēķina pēc ceļu kopgaruma un 

kvadrātmetriem. Ja mums piede-
rētu iekšpagalmi, mēs saņem-
tu par 30 % vairāk līdzekļu ceļu 
fondā. Mēs meklējam likumīgus 
ceļus, kā pielabot iekšpagalmus, 
bet tas ir piliens jūrā. Mums ir jā-
mēģina katru gadu sakārtot vis-
maz viena iekšpagalma juridisko 
statusu – tad mēs ar to problēmu 
tiksim galā. Iedzīvotāji toreiz pat 
nezināja, ka privatizācija notiek 
tā, kā notiek un šodien viņiem pat 
par šo teritoriju appļaušanu ir jā-
maksā pašiem.  

Vēl viena paralēla prob-
lēma ir ar atkritumu izvešanu. 
SIA “Dova” savāc atkritumus ar 
smagsvara automašīnu — citu vi-
ņiem nav! Pat bagātajā Norvēģijā 
atkritumus savāc ar mazgabarīta 
automašīnu, kas nav smaga un 
neizlauž iekšpagalmus. 

— Beidzot tiek izbūvēta 
autoosta pie pilsētas jaunajiem 
kapiem. Kas to dara?

— Šis ir sens iedzīvotāju 
lūgums, bet tā kā tas ir transzīt-
ceļš, mēs paši tur netikām klāt. 
Beidzot valsts fi nansē šos darbus 
pēc mūsu un iedzīvotāju uzstājī-
ga lūguma. 

— Klīst baumas, ka gaidā-
mas izmaiņas tarifos. Vai par 
siltumu, ūdeni, kanalizāciju un 
citiem pakalpojumiem tiešām 
drīz būs jāmaksā dārgāk?

— Gada beigās tarifs būs 
jāiesniedz Regulatoram, un, ne-
skatoties uz elektroenerģijas 
sadārdzinājumu, siltumenerģijas 
tarifu neplānojam celt. Šodien ne-
varu apgalvot, ka radīsies iespēja 
tarifu samazināt. Par to varētu 
diskutēt un plānot, veicot uzla-

Uz žurnālista jautājumiem atbild 
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks

bojumus katlu mājā. Problēmjau-
tājums ir ap 30 gadus vecie ma-
zuta katli. Darīdami iedzīvotājiem 
labu, savulaik tos pārtaisījām uz 
šķeldu, ja šodien tie būtu mazuta 
katli, mēs dabūtu naudu jauniem. 
Smieklīgi sanāk, bet cilvēkiem, 
kuri Rīgā atbild par projektu vir-
zību, ir grūti atbraukt pie mums 
un klātienē pārliecināties, ka tie 
ir mazuta katli, kas pārtaisīti ku-
rināšanai ar šķeldu. Cīnāmies. 
Katrā ziņā mēs plānojam attīstīt 
katlu māju. Arī avārijas situācijās 
mums šodien nav iespēju normāli 
turpināt apkuri, tikai uzturēt kaut 
kādu režīmu, lai nesasaldētu ap-
kures sistēmu.

Mums nav padomā jau rīt 
paaugstināt ūdens un kanalizā-
cijas tarifu, bet es neizslēdzu ie-

spēju, ka tas būs jādara. Pilsēta ir 
pauguraina, sūkņi strādā, izdevu-
mi elektrībai sūkņu stacijās lieli. 
Katrā ziņā par šo tarifu varam ru-
nāt tikai paaugstināšanas virzie-
nā, vienīgais nezināmais — kad 
tas notiks. Visi esam atkarīgi no 
valsts budžeta, neviens nezina, 
kas notiks pēc vēlēšanām. 

— Nemitīgi tiek celti atkri-
tumu apsaimniekošanas tarifi , 
par ko uztraucas mazturīgie ie-
dzīvotāji un jautā, kāpēc Krās- 
lavā atkritumu apsaimnieko-
šanas uzņēmumam nav radīta 
konkurence, atšķirībā no citām 
pilsētām, kur tāda ir?

— Tā savulaik tika noslēgts 
līgums, kas darbosies līdz 2015. 
gada 22. decembrim. Pēc tā dar-
bības beigām arī izvirzīsim jau-

tājumu gan par konkurenci, gan 
par citām lietām. Jaunajā līgu-
mā noteikti paredzēsim prasību 
par mazgabarīta autotransporta 
izmantošanu atkritumu savākša-
nā pilsētā. Ja nebūs iespējams 
rast saprātīgu kompromisu visos 
mums aktuālajos jautājumos, var 
gadīties, ka atkritumu apsaimnie-
košanu uzņemsies pašvaldība. 
Katrā ziņā pilsētā mēs jau šodien 
atkritumus savāktu ar nelielu au-
tomašīnu, pagalmi un pazemes 
komunikācijas netiktu bojātas un 
nebūtu jātērējas remontiem. Vi-
sas šī lietas saistītas. 

— Kas sagaidāms īres un 
apsaimniekošanas tarifu jautā-
jumā? 

— Arī turpmāk saglabāsim 
virzienu uz īres maksas paaugsti-
nāšanu, jo tas ir taisnīgi pret tiem, 
kuri dzīvokļus privatizēja un par 
visu maksā paši. Privatizētā dzī-
vokļa īpašnieks par saviem pa-
rādiem atbild vismaz ar savu dzī-
vokli, kuru par parādiem viņš var 
zaudēt. Savukārt dzīvokļa īrnieks 
iekrāj parādu un pamet dzīvokli, 
neko nesamaksājis un šī ten-
dence vēršas plašumā. Īpašuma 
viņam nav, piedzīt no viņa neko 
nevar, bet pašvaldības uzņēmu-
mam ir jātērējas arī šī pamestā 
dzīvokļa remontam, lai to varētu 
ierādīt citiem, kuri gaida rindā. 

— Paldies par interviju!

Juris ROGA
Autora foto

Krāslavieši atpūšas pilsētas laukumā

Pilsētas jaunās notekūdeņu attīrīšanas ietaises Kaplavas pagasta “Sārtlokos” tika atklātas 2010. gada novembrī

Asins donoru diena 
Krāslavā

Šī gada 23. septembrī no 
plkst. 9.00 līdz 13.00 Valsts 
asinsdonoru centrs (VADC) 
rīko donoru dienu Krāslavas 
novada pašvaldības iestādes so-
ciālajā dienestā, Grāfu Plāteru 6.

VADC informē, ka par asins 
donoru var kļūt personas vecumā 
no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa 
svaram ir jābūt virs 50 kg. Asins 
nodošana nav vēlama pēc nakts 
maiņas, saspringta darba vai 
emocionāla pārdzīvojuma. 

Izsmeļošāku informāciju par 
asins ziedošanu var uzzināt, zva-
not pa bezmaksas informatīvo 
tālruni 80000003 un mājas lapā 
www.donors.lv.

VADC atgādina, ka veidot 
asins uzkrājumus ilgstošam laika 
periodam nav iespējams, jo asins 
komponentiem ir ierobežots derī-
guma termiņš: eritrocītiem tas ir 
35 dienas, bet trombocītiem tikai 
7 dienas, tieši tāpēc ir nepiecie-
šama patstāvīga asins donoru 
atsaucība un palīdzība!

Viņi nebija tikušies gadus 
piecpadsmit, bet vēlēšanās 
bija... Zootehniķis gan pēc pro-
fesijas, gan pēc sirds aicināju-
ma dzima Nautrēnos, lauksaim-
niecības speciālista karjeras 
straujā augšupeja sākās mūsu 
novadā, kad Andrejs Bogdāns, 

sovhoza „Krāslava” direktors, 
bija rekomendēts ieņemt zem-
kopības ministra vietnieka ama-
tu. Pusotra desmita „ministra” 
gadu laikā viņš ne vienu reizi 
vien bija apciemojis Krāslavas 
rajonu, kur arī sadraudzējās ar 
Anatoliju Orlovu, Ādolfu Loč-

meli, Helēnu Voronko...  Atmiņu 
vakarā rajona galvenā zooteh-
niķe Leontija Kavinska pateicās 
Andrejam Bogdānam par to, ka, 
pateicoties viņam, viņa ir saņē-
musi norīkojumu uz Krāslavu, 
kur arī ir pagājuši vērtīgākie un 
neaizmirstamākie viņas dzīves 

gadi. Savās atmiņās dalījās 
sovhoza darbu vadītājs Jānis 
Cauņa un Mihails Valters, pagā-
jušā gadsimta sešdesmito gadu 
sovhoza direktora personīgais 
šoferis. 

Aleksejs GONČAROVS

Neaizmirstamais...
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Anete Platace: „Es mācos 
Dagdas vidusskolā un, šķiet, biju 
pirmā no savas klases, kura pa-
gājušajā mācību gadā ziedoja 
asinis. Zināju, kad Valsts asins-
donoru centra autobuss būs Da-
gdā un aizgāju. Bija pārliecība 
– kādam taču noderēs manis zie-
dotās asinis! Mani uz to nemudi-
nāja ne mamma, ne tētis, lai gan 
savulaik viņi paši bija donori. Ne-
kad neesmu ģībusi, ja man ņem 
asinis. Gāju kopā ar draudzeni, 
nejutu ne bailes, ne uztraukumu, 
varētu sacīt, ka tas bija tāpat, 
kā doties uz pieņemšanu pie ģi-
menes ārsta. Domāju, ka ziedot 
asinis iešu vēl. No manas klases 
par donoriem kļuvuši arī divi pui-
ši, mūsu skolā vēl ir citi skolēni - 
asins donori. Šodien jau netrūkst 
informācijas par to, kā un kur zie-
dot asinis, atliek apmeklēt kādu 
mājaslapu internetā, piemēram, 
portālu draugiem.lv, kur informā-
cijas ir pietiekoši un arī donori da-

lās savā pieredzē.”
Diāna Beikule: “Mana pir-

mā pieredze asins ziedošanā bija 
19. augustā. Iniciatīvu izrādīja 
draudzene Santa, kura sauca 
mani sev līdzi. Padomāju, kāpēc 
gan nepamēģināt? Kādam mūsu 
asinis varbūt glābs dzīvību, arī 
nedaudz naudiņas būs. Bailes 
nejutu, bija tikai mazs uztrau-
kums, taču pārliecība, ka viss 
būs kartībā, bija stiprāka. Ziedoju 
aptuveni puslitru asiņu.  Es zinu, 
ka pēc pilnas asins devas ziedo-
šanas donora asinis tiek labo-
ratoriski izmeklētas un jau pāris 
nedēļas pēc asins ziedošanas 
varēju painteresēties par rezul-
tātiem, bet kaut kā aizmirsās to 
izdarīt. Vajadzēs piezvanīt. Man 
pats galvenais virzītājspēks bija 
tas, ka, ziedojot asinis, es varu 
palīdzēt citiem, tāpēc ar lielāko 
prieku turpināšu to darīt. Kad es 
aizgāju uz tautas namu, man ne-

bija līdzi pase, piezvanīju mam-
mai, viņa to atveda un bija šokā, 
bet pēc tam sacīja, ka es rīkojos 
pareizi.”

Gunārs Plakošs: „Esmu 
skolas parlamenta prezidents, 
par popularitātes trūkumu sūdzē-
ties nevaru. Asinis ziedo ne viens 
vien skolēns, ar to tik tiešām grūti 
izcelties pārējo vidū. Starp citu, 
lielākā daļa pērnā gada skolas 
parlamenta dalībnieku ziedoja 
asinis. Es par asins donoru kļuvu 

tāpēc, ka man ir pārliecība – zie-
dotās asinis kādam glābj dzīvību. 
Mana vecākā māsa strādā Rīgā 
“ātrajos”. Viņa man kādreiz stās-
tīja, ka mediķiem trūkst daudzu 
lietu, lai palīdzētu cilvēkiem, to-
starp trūkst arī asiņu. Māsas stās-
tītajam bija liela ietekme uz manu 
lēmumu, arī draugi aicināja izmē-
ģināt. Bet vienam iet negribējās, 
tāpēc uzrunāju Vjačeslavu, kurš 
bija gatavs man pievienoties.  Es 

redzēju, ka dažiem procedūras 
laikā paliek slikti, bet ir jāsaprot, 
ka tā nav cilvēka vaina – tāds or-
ganisms. Man viss bija labi, no-
teikti iešu vēl. Vecāki manu rīcību 
uztvēra neitrāli, es viņiem pateicu 
pēc tam. Neredzu jēgu mudināt 
citus kļūt par asins donoriem, tai 
tomēr jābūt personīgai pārliecībai 
un izvēlei. Bet, tuvojoties donoru 
dienai, šo tēmu skolēni savā star-
pā apspriež.”

Santa Juhneviča: “Man tē-
tis un tēta māsa ir donori. Gaidī-
ju, kad man apritēs 18 gadi, lai 
arī pati pamēģinātu kļūt par asins 
donoru. Vienai bija kaut kā neērti 
doties uz tautas namu, kur todien 
strādāja Valsts asinsdonoru cen-
tra mediķi, tālab pierunāju savu 
draudzeni Diānu, ja to var saukt 
par pierunāšanu – viņa piekrita ar 
lielāko prieku. Es nenodevu pilnu 
devu, tikai mazlietiņ pietrūka, jo 
asins ziedošanas procedūras lai-
kā man palika slikti un procedūru 
pārtrauca. Vecākus iepriekš biju 
informējusi, ka iešu ziedot asinis 
un viņi mani atbalstīja, par ko liels 
prieks. Sacīja, lai mēģinu, ja nav 
bail. Gāju, lai izbaudītu jaunas sa-
jūtas un mani sildīja doma, ka va-
rēšu kādam palīdzēt. Es nāku no 
trīs bērnu ģimenes – man ir dvīņu 
brālis un mazāks brālītis. Skolā 
sekmes labas, bet vēl neesmu iz-

lēmusi, ko darīšu pēc skolas, bet 
zinu, ka mediķis nebūšu.”

Vjačeslavs Filimonovs: 
“Mana pirmā pieredze asins zie-
došanā bija 17. maijā. Noteikti 
to nedarīju tāpēc, lai pazīmētos 
meiteņu priekšā, tamdēļ ir sports 
un citas aktivitātes. Es vienkārši 
vēlējos palīdzēt citiem cilvēkiem, 
jo zinu, cik ļoti asinis ir nepie-
ciešamas dzīvības glābšanai. 
Mani uz donoru dienu paaicināja 
draugs un klasesbiedrs Gunārs. 
Sajūtas bija normālas. Esmu ze-
messargs, man ir transportlīdzek-
ļa vadītāja tiesības, tālab esmu 
jau pieradis pie asinis analīzēm. 
Tā ka nesaskatu tajā procedūrā 
neko baisu. Es zinu, ka donora 
asinis tiek laboratoriski izmeklē-
tas un var painteresēties par re-
zultātiem, bet neplānoju to darīt, 
jo nesaskatu tādu nepieciešamī-
bu. Ziedošu asinis arī turpmāk. 
Ko varu sacīt citiem jauniešiem? 
Tā ir katra personīga izvēle – 
ziedot vai nē, jo daži vienkārši 
baidās, bet neteiks to klases-
biedriem, daži nejūtas droši un 
pārliecināti par sevi, vēl kādam ir 
citi iemesli. Man jau arī nepatīk šī 
procedūra kā tāda, bet vienalga 
gāju, jo uzskatīju, ka varu glābt 
kādam dzīvību. Nauda manā lē-
mumā nebija nozīmīgs faktors. 
Starp citu, viens no vecākiem bija 
pret manu ieceri, sacīja, ka man 
to šobrīd nevajag darīt, bet nepa-
klausīju.”

Juris ROGA, autora foto

Jaunieši piepilda vēlmi 
glābt  līdzcilvēku dzīvību

Mūsu jaunatne

Valsts asinsdonoru centrs nesenā pagātnē kārtējo reizi rīkoja specializētā autobusa iz-
braukumu uz Dagdas novada Tautas namu, kurp mediķi aicināja nākt ziedot asinis, lai 
varētu uzturēt stabilu asins krājumu un ar nepieciešamajiem asins komponentiem ap-
gādāt pacientus ārstniecības iestādēs. Veidot asins uzkrājumus ilgstošam laikam nav 
iespējams, jo asins komponentiem ir ierobežots derīguma termiņš, tāpēc ir nepieciešama 
patstāvīga asins donoru atsaucība un palīdzība. Kā zināms, par asins donoru var kļūt 
personas vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Vidusskolas 12. klašu audzēkņi parasti jau ir pār-
snieguši šī vecuma slieksni, un daži no viņiem ziedo asinis. Palūdzu Dagdas vidusskolas 
12. klases skolēnus, kuri jau kļuvuši par asins donoriem, dalīties savos iespaidos. 

Ritas un Ērikas 
Zaikovskas vārdi manu 
skatienu piesaistīja 
ikreiz, kad es iegāju 
„Varavīksnes” skolā. 
Pirmajā stāvā, netālu 
no ieejas, ir stends, uz 
kura tiek izvietoti olim-
piāžu – skolas, novada, 
reģiona – uzvarētāju 
vārdi. Viena no māsām 
šajā sarakstā ir bijusi 
vienmēr!

Jaungada pasaka, 
kurā Rita – viena no ne-
daudzajām – runāja lat-
viešu valodā, konkurss 
„Mis aerobika”, kur Ēri-
ka visus savaldzināja 
ar savu burvīgo smai-
du, par ko arī saņēma 
titulu „Mis smaids”, gru-
pas „Lielais starpbrī-
dis” atskaites koncerts, 
kurā Ritas solo dzies-
ma „Atkusnis” aizkusti-
nāja visus klausītājus. 
Bet pagājušā gada ve-
cāku asamblejā, kad 
tika paziņots par „Goda 
grāmatas” atklāšanu, 
kurā tiks ierakstīti to 
skolēnu, kuri vismaz di-
vus gadus ir mācījušies 
teicami, vārdi, nebija 
ne mazāko šaubu, ka 
vienpadsmitās klases 

skolnieces Ritas un septītās kla-
ses skolnieces Ērikas vārdi tur no-
teikti tiks ierakstīti. Tā arī bija. 

Augustā abas māsas sati-
ku, sēžot uz soliņa pie dzimtās 
skolas, kur viņas stāstīja par to, 
kā vasarā atpūšas un, protams, 
par dzīvi skolā. Pasteidzoties uz 
priekšu, teikšu, ka abas meitenes 
izrādījās patīkamas un atklātas 
sarunbiedrenes.

Rita: „Es vienmēr esmu cen-
tusies mācīties labi, un ne jau bal-
vu dēļ, bet gan tādēļ, ka vienmēr 
esmu atradusi sev kādu noteiktu 
stimulu. Gribu iestāties kādā aug-
stākās izglītības mācību iestādē, 
tad atrast labi apmaksātu darbu. 
Pagaidām neteikšu, kur vēlos stā-
ties, bet profesiju vairāk vai ma-
zāk, bet esmu izvēlējusies. Strā-
dāt plānoju Latvijā, bet droši vien 
ne Krāslavā.”

Ērika: „Man arī ar mācībām 
problēmu nekad nebija, tiesa, 
māmiņai un tētim reizēm nācās 
mani mudināt, neiztika arī bez 
Ritas palīdzības. Kas attiecas par 
nākotnes profesiju, vēl neesmu 
izlēmusi, bet man ļoti patīk aus-
trumu dejas. Varbūt izdosies ar to 
saistīt savu dzīvi. Mīļākais mācību 
priekšmets skolā – sports, bet vēl 
patīk risināt matemātikas loģiskos 
uzdevumus.”

Ritai vairāk patīk bioloģija un 
ķīmija, neskatoties uz to, ka tie ir 

sarežģīti priekšmeti. Cenšas pie-
dalīties dažādās olimpiādēs, bet 
ne vienmēr izdodas. „Piemēram, 
pagājušajā mācību gadā viena 
semestra laikā tika noorganizētas 
trīs olimpiādes – fizikā, angļu valo-
dā un bioloģijā,” atceras Rita. „Sā-
kumā gatavojos visām, bet tad sa-
pratu, ka tīri fiziski nespēšu pavilkt 
visas trīs olimpiādes, tāpēc no 
fizikas atteicos. Bet Ērika ir mala-
cis, reizēm pat pati lūdz un uzstāj, 
ka viņai vajag kaut kur piedalīties. 
Un arī rezultāti ir labi. Viņai vispār 
patīk visur piedalīties, kur vien ie-
spējams – olimpiādēs, konkursos, 
viktorīnās, sacensības...”

Jauniešu vecāki strādā tajā 
pašā skolā: tētis – sākumklašu 
skolotājs, māmiņa – bibliotekāre. 
Uz manu jautājumu, vai arī tas ir 
stimuls labāk mācīties, Rita atbild, 
ka tas nekādi neietekmē mācības. 
Lai arī kādu profesiju pārstāvji 
būtu vecāki, Rita skaidri zina, ko 
vēlas no dzīves un kā to var sas-
niegt – tikai ar teicamām sekmēm 
un aktīvu sabiedrisko dzīvi. Bet 
Ērika, viltīgi smaidot, atzīstas, ja 
vien tētis ar māmiņu nestrādātu 
skolā, viņa noteikti mazliet kaut 
kur atslābinātos. Bet tā taču nav! 
Vecāki blakus, māsa arī, tā ka 
viņa vienkārši nedrīkst pieļaut, ka 
mīļajiem par viņu nāktos sarkt. 

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto.

Māsiņas teicamnieces
2014. gada 1. oktobrī in-
deksēs visas pensijas (bez 
piemaksas) un atlīdzības, 
ņemot vērā faktisko patēri-
ņa cenu indeksu un 25% no 
apdrošināšanas iemaksu 
algas reālā pieauguma pro-
centiem. Indeksācijā piemē-
ros indeksu 1,0274, informē 
Labklājības ministrija (LM).

Palielinās (indeksēs) pen-
sijas un atlīdzības vai to daļu, 
kas nepārsniedz 285 eiro. Tātad 
pensijām un atlīdzībām, kas ma-
zākas par 285 eiro, indeksēs visu 
apmēru. Savukārt tām pensijām 
un atlīdzībām, kuras lielākas par 
285 eiro, indeksēs daļu no pensi-
jas vai atlīdzības jeb 285 eiro.

Izņēmums ir politiski repre-
sētās personas, 1. grupas invalī-
di un Černobiļas atomelektrosta-
cijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieki, kuriem pensijas un 
atlīdzības indeksēs neatkarīgi no 
to piešķirtā (pārrēķinātā) apmēra.

Indeksācija attiecas uz vecu-
ma pensiju, invaliditātes pensiju, 
izdienas pensiju un apgādnieka 
zaudējuma pensiju saņēmējiem, 
kā arī atlīdzības par darbspēju 
zaudējuma un atlīdzības par ap-
gādnieka zaudējuma saņēmē-
jiem, kuriem pensijas un atlīdzī-
bas piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 
2014.gada 30.septembrim.

Indeksēs pensijas 
un atlīdzības
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Kādu dienu Aleksandrs 
piezvanīja uz redakciju un aicinā-
ja ciemos žurnālistu: „Kaimiņie-
nes nepieskatītās govis iebrida 
manā laukā un izpostīja piecas 
60 metru garās biešu vagas. 
Tagad vairs nav barības aitām. 
Mans pacietības mērs ir pilns, iz-
saucu policiju un zvanu arī jums, 
cerībā, ka tas liks aktīvāk strādāt 
tiesībsargiem un vainīgie saņems 
sodu. Mums ik gadu ir šīs prob-
lēmas, taču katru reizi dzirdēju 
kaimiņu aizbildināšanos vai solī-
jumus, ka viss būs kārtībā. Nekad 
netika atlīdzināti man nodarītie 
zaudējumi, bet reiz vadzis lūza! 

Man gana, lai policija tiek ar vi-
ņiem galā.”

Kopā ar saimnieku aizbraucu 
apskatīt nelaimīgo biešu lauku, 
kurā pavērās sāpīga aina. Tikko 
biju visu nofotografējis, klāt bija 
kaimiņiene, kura bija noskaņota 
aizstāvēties, tālab viņas saruna 
ar Aleksandru draudēja pāraugt 
pamatīgā ķildā. Kundze apgalvo-
ja, ka viņas govis ir kūtī, un cen-
tās noliegt acīmredzamo — biešu 
laukā bija redzamas govju pēdas 
un svaigi izkārnījumi, tātad tās te 
pabija pavisam nesen. Cerams, 
ka policijas iesaistīšana beidzot 
ļaus Dorofejeviem atviegloti uz-

elpot, bet ko gan tagad darīt ar 
aitām?

„Kaut ko domāsim, varbūt 
kādu nokausim, kad atbrauks 
bērni, sacepsim šašlikus, iedo-
sim līdzi gaļu,” prāto cietušais 
saimnieks.

Viņš arī neiebilst izstāstīt 
savu dzīves ceļu. Izrādās, Alek-
sandrs un Anna satikās neordi-
nāros apstākļos – sovhoza tīru-
mā akmeņu novākšanas darbos. 
Viņš bija pie traktora stūres, viņa 
– lasīja akmeņus un krāva uz 
traktoram piekabinātās metāla 
loksnes. Šis akmeņu laukā gūtais 
rūdījums lieti noderēja turpmāka-
jā dzīvē, kurā vieglu darbu nebija. 
Laikam ritot, par kredītu un pašu 
sapelnīto naudiņu Dorofejevi uz-
būvēja sev labu māju, kurā ievā-
cās 1973. gadā. Praktiski viņi bija 
vieni no pirmajiem, kuri tajā vietā 
būvējās. Turklāt vietu izvēlējās 
tik veiksmīgi, ka ceļoties ūdens 
līmenim ezerā, viņu māja, atšķi-
rībā no dažām citām, netiek ap-
draudēta. Vienīgi pagrabā ūdens 
tiek, nākas lietot sūkni. Apbūve 
šeit ir blīva, vieta iepatikusies 
daudziem, nelielajā piemājas ze-
mes platībā Aleksandrs un Anna 
pamanījušies iekopt nelielu augļu 
koku dārzu, kā arī audzē tradicio-
nālo pārtiku pusdienu galdam. 

Aleksandrs visu mūžu bijis 
traktorists un kombainieris, viņa 
ieguldījums ir novērtēts pat ar di-
viem ordeņiem! Savas darba gai-
tas sāka mašīnu traktoru stacijā, 
turpināja tās kolhozā „Maksims 
Gorkijs”, pēc tam sovhozā „Dag-
da”, tad sovhozā „Ezernieki”, paju 
sabiedrībā un tad devās pensijā. 
Anna bija slaucēja, cūkkope, put-
nkope, pastniece. Arī viņai nācās 
smagi strādāt par niecīgu dar-
ba samaksu. Anna atceras, ka 
pārejot pastnieces darbā, jutusi 

milzīgu gandarījumu – 
pirmkārt – tīrībā, otrkārt, 
konkrēts darba laiks, treš-
kārt, kas nebija mazsva-
rīgi – lielāks atalgojums. 
Viņa arvien atceras grūti 
aprakstāmās patīkamās 
sajūtas, kad saņēma 
pirmo darba algu jau kā 
pastniece. Bet atceras arī 
to, ka pastnieces darbs 
bija fiziski smags un plecs 
arī šodien jūt pastnieces 
somas smagumu. Pa-
domju varas gados ie-
dzīvotāji pasūtīja daudz 
avīžu, žurnālu, rakstīja 
vēstules, sūtīja paciņas, 
un tas viss bija jāpiegā-
dā adresātam. Anna labi 
atceras, ka viņas iecirknī 
vien laikrakstus tolaik 
abonēja desmitiem cilvē-
ku. Šodien laukos vairs 
nav palicis daudz cilvēku, 
kas varētu lasīt avīzes un 
žurnālus. 

Aleksandram un 
Annai ir meita Valentīna un dēls 
Pēteris, kuri izaudzināti par kriet-
niem cilvēkiem, neaizmirst vecā-
kus un iespēju robežās apciemo. 
Valentīna ir mediķe, Pēteris – 
ceļu būves strādnieks. Dorofejevi 
lepojas ar diviem mazbērniem – 
Genādiju un Pāvelu, un mazmaz-
dēlu Arlandu. 

Sarunbiedri neslēpj, ka ne-
spēj salikt rokas klēpī un neko 
nedarīt. Tā dzīvot būtu garlaicīgi, 
turklāt nebūtu ar ko iepriecināt 
savus bērnus, mazbērnu. Pašu 

izaudzēts ir pašu izaudzēts un 
to neviens nevar noliegt. Tāpat 
neviens nevar pārmest Aleksand-
ram un Annai viesmīlības trūku-
mu. Lūk arī mūs – šoferi un žur-
nālistu – viņi uzņēma kā senus 
paziņas, pacienāja ar pašu ga-
tavotiem lauku ēdieniem, node-
va augļus redakcijas kolektīvam. 
Neslēpa, ka „Ezerzeme” ir faktiski 
vienīgā avīze, ko turpina lasīt, jo 
tā uztur saikni starp cilvēkiem, 
kuri reiz dzīvoja kopā vienā rajo-
nā, bet nu sadalīti pa novadiem.

Juris ROGA, autora foto

Par spīti grūtībām
Pensionāri Aleksandrs un Anna Dorofejevi dzīvo Ezerniekos, pašu būvētā mājā skaistā 
un salām bagātā Ežezera krastā. Visu darba mūžu viņi ir godam strādājuši, taču nav spē-
juši nokļūt bagāto pensionāru sarakstā, tāpēc arī tagad nesmādē darbu – tur aitas, audzē 
tām bietes un citu lopbarību. Vienīgā neērtība – aitas ganās Udrijā, bet 1,5 hektāru zemes 
pleķis ir Piloros, kur zeme auglīga un tāpēc saimnieks šeit iekopis biešu lauku un regulāri 
mēro šo gaisa gabalu. Ne velti, jo ir ko un no kā sargāt. 

Septembra sākums – atva-
sara. Vasarīgais siltums aicināja 
uz pastaigu, protams, ar foto-
aparātu rokās. Rīgas ielā, kas 

ir pirmssvētku gaidās, pēkšņi 
ieraudzīju afišu: futbols, šodien! 
Paskatoties pulkstenī, sapratu, 
ka nu jau sācies otrais puslaiks, 

nācās paātrināt gaitu. Un ne velti: 
uz tablo bija 2:0 mūsu labā! Lūk, 
jau trešo spēli pēc kārtas futbola 
klubs „Krāslava” uz „Varavīksnes” 

skolas stadiona demonstrē uz-
brūkošo stilu. 

...Noskanēja finālsvilpe, bet 
mūsu komandas treneris Vadims 
Atamaņukovs labprāt piekrita no-
fotografēt komandu, kas Otrajā 
austrumu līgā tagad ir ierindoju-
sies trešajā vietā. Priekšā vēl di-
vas atbildīgas mājas spēles – 21. 
un 28. septembrī, bet pretinieki 
ir spēcīgi – Balvi un Jēkabpils. 
Izmantojot iespēju, spēlējošais 
treneris aicināja nākt uz spē-
li visus līdzjutējus, 
kuru atbalsts ir ļoti 
svarīgs. Sestdienas 
spēlē ar Rēzeknes 
novada un Maltas 
pagasta izlases ko-
mandu jau pirmajā 
puslaikā skatītāju 
aplausu pavadījums 
(kas mijās ar bungu 
rīboņu), kā saka, 
palīdzēja radīt īstu 
spēles noskaņu. 
Starpība divi vārti – 
gandrīz uzvara, un 
pretinieku pūliņi at-
spēlēties otrajā pus-
laikā nevainagojās 
ar veiksmi: aizsar-
dzība nepievīla. Par 
dienas varoņiem 
kļuva krāslavieši 
Artūrs Stepiņš un 
Edgars Ungurs, kuri 
iesita nozīmīgos 
vārtus. 

Līdzko nofotografēju nogu-
rušo komandu, es ieraudzīju, kā 
treneris saņēma apsveikumus no 
ģimenes. Laimīgas sejas izteik-
mes bija dzīvesbiedrei Viktorijai, 
topošajiem futbolistiem Valērijam 
un Emīlam, bet mazulītei Olīvijai 
izvēle vēl priekšā. Dzīvojot Dau-
gavpilī, šis līdzjūtēju četrinieks 
cenšas apmeklēt spēles, kurās 
piedalās futbola klubs „Krāslava”.

 
Aleksejs GONČAROVS

FK „Krāslava” – uzbrucēji
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Tradicionālajā subkultūru festivālā „Artišoks”, kas notika Daugavpilī, uzstājās arī studijas „Alisa” jauniešu grupa. 
Irinas ZUJEVAS foto

„Artišoks”

Pirms iznāciena

Elīna Staģe: „Brauciens bija 
interesants, neiztikām bez pie-
dzīvojumiem. Izbraucām no mā-
jām un nevarējām vien sagaidīt 
galapunktu. Šķita, ka ceļš ir ļoti 
tāls un ilgs. Bet mēs toreiz vēl 
nezinājām, ka atpakaļceļš būs 
vēl nogurdinošāks -- autobusam 
pārsprāga riepa, uz ceļa stāvē-
jām trīs stundas, kamēr sagai-
dījām, kad šoferis visu salabos 
un turpinās braucienu. No divām 
dienām kempingā man vislabāk 
atmiņā palika jūra un siltais laiks. 
Konkursa fi nālā bija dažādas aiz-
raujošas aktivitātes, viss labi no-
organizēts un jocīgi, ka mūsu bija 
tik daudz, bet visus garšīgi pa-
ēdināja. Vizinājāmies arī ar kata-
marāniem, skolotājiem bija sveču 
liešanas darbnīca. Iepazināmies 
ar citu skolu skolēniem, ieguvām 
daudz jaunu draugu, bet pats gal-
venais – zināšanas par to, kā no 
bērza iegūst fi nieri!” 

Emīls Zdanovskis: „Pirmo-

reiz dzīvē biju pie jūras, turklāt 
ūdens bija ļoti silts un varēja at-
pūsties no sirds. Patika tas, ka 
naktī bija jāguļ teltīs, es arī agrāk 
esmu nakšņojis teltī, bet pirmo-
reiz tās bija saslietas tik lielā dau-
dzumā! Sākumā ar draugiem iz-
lēmām, ka kaut kā sagulēsim visi 
vienā, es apgūlos kājgalī un viss 
bija labi, kamēr bijām nomodā. 
Kad pārējie iemiga, sāka spārdīt 
mani ar kājām un nācās vien pār-
vākties uz tukšo telti, kurā vienam 
izrādījās vēsi. Citreiz tādu kļūdu 
nepieļaušu. Atmiņā ir arī koka ve-
losipēdi – rāmis no fi niera un rite-
ņi, bet pedāļu nav. Apsēdies, un, 
atgrūdies ar kājām no zemes, lai 
pārvietotos uz priekšu. Man bija 
interesanti aplūkot fi niera produk-
tus. Tagad es zinu, kāpēc fi niera 
plāksne tik viegli nemaz nelūzt 
– loksnes līmē krusteniski. Bija 
interesanti pastāstīt visus jaunu-
mus, ko uzzināju, vecākiem.”

“Mēs šādā konkursā piedalī-

jāmies pirmoreiz,” turpina klases 
audzinātāja Anna Krilova, kura 
pastāstīja, ka, lai nokļūtu uz fi -
nālu, bērniem bija nopietni jāpa-
strādā. “Sākām visi 22 bērni, bet 
uz fi nālu brauca tikai 10 aktīvākie 
un čaklākie, jo tāds bija konkursa 
nosacījums. Darbs sastāvēja no 
diviem posmiem. Pirmajā vaja-
dzēja izpētīt labas un ilgtspējīgas 
mežsaimniecības principus, sa-
plānot darbus, kas būtu veicami, 
ja īpašumā tiktu saņemti 20 ha 
zemes, ko vajag apmežot. Meklē-
jām informāciju, mācījāmies, kas 
un kā būtu jādara, gājām skatīties 
dabā, kā aug bērzi un rezultātā 
aizpildījām spēles „Sakop savu 

zemi!” atbilžu lapu, kurā pama-
tojām katru savu darbību. Otrajā 
posmā veidojām videoīsfi lmu par 
bērza dzīvi no sēkliņas līdz lie-
taskokam. Materiāla tapšanā tika 
izmantotas fotogrāfi jas un video, 
ko skolēnu komanda bildēja un 
fi lmēja Dagdas novadā. Filmē-
jām, fotografējām, ieskaņojām 
-- katram bija savs darbiņš. Pēc 

tam fi lmiņa tika publicēta 
interneta vietnē, kur tā ap-
skatāma joprojām. Tā mēs 
tikām uz konkursa fi nālu, 
kurā gan vietas neizcīnī-
jām, bet bērni vienalga 
saņēma dažādas nelielas 
balviņas. Mēs bijām paši 
jaunākie fi nālisti, tai pašā 
laikā -- paši aktīvākie. Pie-
dalījāmies visās aktivitātēs, 
kādas vien notika kempin-
gā „Abragciems”. Pirmajā 
dienā mums bija nodarbī-
bas par fi niera produktiem 
un bērzu audzēšanu, kā 
arī bija jātiek galā ar jaunu 
uzdevumu -- izdomāt jaunu 
fi niera produktu. Mūsu bēr-
ni izdomāja, ka tas varētu 
saukties “Eko Rīga” un tie 
būtu virtuves piederumi. 
Bērni pat sacerēja dzejoļus 
par katru, piemēram: “No 

bērza tāss griezta dakša vienmēr 
ir pie mūsu Makša!” Pirmajā die-
nā bērni izpriecājās piedaloties 
netradicionālās sporta aktivitātēs, 
piemēram, volejbols ar dvieļiem, 
švammes mešana. Viennozīmīgi 
visiem bērniem patika jūra un par 
to bija vislielākā sajūsma. Arī nā-
kamajā dienā bērniem piedāvāja 
dažādas sportiskās aktivitātes. 
Daudzas spēles bija tādas, kas 
prasīja darboties kopīgi un sa-
liedēti, viens otram nācām palī-
gā. Netikām pirmajās vietās, bet 
tomēr saņēmām pateicību par 
piedalīšanos un suvenīrus – kla-
dītes, pildspalvas, krekliņus ar at-
tiecīgu simboliku. Arī brauciens, 

uzturēšanās kempingā, ēdināša-
na bija apmaksāta.”

Abi mazie sarunbiedri neslē-
pa savu sajūsmu un apmierinātī-
bu ar iespēju piedalīties konkursa 
fi nālā un nemaz nepārdzīvoja, ka 
komanda netika pie galvenajām 
balvām, kura, spriežot pēc pašu 
bērnu vārdiem, bija gana iespai-
dīgas. Emīls un Elīna apgalvo, ka 
ar lielāko prieku piedalīsies citos 
pasākumos, kurus piedāvās sko-
lotāja Anna. 

Uzziņai: Koncerna “Latvijas 
Finieris” pamatdarbība ir bērza 
saplākšņa ražošana, pārdoša-
na, produktu attīstība un saistīto 
pakalpojumu sniegšana klien-
tiem. Citi nozīmīgākie koncerna 
darbības veidi ir plātņu materiā-
lu tirdzniecība, mežsaimniecība 
un mežizstrāde, kā arī sintētisko 
sveķu un fenola fi lmu ražošana. 
“Latvijas Finieris” eksportē vairāk 
nekā 90% no saražotā saplāk-
šņa, ko pārdod vairāk nekā 60 
valstīs (nozīmīgākās – Vācija, 
Lielbritānija, Francija, Somija, 
Turcija un Itālija). Bērza saplāk-
sni izmanto dažādās jomās gan 
celtniecībā, gan transporta indus-
trijā, kuģu būvē.

Juris ROGA
Autora foto

Vasarīgas atmiņas
Kopš 2001. gada “Latvijas Finieris” rīko konkursus skolē-
niem, kura mērķis ir rosināt interesi par meža nozari un vei-
cināt izpratni par meža vērtību līdzsvarotības nozīmi viktorī-
nu, izzinošu un izklaidējošu darbību veidā. Šogad konkursa 
temats bija „Sakop savu zemi!”, kurā piedalījās arī Dagdas 
vidusskolas 5.a klases komanda un ierindojās 15 Latvijas 
labāko skolu vidū, saņemot iespēju piedalīties konkursa fi -
nālā kempingā „Abragciems” 8-9. jūlijā, kas ir viena no Lat-
vijas atpūtas vietām, kur plīvo Zilais karogs. Lai arī pagājuši 
pāris mēneši, skolēniem šis brauciens arvien ir spilgtā atmi-
ņā. Lūk, ko saka divi no lielās komandas. 

Abi mazie sarunbiedri neslēpa savu sajūsmu un apmierinā-
tību ar iespēju piedalīties konkursa finālā un nemaz nepār-
dzīvoja, ka komanda netika pie galvenajām balvām, kura, 
spriežot pēc pašu bērnu vārdiem, bija gana iespaidīgas. Emīls 
un Elīna apgalvo, ka ar lielāko prieku piedalīsies citos pasā-
kumos, kurus piedāvās skolotāja Anna. 

Braslava atrodas Vitebskas 
apgabala pierobežas teritorijā un 
ir visai populāra Latvijas iedzīvo-
tāju vidū. Uz šo seno pilsētu mūs 
vilina gan tūrisma maršruti, gan 
radniecīgās saites. Jāpiebilst, ka 
daudziem izdodas apvienot abas 
šīs pozīcijas. Turklāt dabas par-
kā “Braslavas ezeri” ir iespēja ne 
tikai aktīvi atpūsties, bet arī gūt 
estētisko baudījumu. Tajā esošo 
grāfa Plātera muižu, kas būvēta 
1904. gadā, ir paredzēts pārvērst 
par mūsdienīgu viesnīcas kom-
pleksu. 

Braslavas centrā, atjaunotā 
savrupmājā, atrodas vēstures un 
novadpētniecības muzejs. Tajā ir 
6 zāles. Muzeja darbinieki lepojas 
ar vērtīgiem eksponātiem, kuru 
vidū ir sengrieķu Ušebti fi gūra, 
viduslaiku sieviešu rotu kolekcija 
un pirmās slāvu rakstības atribū-
ti. Netālu atrodas tradicionālās 
kultūras muzejs, tvaika dzirnavu 
ēkā. Tajā ir ziņas par vietējām 
makšķerēšanas, aušanas, izšū-
šanas un pīšanas tradīcijām. Šeit 
strādā tautas amatu meistaru. 

Baltkrievijas kolēģi, ar ku-
riem Krāslavas muzeja dar-
binieki sazinājās pateicoties 
“Varavīksnes” skolas vēstures 
skolotājam Viktoram Kalnišam, 
atzīmēja, ka baltkrievu kultūrā ir 
daudz informācijas par baltu iz-
celšanos. Braslavas rajona un 
Krāslavas novada kultūra ir cieši 
saistīta ar Plāteru dzimtas un citu 
ievērojamu cilvēku vārdiem. Arī 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja direktors Valdemārs 
Gekišs uzskata, ka sadarbībai 
ir Braslavas sābriem iemeslu ir 
pietiekami. Tā būs apmaiņa ar in-
formāciju un izstādēm, zinātniski 
pētniecisko darbu apspriede par 
Braslavas un Krāslavas vēstu-
res izpēti. Problēmu, saistītu ar 
Braslavas apmeklējumu, nav. 
Baltkrievijas konsulāts Daugav-
pilī mūsu muzeja darbiniekiem ir 
piešķīris atviegloto vīzu režīmu 
pierobežas teritorijā. Atbildes vi-
zīte tiek plānota jau šoruden. 

Valentīna SIRICA

Muzeju 
draudzība 

Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejā pirms da-
žām dienām viesojās ciemiņi 
no Baltkrievijas ar Braslavas 
rajona muzeju apvienības 
direktori Nadeždu Dudare-
noku priekšgalā. Šī apvienī-
ba izveidota 2001. gadā, par 
pamatu ņemot vietējo vēs-
tures un novadpētniecības 
muzeju un Amatu māju. Pēc 
direktores vārdiem, tā fon-
dā ir vairāk nekā 23 tūkstoši 
muzeja eksponātu.  

P�����n���e� �ū�� 
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3 mēn. – EUR 8.54;
2 mēn. – EUR 5.69;
1 mēn. – EUR 2.85.

Cenas norādītas fi ziskām personām.

Abonē laikrakstu 
“Ezerzeme” 

un uzzini aktuālāko Krāslavas, 
Dagdas un Aglonas novadu 

 informāciju!

 Laikraksts “Ezerzeme” saviem rek-
lāmdevējiem piedāvā veikt maksāju-
mus redakcijā ne ti kai skaidrā naudā, 

bet arī izmantojot bankas karti .
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Interešu klubs
Alekseja GONČAROVA foto

Krāslavas skices

Rīgas iela svētku gaidās

Daiga Lapsa pie darbnīcas sienām

Protams, ka jauno paaudzi 
ne ar kādiem valgiem nenoturēsi 
šādā vietā, kur vienīgais 
ieguvums ir tikai skaistā daba, 
miers un klusums apkārtnē, 
ražīgs augļudārzs, zemes 
pleķītis, kurā var pašrocīgi 
izaudzēt kartupeļus un citus 
dārzeņus un būt pārliecinātam, 
ka ēd patiesi ekoloģisku pārtiku. 
Lūk, arī Zinaīda dzīvo viena, kaut 
arī viņai ir divi dēli — Anatolijs un 
Aleksandrs, kuri sen pametuši 
dzimtās mājas. Abi strādā 
būvniecības jomā, tikai viens ir 
iekārtojies Rīgā, otrs – Rēzeknē. 
Dzīvo māmiņa dziļos laukos un 
gaida ciemos savas atvases.

“Dēli mani nav aizmirsuši, ja 
ir iespēja – atbrauc ciemos, bet tie 
ir reti gadījumi,” stāsta sirmgalve. 
“Ja šodien cilvēkam ir darbs, pie 
tā jāturas un nav viegli izrauties 
braukt ciemos. Dzīve dēliem 
izveidojusies tāda, ka viņiem nav 
bērnu un man nav mazbērnu, lai 
gan tos ļoti gribētos. Bet ko tu 
padarīsi, ir kā ir. Šaipusē ir mana 
dzimtene, šeit esmu strādājusi 
visu darba mūžu – baroju vistas 
Udrijas putnu fermā. Kad lielā 

ferma tika likvidēta un sagrauta, 
aizgāju ganīt govis, līdz beidzot 
pienāca pensijas gadi. Vīrs bija 
parasts laukstrādnieks lauku 
brigādē. Agrāk jau nekāda 
darba netrūka. Šī māja, kurā 
dzīvoju, bija ļoti veca jau tad, 
kad mēs to nopirkām, bet tagad 
tai varētu būt vairāk par simts 
gadiem. Man pašai pirms diviem 
gadiem sāka ritēt astotais gadu 
desmits. Esmu šeit dzīvojusi 
vai visu mūžu, kurp lai es tagad 
skrienu? Kaut kā tieku pati galā, 
lai arī kājas sāp un veselība 
neļauj smagus darbus darīt. 
Stādu dārzu, kartupeļus, paldies 

Dievam jau izraku ar dakšām. Ir 
neliela siltumnīca, šodien man 
vairs nav spēka turēt lopus, 
bet agrāk turēju govi, bija savs 
piens, krējums. Vasarā man nav 
problēmu, vienīgi ziemā ir grūtāk 
– reizēm aizputina tā, ka sniegs 
līdz krūtīm. Tad ieminu taciņu un 
kājām brienu līdz Ezerniekiem, 
jo ziemā pensiju šurp neviens 
nepiegādā. Arī rajona avīzi sen 
vairs nepasūtu – pastu līdz 
mājām nepiegādā. Tomēr šad 
tad “Ezerzemi” nopērku. Pārtiku 
var nopirkt autoveikalā, tikai līdz 

ceļam jātiek.”
Zinaīda apgalvo, ka dzīve 

paskrēja vēja spārniem, un viņa 
pat nav pamanījusi, kā vecums 
piezagās. Viņu šodien visvairāk 
uztrauc kāda būs ziema? Ja 
atkal putinās, būs daudz sniega, 
tad ir bailes, kā izdzīvot nošķirtai 
no ārpasaules? Nedod Dievs, 
protams, bet, ja ievajadzēsies 
mediķu palīdzību, “ātrie” līdz 
viņas mājai vienkārši netiks. Taču, 
neskatoties uz zināmu vientulību 
(netālu dzīvo labi kaimiņi) un 
dzīves grūtībām, sarunājoties 
pensionāre daudz smaidīja, 
nesūkstījās par dzīvi un valsts 

vadītājiem, nevienu nekritizēja, 
un tā vien šķiet, ka jūtas laimīga. 
Savus negaidītos viesus viņa 
uzcienāja ar garšīgiem āboliem no 
augļudārza un sirsnīgi uzsmaidīja 
atvadoties. Laikam veco ļaužu 
dzīves pieredze un gudrība ir tik 
dziļa, ka viņi spēj pieņemt lietas 
tādas, kādas tās ir, kas tagadējai 
uz bagātību tendētajai paaudzei 
nav viegls uzdevums un Latvija 
paliek arvien tukšāka, tukšāka un 
tukšāka.

Juris ROGA
Autora foto

Labsirdīgā māmuļa
Četrus ar pusi kilometrus no Ezerniekiem, Udrijas ciema-
tā dzīvo pensionāre Zinaīda Voslaboinikova. Jau sen viņ-
saulē traģiski aizgājis dzīvesbiedrs Fjodors, vīrieša roku 
trūkums mājsaimniecībā ir labi pamanāms jau iztālēm. 
Mājiņa veca, sienas apsistas ar melnu ruberoīdu, vizuālais 
iespaids, godīgi sakot, ir ļoti nospiedošs un kontrastu se-
višķi pastiprina balts satelīttelevīzijas uztveršanas šķīvis 
pie ēkas stūra. 

Abās pakalpojumu sniegša-
nas vietās šogad veikta vienkār-
šota rekonstrukcija, nodrošinot 
ugunsdrošības normas, kā arī 
pieejamību personām ar pārvie-
tošanās grūtībām. Bērnu sociālās 
rehabilitācijas centrā (BSRC) 
„Mūsmājas” rekonstruētas ieejas 
kāpnes un izveidota uzbrauktuve, 
savukārt Skuķos labiekārtots un 
bruģēts pagalms. Infrastruktūra 
mazina traumatisma risku ma-
ziem un lieliem, kā arī dara ērtāku 
pārvietošanos māmiņām un cil-
vēkiem ar kustību traucējumiem. 

„Projekta īstenošana ievē-

rojami uzlaboja drošību un mūs-
mājnieku ikdienu”, atzīst centra 
direktore Ērika Geka. „Beidzot 
atrisinātas samilzušās problēmas 
ugunsdrošības jomā - uzlabota 
evakuācijas kvalitāte, ugunsgrē-
ka ierobežošanai un dzēšanai 
nepieciešamā infrastruktūra, uz-
stādītas ugunsdrošās durvis.” 

Projektu kopējās izmaksas, 
ieskaitot PVN, ir 23 736,41 euro, 
no tiem ELFLA LEADER program-
mas atbalsts – 12805,84 euro.

Gunta ČIŽIKA, Attīstības no-
daļas telpiskās plānošanas un 

projektu speciāliste

Īstenots projekts
 Krāslavā un Skuķos

Krāslavas novada dome, ar LEADER programmas atbal-
stu, uzlaboja ārpusģimenes, ilglaicīgās sociālās aprūpes 
un krīzes pakalpojumu kvalitāti BSRC „Mūsmājas” Krāsla-
vā un Skuķu sociālās aprūpes centrā. 

Jau kopš 9. klases esmu sa-
pratusi, ka žurnālistika ir tā profe-
sija, kura mani visvairāk piesaista. 
Manu dvēseli pildīja neaizmirs-
tama siltuma sajūta, ik reizi, kad 
iedomājos sevi kā žurnālisti. Ab-
solvējot Krāslavas Valsts ģimnāzi-
ju aizbraucu mācīties uz Rīgu un 
iestājos Rīgas Stradiņa universitā-
tes žurnālistikas programmā, kas 
deva man iespēju piepildīt savu 
lielāko sapni. Tur iepazinos ar lie-
liskiem cilvēkiem.  

Pirmais cilvēks, ar kuru es ie-
pazinos, bija Helēna Koreņevska, 
mana kursabiedrene, kas izrādi-
jās, arī ir no Krāslavas. Helēna 
mācījās Krāslavas “Varavīksnes” 
vidusskolā, kur meitenes talantu 
uzreiz pamanīja, atzinīgi novērtē-
jot viņas sacerējumus un prasmi 
tēlaini izteikties. 

Helēna uzskata, ka mācības 
universitātē ir daudz vieglākas 
nekā mācības skolā, jo ir daudz 
brīvā laika, nav katru dienu jā-
pilda mājasdarbi  un nav daudz 

pārbaudes darbu. Itin visi studiju 
programmas kursi dod viņai ie-
spēju uzzināt vairāk par nākotnes 
profesiju. 

Helēna cer, ka reiz kļūs par 
profesionālu žurnālisti, strādajot 
gan radio, gan televīzijā, gan redak-
cijā. 

Pēc viņas domām, profe-
sionālam žurnālistam ir jābūt arī 
labam psihologam, lai varētu sa-
ņemt pēc iespējas vairāk infor-
mācijas iecerētajam  mērķim. 

Šovasar, pabeidzot pirmo 
studiju gadu, iepazinos ar vēl vie-
nu krāslavieti Juliānu Žukovsku, 
kas ir Stradiņa universitātes žur-
nālistikas programmas un Krās- 
lavas Varavīksnes vidusskolas 
absolvente.

 Kopš vidusskolas meitene 
sapņoja strādāt radio ēterā un vi-
ņas sapnis tika piepildīts. 

Aizbraucot uz Rīgu, izvēlo-
ties starp Latvijas universitātes 
Komunikācijas fakultāti un Stra-
diņa universitāti, Juliāna izvēlējas 

Stradiņus, jo tur var iegūt starp-
tautisku diplomu, bet Latvijas 
Universitātē nav tiešās žurnālisti-
kas programmas.  

Pēc absolvēšanas Juliāna 
veiksmīgi sāka žurnālistikas kar-
jeru, strādājot radio stacijās Balt-
kom, Mix FM, un, veidojot raks-
tus mājaslapā Mixnews.lv. Radio 
Baltkom un Mix FM Juliāna no 7 
rītā līdz pus vieniem dienā  ir tie-
šā ētera diktore.

 Ēterā Juliāna sarunājas 
ar daudziem interesantiem cil-
vēkiem tai skaitā ar politiķiem, 
mūziķiem un aktieriem. Pēc pa-
vadītajām stundām tiešajā ēterā,  
Juliāna veido, pārtulko un ievieto 
rakstus portālā Mixnews.lv. 

Viņa atzīst, ka šie darbi aiz-
ņem daudz laika, taču to visu viņa 
dara ar prieku, tāpēc ka žurnālis-
tika, tāpāt kā man un Helēnai, ir 
viņas sirdslieta.

Kristīne VASIĻEVSKA

Žurnālistika ir sirdslieta

Raksta autore

Juliāna Žukovska

Helēna Koreņevska

Zinaīda apgalvo, ka dzīve paskrēja vēja spārniem, un viņa 
pat nav pamanījusi, kā vecums piezagās. 
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Tik dažādi svētki
Katru gadu septembrī Neapolē notiek picas 

festivāls, kas ir lielākais šāda veida pasākums pa-
saulē. Tradicionāli to apmeklē milzum daudz ļaužu 
no dažādām pasaule valstīm. Vienpadsmit dienas 
pilsētu ietin bazilika, mocarellas un svaigi ceptas 
picas neatkārtojamie aromāti.

Picai ir daudzus gadsimtus sena vēsture. Vēl 
ilgi pirms Neapoles dibināšanas dažādās pasaules 
vietās un dažādām tautām bija savas individuālās 
picas pagatavošanas receptes. Piemēram, Persijas 
impērijas armijā populāri bija plāceņi ar datelēm, 
garšaugiem un sieru, kurus kareivji cepa uz saviem 
vairogiem. Mums ierasto izskatu pica ieguva tikai 
XIX gs, šajā laikā radušās tūkstošiem jaunas recep-
tes un pica kļuvusi par iemīļotu ēdienu daudzām 
pasaules tautām. Tāpēc arī ikgadējais festivāls 
Neapolē izvēršas par patiesi grandiozu pasākumu, 
kurā virtuves meistari var nolūkot jaunas receptes, 
bet apmeklētāji - gardu muti baudīt dažādas picas.

Picas festivāls
•	 Agnese Zeltiņa: „Mana lielākā 

dzīves dilemma vienmēr bijusi 
ģimene un karjera. Un par vi-
sām attiecībām ar vīriešiem es 
esmu ļoti dārgi samaksājusi 
gan tiešā, gan pārnestā nozī-
mē.”

•	 Kaislīgais dzīves baudītājs 
Māris Gailis, kurš veiksmīgi 
pārvarējis visādas krīzes – gan 
laulības dzīvē, gan biznesā. 

•	 Māksla sevi pārdot darba tirgū
•	 Rudens/ziemas grima tendences 
•	 Tribīne vīrietim. Egīls Zirnis. Kad vīrietis sarkst 
•	 Laulības noslēpums. Dace un Artūrs Reiniki. Mūsu for-

mula – mūzikas ciešais satvēriens
•	  Dzīvesstāsts. Mīlestība un Zolitūdes traģēdija
•	 Stils. Rudens leģendas 
•	 Somas saturs. Ineses Ozolas visa dzīve somiņā

Žurnāli septembrī

2014. gada sākumā Krāsla-
vas pirmsskolas un sākumklašu 
vecuma bērniem radās jauna 
brīvā laika pavadīšanas iespēja. 
Tā vietā, lai sēdētu mājās pie te-
levizora, zēniem un meitenēm, 
sākot ar 4 gadu vecumu, tika 
piedāvāts dejot balles un sporta 
dejas. Pagājušajā mācību gadā 
bērni paguva piedalīties sacen-
sībās Daugavpils Olimpiskajā 
centrā, bet vasarā - divu nedēļu 
dienas nometnē. Ir klāt jaunais 
mācību gads. Kas deju nodarbī-
bu apmeklētājus sagaida, kādas 
ir turpmāko deviņu mēnešu per-
spektīvas un kādi plāni? Par to 
visu un vēl daudz ko citu stāsta 
pasniedzējs Aleksandrs Bogini-
čs, kurš pie mūsu bērniem brauc 
no Daugavpils. 

- Aleksandr, pastāstiet kā 
viss sākās? 

- “A. Boginiča deju skolas” 
vēsture nav plaša, taču notikušā 
līdz tam ir daudz. Jaunā sporta 
deju vēsture sākās tad, kad kļu-
va skaidrs, ka Daugavpils Ledus 
skolas sporta deju nodaļa “Sik-
spārnis” tiks slēgta sakarā ar 
optimizāciju un divi treneri ar 73 
audzēkņiem paliks uz ielas.  Daļa 
audzēkņu izlēma pārtraukt dejo-
tāju karjeru, daļa devās līdzi vie-
nam no treneriem pa jau iemītu 
taciņu uz Latvijas kultūras centru. 
Viņi atvēra sabiedrisko organizā-
ciju “Sikspārnis - D”, saņēma slo-
dzi no pašvaldības un pamazām 
virzās uz priekšu pa agrāk iesāk-
to ceļu. 

Es izlēmu visu sākt no jau-
na, izmantojot jauno deju attīs-
tības koncepciju. 2011. gada 4. 
februārī Kultūras pils zālē noor-
ganizēju nelielu koncertu. Tajā 

palīdzēja mani 
bijušie audzēk-
ņi. Izstāstīju, ka 
dibināšu sabied-
risku organizāci-
ju “A. Boginiča 
deju skola”. 9. 
februārī saņēmu 
dokumentu, bet 
1. martā sākās 
jaunās deju sko-
las pirmie darba 
soļi. Jāpiebilst, 
ka 21 audzēknis 
turpināja trenē-
ties pie manis, 
neskatoties uz 
to, ka nebija 
nedz telpu, kur 
to darīt, nedz 
finansējuma no 
p a š v a l d ī b a s . 
Visam bija jā-
kļūst par mak-

sas pakalpojumu. Jauno klubu 
piereģistrēju Latvijas sporta deju 
federācijā, “A. Boginiča deju sko-
la” sāka piedalīties sporta deju 
sacensībās. 

- Cik ilgi jūs pats dejojat? 
- Skolnieks būdams, Pionie-

ru namā nedaudz no-
darbojos ar pašdarbību. 
Nopietni dejot sāku 20 
gadu vecumā, 3. kursā, 
apgūstot vēstures un 
sociālo zinību skolotāja 
profesiju. 4. kursā sāku 
strādāt skolā kā deju 
skolotājs. Kad beidzu 
studijas universitātē, 
man jau bija liels ko-
lektīvs, tāpēc piedāvā-
jumam tajā pašā skolā 
strādāt par vēstures sko-
lotāju nepiekritu, gribēju 
darīt kaut ko vienu.

- Cik daudz au-
dzēkņu jums tagad ir? 

- Agrāk nodarbības 
vadīju ne tikai Daugavpi-
lī, bet arī Līvānos, Prei-
ļos un Špoģos. Tagad 
man ir nodarbības tikai 
Krāslavā un Daugavpilī, 
taču pie mums trenē-
ties brauc jaunieši no 
Zarasiem (Lietuva) un 
viņi sacensībās pārstāv 
mūsu klubu. Kopumā, bez krā-
slaviešiem, mums ir aptuveni 100 
dalībnieki. Maijā Krāslavā dejoja 
58 cilvēki. Šogad no “vecīšiem” 
ceru, ka nāks dejot 40-42 bērni. 
Tas nav slikti.

- Kā jums šķiet, kāds ir op-
timālais vecums, kad sākt no-
darboties ar sporta dejām un 
vai eksistē robeža - līdz kādam 
vecumam drīkst dejot? Cik 
ilgi jāmācās, lai to tiešām labi 
prastu?

- Mācīties dejot var un vajag 
tik, cik katram pašam gribas. Pāri 
spēkiem nekas neizdosies, jābūt 
vēlmei. Es joprojām mācos. Bet 
to sākt darīt nekad nav par vēlu. 
Lai iegūtu Olimpiskā čempio-
na titulu, nav noteikts atskaites 
punkts: kāds sāk dejot 3 gadu 
vecumā un neko nesasniedz, bet 
kāds sāk dejot 10 gadu vecumā 
un jau 14 gados brauc piedalīties 
pasaules čempionātos kā Latvi-
jas labākais pāris. 

- Kādas vecuma grupas 
tiek nokomplektētas Krāslavā? 

- Pavasarī biju plānojis sa-
vākt šeit visdažādākās vecuma 
grupas, līdz pat vidusskolēniem, 
lai viņi pēdējā zvana pasākumā 
visi varētu dejot atvadu valsti, 
taču atsaucās lielākoties 6-9 ga-
dus vecu bērnu vecāki. Tagad es 
saprotu, ka mani klienti galveno-
kārt ir bērnudārza un sākumsko-
las vecuma bērni. 

- Vai no skolēniem tiek 
prasītas kaut kādas īpašas 
prasības? Piemēram, augums, 
svars?

- Galvenā prasība - būt uz-
manīgam un centīgam. Pārējais 
ir nieks - visu, kas nepieciešams, 
izveidosim, izārstēsim un piela-
bosim.

- Protams, mūsu bērni ne 
tuvu nav profesionāļi, jo tikai 

salīdzinoši nesen sākuši mā-
cīties. Tomēr, kādi plāni ir šim 
mācību gadam - konkursi, sa-
censības?

- Gribētos piedalīties visās 
sacensībās, kuras notiks Latga-
lē, kā arī Lietuvā, lai parādītu citu 
dejošanas līmeni. 

- Kādi sasniegumi ir jūsu 
audzēkņiem citās pilsētās?

- Mani audzēkņi ne reizi vien 
ir kļuvuši par čempioniem. Vis-
augstākais mūsu sasniegums ir 

vecuma grupā no 14 līdz 15 ga-
diem, Latīņamerikas deju pasau-
les čempionātā - 8. vieta. Ir ļoti 
daudz kausu, pateicību, apbal-
vojumu… Uzskaitīšu tikai dažas 
no tiem, kopējam priekšstatam: 
“Latgales kauss - 2011” sporta 
dejās - 1. vieta; “Vasaras atmi-
ņas - 2011” - 2. vieta; “Pavasara 
skaņas 2012”- 1. vieta; “Latgales 
kauss - 2012” - 1. vieta; “Vasaras 
atmiņas - 2012” - 1. vieta; “Zelta 
lapas 2012” - 1. vieta; “Pavasa-
ra skaņas 2013”- 1. vieta; “Dejas 
pērle 2013” - 1. vieta; “Dance 
stars 2014”- 1. vieta un, protams, 
“Pavasara skaņas 2014”- 1. vie-
ta, ko palīdzēja iegūt arī audzēkņi 
no Krāslavas. 

Bez Latgales un Latvijas 
čempionātiem, mēs veiksmīgi 
startējam arī starptautiskajos 
konkursos. 2012. gada 18. no-
vembrī divi pāri devās uz atvēr-
tajām meistarsacīkstēm Ļubļinā 
(Polija). Tur viņi ierindojās 1. un 
3. vietā.

Arī Rīgā mūsu skolu ciena, 
es periodiski turp dodos, lai vadī-
tu meistarklases. 

- Varbūt vēlaties kaut ko 
novēlēt mūsu bērniem? 

- Deja - tā nav tikai ķerme-
ņa plastika, bet arī domu plasti-
ka, ne tikai domu brīvība, bet arī 
saskarsmes brīvība. Ierobežojot 

sevi dejā, mēs ierobežojam sevi 
dzīvē! Tāpēc, ja kāds vēlas atklāt 
sev šo brīnišķīgo deju pasauli, 
gaidu jūs pirmdienu un otrdienu 
vakaros skolā “Varavīksne”!

- Paldies par interviju. Lai 
veicas jums un jūsu audzēk-
ņiem!

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto un no 

Aleksandra BOGINIČA arhīva

Ar deju pa dzīvi

Pirmās Krāslavas dejotāju sacensības - “Pavasara skaņas 2014”

Neliela Aleksandra audzēkņu daļa

Nodarbību laikā
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Samazini troksni un kņa-
du sev apkārt. Viss, kas novērš 
tavu uzmanību, ir jāizsvītro (vai 
vismaz jāsamazina) no ikdienas 
darba gaitām. Tas ir tā vērts, jo 
vietā iegūsi 100% fokusēšanās 
spēju konkrētā mirkļa veicama-
jam darbam. Tāpēc nekaunies un 
brīdini savu ģimeni, draugus un 
paziņas, ka darba laikā vēlams 
tevi netraucēt. Toties e-pastus ie-
praktizējies pārbaudīt tikai dažas 
reizes dienā pēc noteikta grafika.

Iekārto darba vidi atbilsto-
ši vajadzībām. Jā, arī telpa un 
objektu izvietojums spēj ietekmēt 
to, cik intensīvi un nepārraujami 
spēsi koncentrēties. Telpu iekārto 
tā, lai tavs skatiens būtu vērsts 
uz potenciālajiem uzmanības 
novērsējiem – durvīm, logiem, 
telefoniem utt. Tādējādi varēsi 
ātri novērtēt radušās skaņas un 
turpināt strādāt, nevis katru reizi 
doties noskaidrot apstākļus.

Precizē savus mēr-
ķus. Pirms uzsāc darba proce-
su, izanalizē un skaidri apzinies 
– kāds ir gala mērķis. Ja nebūsi 
pārliecināta par to, ko vēlies sas-
niegt, prātā veidosies haoss, arī 
koncentrēties būs neiespējami.

Fokusē savu uzmanību uz 
secību. Darba uzdevumi bez no-
teikta sākuma un beigu posma, 
kā arī bez noteiktas secības iz-
šķiež koncentrēšanās enerģiju. Ir 
jāsaprot ne tikai tas, kādu mērķi 
vēlies sasniegt, bet arī tas – kādā 
veidā to izdarīsi – soli pa solim.

Tiec skaidrībā par prasī-
bām. Pirms darba izpildes sā-
kuma noteikti uzzini precīzus 
norādījumus, ko no tevis sagaida 
vadība. Izvērtē, kādi varētu būt 
sarežģījumi un kādām vadlīnijām 
jāseko. Ja šīs nianses tev būs iz-
protamas jau no paša pirmā soļa, 
arī fokusēšanās noritēs daudz 
produktīvāk.

Nospraud gala termi-
ņu. Noteikts darba izpildes il-
gums ļoti veiksmīgi spēj mobilizēt 
un paātrināt mērķa sasniegšanu. 
Tiesa – uztraukšanās par to, ka 
rit termiņa pēdējās stundas, var 
novest arī pie tā, ka prāts ir pār-
ņemts nevis ar 
koncentrēšanos 
uz uzdevumu, 
bet gan pārdzī-
vojumiem. Tā-
pēc ieteicams 
ierobežot savas 
laika iespējas 
tikai šādos ga-
dījumos: ja iz-
pildes termiņš 
patiešām ir 
steidzams un 
nemainīgs; ja 
arvien jaunas 
un jaunas 
idejas spēj 
tevi novirzīt 
no kopējās 
ainas; kā arī – 
ja vēlies izvairīties no kavēšanās.

Izmanto haosu savā 
labā. Ne vienmēr viss notiek kā 

pa diedziņu. Ir dienas, kad rado-
šais ideju gars tevī ir sarucis līdz 
minimumam – un tādos brīžos arī 
koncentrēšanās spējas ir pavi-
sam nestabilas. Nekas – nebai-
dies ļauties prāta vētrām, turklāt 
pieraksti domās radušos haosu 
uz papīra lapas – tas ļaus tev 
fokusēties uz notiekošo pat tad, 
kad pārņēmis izmisums.

Esi savrupus no visa un 
visiem. Ja vēlies uzdevumu pa-
beigt laicīgi – kļūsti par vientuļo 
vilceni un turies tālāk no pārē-
jiem. Ja vien pienākumi nav sais-
tīti ar aktīvu komunikāciju, saziņa 
ar kolēģiem tikai novirzīs tavu uz-
manību. Informē apkārtējos, ka 
atvērta komunikācijai būsi tikai 
pēc darba izpildes beigām.

Veselīgs dzīvesveids – ve-
selīga smadzeņu darbība. Tas, 
ko tu ēd un dzer, ietekmē arī to, kā 
strādā tavs prāts un uztvere. Jo 
veselīgāks organisms, jo spēcī-
gāks koncentrēšanās potenciāls 

un asāks prāts. 
Hroniska neiz-
gulēšanās,   

regulāra    
kofeīna pār

       dozēšana un   
treknas pārtikas 

uzņemšana spēj 
dramatiski sama-
zināt prāta spējas.

Esi pacietī-
ga! Ja pacietība 
nav viena no ta-
vām raksturīgāka-
jām īpašībām, tu, 
ļoti iespējams, liedz 
sev pieeju daudzām 
brīnišķīgām ideju 
plūsmām. Nereti pa-
cietība ir kā klusums 

pirms vētras, ko nevajadzētu no-
vērtēt par zemu.

Par šo un to, par visu ko

•	 Hurma – tas ir lielisks tonizē-
jošs līdzeklis. Tā mazina no-
gurumu, nomierina nervu sistē-
mu, rosina ēstgribu un uzlabo 
darba spējas.

•	 Hurmas sastāvā esošais mag-
nijs ļauj novērst akmeņu veido-
šanos urīnpūslī un nierēs.

•	 Hurmas sula palīdz 
cīņā ar saaukstēša-
nos. Izspiediet sulu 
no viena augļa un 
sajauciet to ar trīs 
ē d a m k a r o t ē m 
silta un vārīta 
ūdens un dze-
riet iegūto mai-
sījumu vairākas 
reizes dienā.

•	 Vielas, kuras atrodas hur-
mas sastāvā, aktīvi piedalās 
zarnu nūjiņu un zeltainā stafi-
lokoka likvidēšanā. Tāpēc tas 

ir neaizvietojams infekcijas un 
iekaisumu slimību profilakses 
līdzeklis.

•	 Hurma ir labs profilaktisks lī-
dzeklis pret aterosklerozi un 
sirds asinsvadu slimībām, kā 
arī aizsargā pret onkoloģiskām 

saslimšanām, pateicoties 
lielam magnija, kālija un 

beta karotīna dau-
dzumam.
•	Vēl hurma ir 
bagāta ar anti-
oksidantiem un 
pektīnu, tāpēc to 

ieteicams ēst gre-
mošanas sistēmas 

traucējumu gadījumos.
•	 Vēl viena unikālā hurmas īpašī-

ba – neliels kaloriju daudzums, 
tai pašā laikā tā lieliski mazina 
izsalkuma sajūtu.

Marinētas bietes
1 kg mazu biešu, ūdens
Marinādei:
300 g ūdens, kurā vārītas 
bietes
300 g spirta etiķa
1 tējkarote sāls
150 g cukura
5 balto piparu graudiņi
10 krustnagliņas
diļļu ziedi

Tīri nomazgātas, bet nemizo-
tas bietes vāra, līdz tās gandrīz 
mīkstas. Nokāš šķidrumu, bet to 
neizlej. Bietes nomizo. Katlā ielej 
visas marinādes sastāvdaļas un 
uzvāra, pievieno šķēlītēs sagriez-
tas bietes un turpina vārīt piecas 
līdz desmit minūtes.

Bietes liek burkās kārtām ar 
diļļu ziedkopām. Pārlej ar karstu 
marinādi. Burciņas aizvāko.

Dārzeņi marinādē ar 
sinepēm

300 g mazu kabaču
800 g brokoļu
500 g zaļo pupiņu pākšu
2 sarkanās paprikas
250 g sīpoliņu
2 kolrābji
250 g mazu tomātiņu
300 g jūras sāls
1 mazs gabaliņš ingvera

1250 ml baltvīna etiķa
200 g cukura
1 ēdamkarote malta 
ingvera pulvera
2 ēdamkarotes sinep-
ju pulvera
1 tējkarote ģimeņu
1 ēdamkarote ar kau-
dzi kartupeļu miltu

Nomazgā un no-
tīri dārzeņus, sagriez 
gabaliņos. Brokoļu 
kātiņus sagriez ripi-
ņās, pupiņas atbrīvo 

no šķiedrām un nogriez galiņus, 
bet pākstis sagriez aptuveni 
pirksta platuma garos gabalos. 
Brokoli sadali mazās rozetītēs. 
Kabačus un kolrābi  sagriez ne-
lielos kubiņos. Papriku atbrīvo no 
sēklām un sagriez kubiņos. Sī-
polus notīri un pārgriez gareniski 
uz pusēm. Tomātus nomazgā un 
ar asu nazi vai dakšiņu uzmanīgi 
sadursti miziņu.

Sagatavotos dārzeņus liec 
lielā bļodā, samaisi un apber ar 
sāli. Uzliec slogu, liec vēsā vietā 
(bet ne ledusskapī) un ļauj dien-
nakti nostāvēties. Tad dārzeņus 
pārvieto sietā, noskalo un note-
cini. Ingveru nomizo un izspied 
caur ķiploku spiedi, pievieno etiķi, 
cukuru, garšvielas un sajauc ar 
dārzeņiem. Liec katliņā uz uguns 
un karsē, līdz sāk vārīties. Vāri 
aptuveni piecas līdz desmit minū-
tes, līdz dārzeņi kļūst pietiekami 
mīksti ēšanai. Ar putu karoti izcel 
dārzeņus un pildi sagatavotās 
burkās. Nelielā daudzumā ūdens 
iejauc kartupeļu miltus. Novārī-
jumu uzkarsē un pielej kartupeļu 
miltu šķīdumu, maisot nedaudz 
pavāri, līdz mērce sāk biezēt. 
Pārlej dārzeņiem un burkas aiz-
vāko. Lai dārzeņi paspētu ievilk-
ties, tiem jāstāv vismaz mēnesi.

Kabaču ikri
1 kg kabaču
4 sīpoli
3 burkāni
5 daiviņas ķiploka
3 tomāti
½ glāze (nerafinētas) saulespu-
ķu eļļas
sāls
pipari
2 lauru lapas

Kabačus nomizo, sarīvē uz 
rupjās rīves un apcep eļļā pusga-
tavus. Sīpolus, burkānus notīra, 
sarīvē un arī apcep, pievieno sa-
smalcinātus, no mizas atbrīvotus 
tomātus. Sajauc ar kabačiem, 
pievieno izspiestus ķiplokus, sāli, 
lauru lapas, atlikušo eļļu un vēl 
nedaudz pasautē. Ja vēlies vien-
dabīgāku masu, to var izmalt caur 
gaļas maļamo mašīnu. Masu liec 
burkās, nosedz ar vāciņiem un 
sterilizē 15-20 minūtes. Aizvāko 
un burciņas apgāz otrādi.

Kabaču un apelsīnu 
 ievārījums

Kabači - 1 kg, apelsīni - 3 gab., 
cukurs - 1 kg, kanēlis - 1 tējk., 
citrons - 1 gab.

Nomizo kabaci, attīri no sēk-
liņām, sagriez smalkāk un liec 
katlā. Pierīvē citrona un apelsīnu 
mizu, pievieno kanēli un cukuru. 
No apelsīniem un citrona izspied 
sulu, lej katlā. Kabačus vāri vis-
maz 25- 30 minūtes, līdz tie izšķī-
duši, kļuvuši caurspīdīgi. Kad ie-
vārījums gatavs pildi to burciņās.

Ja vēlies, lai ievārījums būtu 
viendabīgāks izspied to caur sie-
tu, vēlreiz sakarsē un tikai tad 
pildi burciņās. Kā jau lielākajai 
daļai ievārījumu, arī šim cukura 
un pamatprodukta attiecībai jābūt 
1:1, lai tas varētu glabāties un 
nebojāties ne vienu gadu vien. 

Cukurs darbojas kā konservants, 
tomēr atcerieties, ka traukam jā-
būt sterilam, tīram un sausam, 
lai ievārījums nesaskābtu. Pēc 
atvēršanas ievārījumu ieteicams 
glabāt ledusskapī. Un, protams, 
tā kā tajā  ir daudz cukura, - lietot 
samērīgā daudzumā.

Ķirbju džems
Ķirbis - 1 kg, cukurs - 1 kg, 
laims - 3 gab., ūdens - 200 ml, 
krustnagliņas - 1 sauja, smar-
žīgie pipari - 5 gab., vaniļas 
cukurs - 1 ēdamk.

Katlā lej ūdeni ar cukuru, pie-
vieno krustnagliņas un smaržīgo 
piparu, vāri 10 minūtes. Nogriez 
uguni un garšām ļauj savilkties 
vēl 15 minūtes. Izņem piparus, 
krustnagliņas un cukura sīrups ir 
gatavs. Notīri ķirbi, sagriez smal-
kāk un liec katlā ar cukura sīrupu 
un pievieno laima sulu. 
Katlam uzliek vāku un 
vāra līdz ķirbis kļūst 
mīksts. Sablenderē to 
vai izspied caur sietu, 
pagaršo un pildi burkās. 
Ķirbju džema burkas 
glabā vēsā vietā.

 Tīrot ķirbi, mizas 
un sēklas neizmet! Pa-
mēģini ķirbja mizas iz-
kaltēt un samalt pulverī, 
tās ir ļoti vērtīgas un 
veselīgas! Pievieno šo 
pulveri pie jogurta vai 
putras, būs ļoti gardi un 
veselīgi. Sēklas izkaltē 
vai ēd tāpat svaigas.

Tomātu mērce
Tomāti - 1 kg, tomātu 
biezenis - 2 ēdamk., 
ūdens - 250 ml, 
sviests - 20 g, sīpols 
- 1 gab., timiāns - 1 

zariņš, piparmētra - 2 zariņi, 
ķiploks - 3 daivas, lauru lapa - 1 
gab., cukurs - 1 ēdamk., olīveļļa 
- 1 ēdamk.

Katlā liec sviestu un olīveļ-
ļu, pievieno timiānu, lauru lapu, 
smalki sagrieztu sīpolu, ķiploku 
un piparmētru - uzliec vāku un 
apmaisot karsē uz lēnas uguns 
5 minūtes, līdz sīpoli kļūst zeltai-
ni. Sagriez tomātus un liec katlā, 
pievieno arī tomātu biezeni un 
cukuru - vāri 5 minūtes un pielej 
ūdeni. Palielini temperatūru un 
uzvāri, līdz sāk burbuļot, tad at-
kal samazini liesmu un uz lēnas 
uguns ļauj mērcei tvaikot 30 mi-
nūtes. Izberz mērci caur sietu un 
pildi sterilās burkās. Tomātu mēr-
ces burkas glabā vēsā vietā.

Receptes

10 soļi, lai VEIKSMĪGI paveiktu IEPLĀNOTO
Lai tu kļūtu organizētāka, nereti palīdz darāmo darbu grafika 
sastādīšana. Taču, vai esi aizdomājusies, ka bez fokusēša-
nās pat visperfektākais plānojums var ciest sakāvi? Ja uz-
devuma izpildes procesā būsi izteikti koncentrējusies, tad 
pat pusstundas laikā spēsi paveikt daudz vairāk nekā visas 
dienas garumā! Lai fokusēšanās būtu pēc iespējas pilnvērtī-
gāka – lūk, 10 ieteikumi, kurus vēlams likt aiz auss

Kāpēc jāēd hurma?

Daži vērtīgi padomi saimniecēm 
virtuvē

•	 Lai rīsi kļūtu sniegbalti un irde-
ni, vārot, pievienojiet, tējkaroti 
etiķa.

•	 Kāpostu pildījumam vai karbo-
nādei vispirms pārlej ar verdo-

šu ūdeni, tad aptuveni 1 minūti 
patur aukstā ūdenī. Tad gata-
vojot kāposti nekļūs brūni, bet 
saglabās zaļo krāsu.

•	 Kafijai pirms vārīšanās beigām, 
pieber šķipsniņu sāls, tad kafija 
iegūst īpašu smaržu un aromā-
tu.

•	 2 cukurgraudi, izšķīdināti etiķī, 
ēdienā aizstās baltvīnu.

•	 Bietes vārās ilgi, taču var pie-
lietot šādu metodi - bietes vāra 
10 minūte, tad liek zem auksta 
ūdens strūklas. Bietes būs ga-
tavas!

•	 Vinegrets iegūs patīkamu gar-
šu, ja tam pievienosiet ēdam-
karoti piena un tējkaroti cukura.
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 18.35 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes Urālu kalnos
7.05 Brīnumskapja skola
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Bitīte Maija
8.25 Luijs 8.35 Raķetēni
9.00 Kas te? Es te! 9.30 Mežainīši
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 TE!
12.00 Mf. Lasses un Majas detektī-
vaģentūra
13.30 Jaunie laiki Šķērsielā
15.05 Nemiers
16.45 Es dzīvoju koka mājā
17.05 Āfrika
18.00 Ziņas
18.20, 1.55 Aculiecinieks
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Nezāles neiznīkst
0.10 Koncerts Šēnbrunnas pilī, 2014
2.10 Dziesmu sirdij rodi Ventspilī
5.00 Dzimtas detektīvs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Saldie 80 - tie
7.35 Vai Rīga jau gatava?
7.50 Skats rītdienā
8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 Vide, veselība un mēs
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30, 4.30 Ātruma cilts
11.00, 5.30 Makšķerēšanas noslēpumi
11.30 Sporta studija
12.15 Pasaules stāsti
12.45, 3.30 Motociklisti
13.15 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
14.00 Mf. Pikadilli Džims
15.45 LTV - 60
18.00 Kāpēc nabadzība? 
19.00 Anekdošu šovs
19.30 Eiropa koncertos
20.20 Saules izaicinātie
21.20 Midsomeras slepkavības 
23.10 SOKO Vismāra
0.05 Mf. Stokholmas austrumos
1.45 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai
2.45 Iedziļinoties klimata pārmaiņās
3.15 Nano tehnoloģijas elektromobiļos
4.00 Tavs auto
5.00 Autosporta programma 

LNT
6.10 Aģents Čaks 7.00 Degpunktā 
7.30 Gadās arī trakāk
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00, 3.30 LNT Brokastis
11.00 Iesaukts armijā!
12.00 Policists no pagātnes 
12.55, 2.05 Mf. Atpakaļ pie ģimenes
14.40 Dabas stihiju varā 
15.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
17.20, 19.00 Dauntonas abatija 
17.50, 17.50 Ziņas 
19.00 Vecpuisis 
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Noziegumam pa pēdām 
23.40 Mf. Sapieris
5.00 Ceļojošais bruņinieks

5.45 Bernards
5.55 Trakie no Baltā nama

TV3
6.10, 1.55 Amerikāņu ģimenīte 
6.45 Maģiskās laumiņas
7.15 Aģents Dadlijs
7.45 Mazo mīluļu veikaliņš
8.15 Kungfu panda 
9.15 Leģendas par CHIMA
10.00 Autoziņas
10.35 Iespējams tikai Krievijā 
11.05 Simpsoni 
13.05 Mf. Mūsu kuplā ģimenīte
14.55 Es mīlu tevi, Latvija!
17.10 Mf. Mistera Bīna brīvdienas
19.00, 4.20 TV3 Ziņas
19.30 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis
21.10 Mf. Krēsla. Aptumsums
23.50 Mf. Mežonīgā sirds
2.45 Voroņini
3.30, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.50 Multfilmas 8.30 Kino detaļas
9.35 Viens pats mājās
10.05 Vēsture detaļās
10.40 Skapis 
11.35 Laimes grupa
13.55 Nereālais stāsts
14.30 Mf. Alvins un burunduki satiek 
vilkaci
16.00 Mf. Nevainojams plāns
18.10 Mf. Iepazīstieties, Robinsoni!
20.00 Virtuve
21.10 Mf. Zobu feja 2
23.05 Mf. Amerikāņu psihopāts
1.05 Interni 

TV5
8.05 Vēsture detaļās
8.55, 13.25 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10, 2.10 Biznesa pieeja
10.45 Savedēja
11.45 Mf. Rezerves spēlētājs
13.40 Nemirstības likumi
14.40 Iemāciet man dzīvot
15.40 Mf. Karalien, daudz laimes dzim-
šanas dienā!
17.55 Greizais spogulis
20.00 Mats matā
23.50 Mf. Tarass Buļba
2.40 Mūsu tēma
3.20 Kriminal+ 3.45 Mūzika

PBK
6.20, 1.15 Euronews
6.50, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
7.00 Kontrolpirkums
7.25 Multfilmas
8.00 Eduards Hils. Apskauju debesis..
9.20 Vārds mācītājam
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 Zelts. Seriāls
17.20 Ledus laikmets 20.00 Laiks
20.30 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
22.30 Kas? Kur? Kad? 23.45 Šovakar
2.00 Mf. Atnāciet rīt...
3.55 Mf. Smagie kilometri
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 13.15, 20.55 Skatīties visiem!
6.50 Mf. Tiesības mīlēt
8.40 Tīrs darbs
9.35 Par 10 gadiem jaunāka

10.25 Tās ir manas mājas
10.55 Dokumentālais specprojekts
13.55 Mums pat sapņos nav rādījies
15.55 Pasaules noslēpumi 
16.55 Mf. Atspīdumi
22.00 Jūrmala
23.55 Mf. Nacionālās zemledus mak-
šķerēšanas īpatnības

RTR Krievija
5.20 Mf. Mamm, mēs esam kopā
6.30, 7.15 Mf. Ja vien es tevi mīlētu...
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
8.45 Suņu pasaule
9.15 Sestdienas talka
10.10, 13.20 Ziņas-M
10.25, 1.35 Ceļš mājās
11.05 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Tanku biatlons
14.35 50 gadus uz skatuves
17.10 Sestdienas vakars
19.50 Mf. Otrā iespēja
23.35 Mf. Apmainīties gredzeniem
2.00 Sestdienas vakars
3.30 N. Vavilovs
4.25 Smieklu istaba

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilma 
9.20 Veselība
10.25 Kulinārijas raidījums
11.05 Ideālais remonts
12.05 TV-taxi
12.30 Vladimirs Spivakovs. Dzīve uz 
pirkstu galiem
13.35, 16.20 Glorijas zelts
17.55 100 miljoni
18.45 JAK 
21.05 Gribu kā Miladze
23.05 Šovakar
0.45 Mf. Liecinieks

Baltkrievija 1
6.00 Būtība
6.25, 9.10 Mf. Atvasara
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.40, 23.30 Radu būšana 
10.50 Par ēdienu! 
11.25 Kulinārā diplomātija
12.10 Vasarnīca
12.45 Veselība 
13.25, 16.45 Uzticies un pārbaudi
14.00 Zvaigžņu dzīve 
15.15 Reģionālās ziņas
15.30, 0.40 Liela starpība
17.15 Mf. Aleksandra
19.10, 21.40 Hruščovkas kņaziene
21.00 Panorāma 0.30 Sports

Baltkrievija 2
8.10 Burvju skola
9.00 Baltkrievu virtuve
9.40, 21.05 TV barometrs
9.45 Div ar pus pavāri
10.15, 21.45 Universitāte
11.50 Ekstrasensu cīņas
13.25 Ir nu gan!
14.00, 23.20 Freida metode
16.15 Marija Verna. Mirušie klusē
18.00 Comedy woman
19.15 Jūsu loto
19.55 Loterija Piecinieks
20.05 Raidījums
20.40 Karsts ūdens
21.00 KENO
21.10 Futbols
6.50 Mākslas filma

SESTDIENA, 13. septembris

SVĒTDIENA, 14. septembris

Pirms 2500 gadiem grieķu skrējējs, noskrē-
jis 42 kilometrus, Atēnu iedzīvotājiem 
paziņoja par uzvaru Maratona kaujā 

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes Urālu kalnos
7.05, 10.30 Brīnumskapja skola
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Bitīte Maija
8.25 Luijs 8.35 Raķetēni
9.00 Kas te? Es te! 9.30 Mežainīši
10.00 Mārvijs Hemmers
11.00 Orbīta - planētas Zeme ceļš
12.00 Dievkalpojums 13.00 Vertikāle
13.30 Daudz laimes!
14.20 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15.15 Kas var būt labāks par šo? 
15.45 Ķepa uz sirds 16.15 100 g kultūras
17.00 Firmas noslēpums
18.00 Ziņas 18.20 Province
18.50 Mf. Utta Danella. Vētras mākoņi 
laulības debesīs
20.30 Panorāma 20.45 De facto
21.40 Kaisles noziegumi
23.25 Āfrika 0.20 Rīga 2014
2.00 Lielā mūzikas balva 2013 5.00 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Labākās latviešu mūzikas izlase
7.35 Vai Rīga jau gatava? 
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā
8.50 Skatpunkti 9.10 Nedēļas apskats
9.30 Darbs. Izglītība. Karjera
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem

10.30 Tavs auto 11.00 Piedzīvojums dabā
11.30 Autosporta programma 
12.00 Zebra 12.15 Mf. Pikadilli Džims
14.00 Mf. Venēcija uz mūžu
15.40 Pasaules stāsti
16.10, 4.00 LTV - 60
18.20 Iepazīstieties - romieši
19.30 Mf. Lerijs Krauns
21.15 Strongman Champions League 
2014 Latvia 22.15 Noziegums
23.20 Eiropa koncertos
0.15 Pūtēju orķestra koncerts 
2.15 Kapelas Bumerangs koncerts

LNT
6.15 Aģents Čaks  7.05 Nedēļa novados
7.30 Gadās arī trakāk 
9.00, 3.20 LNT Brokastis
10.00 Vecpuisis 11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Noziegumam pa pēdām 
13.30 Mf. Liekulības tirgus
16.20 Dabas stihiju varā 
16.50 Dzintara dziesmas
17.50, 20.00 Ziņas 18.00 Lauku sēta
19.00 Vislatvijas Spēka diena
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Viesnīca Grand Hotel
23.00 Pēdējie Grimmi
0.00 Mf. Sarkanais Ērglis
2.15 Dauntonas abatija 
4.05 Ceļojošais bruņinieks 
4.50 Bernards

TV3
6.10 Amerikāņu ģimenīte
6.35 Simpsoni
6.50 Maģiskās laumiņas
7.25 Aģents Dadlijs

7.50 Mazo mīluļu veikaliņš
8.10 Kinomānija 8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Rīta pikniks 10.00 SuperBingo
11.00 Runā Rīga 
11.35 Valstī viss ir kārtībā
12.10 Smieklīgākie videokuriozi 
12.45 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis
14.20 Mf. Krēsla. Aptumsums
17.00 Dullās sacensības 
18.00 Ēnu spēles 
19.00 Nekā personīga
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.15 Mf. Lielisko džentlmeņu līga
0.30 Mf. Mūsu kuplā ģimenīte
2.05 Mf. Doms Hemingvejs
3.45 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.55 Multfilmas 8.00 Skapis 
8.55 Gribu ticēt
10.00 Lektors. Seriāls
12.05 Mf. Dēļ spēles, kuru mīli
14.45 Mf. Zokomons
17.00 Mf. Zobu feja 2
18.55, 1.25 Mf. Atcerēties visu
20.00 Neredzamais cilvēks
21.00 Mf. Pasauļu kari
23.30 Mf. Pieskāriens 0.25 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Vēsture detaļās
9.00, 13.45 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Dzīves patiesība
10.50 Savedēja 11.50 Ievas pārvērtības
12.35 Personīgās lietas
14.10 Šapovalovs 18.10 Labi joki

20.00 Mf. Satikšanās vietu mainīt ne-
drīkst 21.30 Smieties atļauts
23.10 Mf. Karalien, daudz laimes dzim-
šanas dienā!1.15 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00 Ziņas
6.30 Spēlējiet, harmonikas!
7.05 Kalpoju Dzimtenei!
7.35 Multfilma 7.55 Veselība
9.20 600 sekundes 
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.05 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda 12.10 JAK
14.00 D. Haratjans
15.15 Mf. Līgavainis pēc sludinājuma
17.15 Melnbalts
18.30 Lielās sacīkstes
20.00 Laiks 21.50 Politika
23.00 Mf. Baltais tīģeris
0.55 Euronews 1.35 Mf. Lauskas
3.25 Mf. Trīs uz šosejas
4.50 Jūrmala 5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Skatīties visiem! 6.20 Vecpuiši
7.05 Dievu ēdiens 8.00 Jūrmala
9.50 Militārā izlūkošana. Pirmais si-
tiens. Seriāls
18.20 Militārā izlūkošana. Ziemeļu 
fronte. Seriāls

RTR Krievija
5.25 Varenais dresētājs
6.35 Mf. Apmainīties gredzeniem
8.30 Pats sev režisors
9.20, 13.20 Ziņas-M
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas

10.15 Smieklu panorāma 
10.45 Rīta pasts
11.25 Dzīvnieku pasaulē
12.00 Privātā telpa
13.30 Smieties atļauts
15.20 Mf. Mūsu iznāciens 
17.00 Mf. Ne puišos ir laime
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Mf. Es viņu salipināju
0.50 Mf. Meitenīte
3.25 Mf. Diagnoze: ģēnijs. 

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas dievkalpojums
9.20 Multfilma 9.35 D.Krilova piezīmes
9.55 Kamēr visi mājās
10.40 Fazenda 11.10 TV-taxi
11.35 Dzīves vieta 12.30 Brain-ring
13.50, 16.20 Mats matā
17.00 Sasmīdini komiķi 17.45 Mlenbalts
18.50 Es mīlu Baltkrieviju
20.00 Kontūras 21.05 Ledus laikmets
23.45 Kas? Kur? Kad?
1.00 Mf. Spoks mašīnā

Baltkrievija 1
7.05 Mf. Labi draugi
8.50 Vārds mācītājam 
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls 9.40, 0.10 Radu būšana 
10.50 Par ēdienu! 11.25 Sieviešu žurnāls
12.10 Centrālais reģions 12.35 Zona X 
13.05 Izmeklēšanas noslēpumi
13.35 Pārnesumkārba
14.15 Uzticies un pārbaudi
14.45 Mūsējie 15.15 Tava pilsēta

Jo tālāk no mums ir notikumi, 
jo aptuvenāka skaidrība mums ir 
par tiem. Mēs ar grūtībām atce-
ramies, kas svarīgs noticis pirms 
dažiem gadiem, kad runa ir par 
tūkstoš gadu seniem notikumiem, 
tad visam tiek piešķirta spēcīga 
leģendu ietekme un nosacīta ti-
camība... Lielākā daļa cilvēku, 
kuri kādreiz ir dzīvojuši uz ze-
mes, pēc nāves atstāj vien svīt-
riņu starp diviem gadskaitļiem. 
Atmiņas par dažiem ir apkopotas 
veselos sējumos... Par Feidipīdu 
atceras, pateicoties viņa darbam. 
Jā, tieši pateicoties darbam, jo 
skrējēja – ziņotāja amats bija 
diezgan ierasts ikvienā grieķu 
politikā, jo cita veida sakari vien-
kārši neeksistēja. Grieķu galve-
nie ienaidnieki bija agresīvie un 
nežēlīgie persieši... Jāsaka, ka 
viņi ar īpašu nežēlību un agresiju 
neizcēlās, bet 
par persiešiem 
tiek ziņots grie-
ķu informācijas 
avotos, kur viņi 
tieši tā arī ir rak-
sturoti – nežēlī-
gi un agresī-
vi... Maratonas 
cīņā piedalījās 11 tūkstoši grieķu 
un 22 tūkstoši persiešu. Grieķi, 
mazliet padomājuši, nolēma lūgt 
palīdzību Spartai, kurp arī nosū-
tīja skrējēju Feidipīdu. Attālums 
no Atēnām līdz Spartai – 250 
km. Teika stāsta, ka šo attālumu 
skrējējs veica pusotrā dienā, tik-
pat ilgs laiks bija nepieciešams 
arī atpakaļceļam... Pierādīt, ka tā 
nav leģenda, uzņēmās daži britu 
oficieri. 1982. gadā viņi izskrēja 
no Grieķijas galvaspilsētas uz 
Spartu. Ceļam bija nepiecieša-
mas 37 stundas... Tas nozīmē, ka 
Feidipīds tiešām skrēja tik lielus 
attālumus... Kā stāsta leģenda, 
atpakaļceļā skrējējs esot saticis 
Dievu, Panu, mežu un ganu aiz-
stāvjus. Pans Feidipīds paziņojis, 
ka Dievi esot nolēmuši palīdzēt 
grieķiem šajā cīņā... Bet šo fak-
tu jau nekādā veidā nav iespē-
jams pārbaudīt, un tagad katrs 
var spriest – ticēt tam vai nē. No 
Spartas sūtnis atgriezās bez zi-
ņām... Kareivīgie spartieši gaidī-
ja labvēlīgu mēness fāzi, un tam 
bija nepieciešamas 9 dienas... Kā 
lasām liecībās – spartieši kaujas 

laukā ieradās trīs dienas pēc cī-
ņas beigām. Viņi ilgi slavināja 
varoņus, pateicās Dieviem, tiesa, 
pat īsti nesaprotot, par ko... Ma-
ratonas kauja vēsturē palika kā 
neredzētas varonības un drošsir-
dības piemērs. Atēnu iedzīvotāji 
neuzvarēja persiešus, kuru skai-
ta ziņā bija divas reizes vairāk. 
Atēnu iedzīvotājiem paziņot par 
uzvaru bija uzticēts Feidipīdam. 
Tajā laikā bija neciešama svelme, 
bet pats skrējējs bija ievainots 
kājā. Viņu mēģināja pierunāt, lai 
šo priecīgo ziņu aiznes kāds cits. 
Nepierunāja... Visa skrējiena lai-
kā Feidipīds ne reizi neapstājās. 
42 kilometri un 195 metri – tāds 
ir tiešais attālums no Maratonas 
līdz Atēnām. Kā stāsta leģenda, 
skrējējam bija nepieciešamas 
dažas stundas, lai veiktu šo at-
tālumu. Spēka pietika vien tik, lai 

skaļi izsauktu 
frāzi, ko pēcteči 
ir cītīgi glabāju-
ši: „Priecājieties, 
atēnieši, mēs 
uzvarējām!” Tad 
viņš nokrita un 
nomira...

Šo stāstu 
bērniem stundās stāsta visā pa-
saulē... Kaut gan skrējēja vārdu 
nosauc diezgan reti. Paši grie-
ķi Feidipīdu uztvēra kā cilvēku, 
kurš brīnišķīgi ir pildījis savus 
pienākumus, bet visu pārējo pa-
veica vēsture. Šodien olimpisko 
spēļu programmā ir iekļauts ma-
ratonskrējiens, bet labākie ma-
ratona skrējēji nu jau vairākus 
gadu desmitus ir afrikāņu zemju 
pārstāvji. Spartatlons – 250 kilo-
metru garā distance vēl joprojām 
tiek uzskatīta par izaicinājumu 
visstiprākajiem un visizturīgāka-
jiem. Oficiālās sacensības šajā 
distancē notiek katru gadu Grie-
ķijā. Rekords pieder grieķim Jā-
nim Kurosam – 20 stundas un 25 
minūtes. Rekords ir uzstādīts vēl 
1984. gadā. Uz ceļa, kas savieno 
Atēnas ar Maratonu, ir pieminek-
lis, veltīts Feidipīdam.

Tēlnieks ir iemūžinājis skrē-
jēja dzīves pēdējās sekundes. 
Feidipīda tēls rotā arī Spartatlo-
na, 250 kilometru skrējēja,  me-
daļas.    

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta
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9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Mana sirds Malaizijā
11.55 Runā Rīga 12.30 Karamba!
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.35 Nemelo man! 
16.35, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
17.40, 18.00 Kārdinājuma varā
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā 
21.15 Dombura studija
23.10 Kāršu nams
0.45 LNT ziņu TOP 10
1.30 Nikita 5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.05 Tikko precējušies
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.10 Piedzīvojumi Berkas salā
7.35, 13.45 Transformeri
7.55 Dullās sacensības 
8.55 Medikopters 
10.00 Būt par papucīti 
11.00 Māmiņu Klubs
11.30 Rīta pikniks 14.05 Simpsoni 
14.35 Alkas pēc laimes
15.35 Smieklīgākie videokuriozi 
15.50, 20.20 UgunsGrēks 
16.55 Radu būšana
18.00 Risks
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
22.05 Melnais saraksts
23.05 Bagātnieku dakteris 
0.05 Mf. Lielisko džentlmeņu līga
2.05 Nekā personīga
2.55, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 0.40 Māja 2
7.25, 14.20 Ekstrasensu cīņas
8.35 Mf. Pasauļu kari
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Laimīgi kopā 
13.15 Neredzamais cilvēks
18.50, 1.40 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Radu būšana 
21.00 Brāļi maiņas ceļā
22.00 Mf. Sludinātājs ar ložmetēju

TV5
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop

9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.55 Kriminal+
12.40 Paralēlā pasaule
13.45 Pats sev režisors
14.45 Labi joki 18.50 Ziņas
19.50 Ideālā laulība
22.00 Vakars@22
22.30 1/5 - tranzīta aktualitātes
23.10 Zelta teliņš 1.20 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 1.00 
Ziņas 6.30 Zvēriņi
7.00, 9.30 Labrīt! 11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Šovakar 15.00 Gaidi mani
15.55, 3.25 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.25 Labās rokas. Seriāls
23.40 Vakars ar I.Urgantu
0.25, 5.55 Euronews
1.30 Mf. Atnāciet rīt... 5.05 Mūzika

RenTV Baltic
6.10 Izmeklētāji 7.00, 14.05 Zvēriņi
7.15 Mf. Diktatora dēls
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Mums pat sapņos nav rādījies
13.20 Skatīties visiem!
14.25 Totālā izpārdošana
15.30 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
18.40 Drošs līdzeklis
19.40 Saviesīgas vakariņas
20.45 Maldu teritorija 
22.55 Slepenās teritorijas
23.55 Ekstrasensu cīņas
1.50 Brīvais laiks

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Tanki. Urālu raksturs
11.50 Par pašu galveno
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0 17.15 Tiešais ēteris
19.50 Iepazīsti mani, ja spēsi
22.40 Nākotnes medicīna
23.35 Sievietes uz robežas
1.20 Mf. Šīs vasaras zvans
3.25 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.40 Ziņas
6.05 Mūsu rīts 9.05 Kontūras
10.00 Dzīvo vesels!
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Fazenda
11.55 Laulība mantojumā. Dejas uz 
oglēm
13.10 Multfilmas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Labdien 16.50 Precamies!
18.20 Barselona-92. Pēdējais zelts
19.00 Gaidi mani 20.00 Laiks
21.05 Labās rokas. Seriāls
22.05 Leģendas Live. Nirvana
22.50 Vakars ar I.Urgantu
23.30 Mf. Konstantīns

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona X
9.10 Galvenais ēteris
10.05 Mf. Aleksandra
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.15, 15.25 Hruščovkas kņaziene. 
Х/ф 15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.20 Mūsējie
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20 Arēna 20.00 Forums
21.00 Panorāma 21.45 Pēdas
23.40 Aktuāla intervija 0.30 Sports
0.45 Mf. Alibi - cerība, alibi - mīlestība

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 10.05, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška 10.40 Mākslas filma
12.00 Mf. Atnāciet rīt...
13.50 Marija Verna. Mirušie klusē
15.35 Comedy Batls
17.50, 0.00 Trīsdesmitgadnieki
18.50 Universitāte
19.50 Mf. Sporta skolotājs
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.35 Virtuozi
22.50 Kulinārs
23.55 Gribu nokļūt televīzijā!

20.35 Mana un tava nauda
20.40 Degpunktā 
21.15 Mf. Viltus mūķene
23.15 Nikita 0.40 Dombura studija
2.15 Precamies!?
4.35 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.05 Tikko precējušies
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.10 Piedzīvojumi Berkas salā
7.35, 13.45 Transformeri
7.55, 18.00 Risks
8.55, 1.15 Medikopters 
10.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
11.00 Atradējs 14.05 Simpsoni 
14.35, 2.10 Alkas pēc laimes
15.35 UgunsGrēks 
16.55 Radu būšana
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
20.20 UgunsGrēks 21.00 Ēnu spēles
22.05 Zem kupola
23.05 Svešais starp savējiem 
0.15 Uz robežas
2.55, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 0.00 Māja 2
7.25, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri 9.00 Raņetki
10.05 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Laimīgi kopā 
13.15, 19.55 Radu būšana 
18.50, 1.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi 
22.10 Mf. Randiņš

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.55 Kriminal+
14.35, 19.50 Ideālā laulība
18.50 Ziņas 22.00 Vakars@22
23.10 Zelta teliņš 1.20 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 1.05 
Ziņas 6.30 Zvēriņi
7.00, 9.30 Labrīt! 11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Laiks parādīs
13.45 Tici man. Seriāls
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 3.15 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.40 Labās rokas. Seriāls

0.00 Vakars ar I.Urgantu
0.35, 5.55 Euronews
1.40 Mf. Neprātīgā nauda
4.55 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji 6.55, 13.50 Zvēriņi
7.10, 12.50 Skatīties visiem!
7.40, 0.40 Brīvais laiks
8.10 Slepenās teritorijas
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Ekstrasensu cīņas
14.15 Totālā izpārdošana
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Mums pat sapņos nav rādījies
23.45 Ziņas 24 0.15 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Tanki. Urālu raksturs
11.50 Par pašu galveno
14.05 Zvaigznes sirds
15.00 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
19.50 Iepazīsti mani, ja spēsi
21.45 Speciālais korespondents
22.50 Priekšposteņi okeānā. Atgrieša-
nās
23.45 Sievietes uz robežas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
0.55 Ziņas 6.05 Mūsu rīts
9.05 Tehniskā profilakse
15.00 Divatā ar visiem
16.10, 18.15, 21.00 Sports
16.15 Labdien
16.50 Precamies!
18.20 Zaicevs+1
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Labās rokas
23.05 Mf. Pusnakts Parīzē

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.45 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Zona X
9.10 Profilakse
15.00 900 sekundes
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.15 Maša likumā! Seriāls
16.35 Ģimenes melodrāmas
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.30 Interešu sfēra
20.00 Lauku dakteris. Turpinājums

PIRMDIENA, 15. septembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province 6.30 Rīta Panorāma
8.35 Mīlas viesulis 
9.35 Zoodārzu mazuļi 
10.35 Mf. Vētras mākoņi laulības de-
besīs
12.15, 14.00, 15.05 Top-Shop 
12.30 Mf. Lasses un Majas detektī-
vaģentūra
14.20 Mežainīši 14.50 Raķetēni
15.20 Suņi 16.15 12. Saeimas vēlēšanas
17.15 100 krēslu
17.30 Skats no malas
18.00, 23.15 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Aizliegtais paņēmiens
20.00, 5.00 1000 jūdzes Ķīnā
20.30 Panorāma
21.15 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
22.00 Sporta studija
22.45 Latvija var! 23.30 Valdība
0.35 Orbīta - planētas Zeme ceļš
1.30 De facto
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 1.15 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pil-
sētai
6.30 Vienmēr formā!
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Pa karstām pēdām 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Sieviete pasaules malā
11.30 Skats rītdienā
11.50 Pie rīta kafijas
12.10 Automoto raidījums 
12.30 Tādas lietas 12.50 LTV - 60
15.30, 1.45 Labākais no Euromaxx
18.35 1000 jūdzes Transilvānijā
20.05 Iepazīstieties - romieši
21.15 Latvijas spēkavīru čempionāts 
2014 21.45 Mf. Lerijs Krauns
23.30 Midsomeras slepkavības
5.00 Sporta studija
5.45 Vai Rīga jau gatava? 

LNT
6.15, 4.45 Bernards
6.30, 4.20 Nedēļa novados
7.00, 2.50 900 sekundes
9.00, 0.15 Dzīvīte

OTRDIENA, 16. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Mīlas viesulis 
9.35, 15.20 Suņi
10.30 Mf. Venēcija uz mūžu
12.15, 13.50, 15.05 Top-Shop 
12.30 Firmas noslēpums
13.30 Aculiecinieks
14.10 Mežainīši
14.35 Mārvijs Hemmers
16.15 12. Saeimas vēlēšanas
17.15, 19.15, 23.20 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
20.00, 5.00 1000 jūdzes Ķīnā
20.30 Panorāma
21.15 1:1
22.05 Čērčils - gadsimta politikas milzis
0.05 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
0.50 Kaisles noziegumi
5.30 Skats no malas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 1.00 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pil-
sētai
6.30 Globalizācija 3000
7.00, 18.00 Šodien
8.35 Pa karstām pēdām 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Sieviete pasaules malā
11.30 Reģionālā attīstība Latvijā
11.50 Nedēļas apskats
12.10 Vide, veselība un mēs
12.30 Skatpunkti 12.50 LTV - 60
15.30, 1.30 Vienmēr formā!
17.05 Suņa darbs
18.35, 22.55 Ekstrēmie kadri
20.05 Sporta studija
20.55 Ziemeļu daba
21.55, 5.30 Tavs auto
22.25, 5.00 Autosporta programma 
23.25 Noziegums
0.30 Latviešu skvoteri

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.55 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 0.20 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50 Bernards
10.00 Mf. Svešinieki un mīlētāji
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
15.35 Nemelo man! 
16.35, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
17.40, 18.00 Kārdinājuma varā

15.30 Apkārt planētai
16.20 Mf. Mazais Stjuarts 2
17.40 Mf. Atvasara
21.00 Galvenais ēteris
21.55 Laika ziņas

22.15 Mf. Alibi - cerība, alibi - mīlestība
Baltkrievija 2
8.30 Burvju skola 9.20 Prāta vētra
9.55, 20.25 TV barometrs
10.00 Es gribu to redzēt!

10.35 Div ar pus pavāri
11.10, 21.45 Universitāte
12.45, 23.15 Freida metode
14.50 Augstāk par jumtu
15.30 Mf. Melnais zelts

18.05 Comedy Batls 19.15 Superloto
20.05 Karsts ūdens
21.00 Sportloto 5 no 36
21.05 KENO 21.10 Reālā pasaule
6.55 Mf. Ēna

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem 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

SI A “VBKL” 
piedāvā betona izstrādāju
mus: ietvju plāksnes, apma
les,fasādesplāksnes,6veidu
žogastabus,vāzes,arhitektū
ras izstrādājumus, kapu ap
males, solus, balustrādes, at
kritumuurnas.Montāža.

Tālr. 28893839. 
Ūd rī šu pa gasts, dz. sta ci ja 

Krās la va.

SIA„AĻŅIAS”
IEPĒRKZĀĢBAĻĶUSEUR/m3 

Piegādes vieta: Varakļāni.
Ir transports! 

SAMAKSA1DIENASLAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 25916403

Garums/ 
Diametrs

Egle
4.9; 5.5;  6.1 3.7; 4.3

14-17 55 55
18-24 72 68
25< 74 70

Garums/ 
Diametrs

Priede
4.9;5.5;6.1 3.7;4.3

14-17 55 55
18-24 70 68
25< 72 70

PVC lo gi, tē rau da dur vis.
Montāža+apdare.
Tālr.25997031, 

29575806.

Autoskola “AUTO-MADARA” uz-
ņem“B”kategorijasautovadītā-
ju kursos. Organizācijas sapulce 
notiks 18. septembrī plkst. 15.00, 
Dagdā, Ezera 3. Tālr. 29427803, 
29455509.

Iepērk baravikas, 
apšu bekas, lācenes, 

poļu baravikas, 
gailenes, dzērvenes, 

brūklenes
Bijušajā mežsaimniecībā 

“Baltiņi” katru dienu no 13.00 
līdz 20.00. Un visā novada 
teritorijā. Dagdā - katru dienu 
plkst. 10.00 pie uzpildes staci-
jas. Tālr. 26840027

Kokapstrādes uzņēmums 
SIA “Cietkoks” Kandavas 
pagastā aicina darbā lent-
zāģa operatorus un palīgus, 
kurinātājus, autokāra vadī-
tājus, palīgstrādniekus un 
palīgstrādnieces. Ir iespēja-
ma dzīvošana uz vietas. 

Tālr. 29999449

20 gadus kopā ar jums!

Tuvojoties Senioru dienai
AIZDEVUMI 

PENSIONĀRIEM
līdz1.oktobrimbez
komisijasmaksas.

Krāslavā, Brīvības ielā 24,
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

(katru piektdienu 
10:30 -12:30). 

Tālr. 65622735,28229290.
Aizņemies arī pie sava 

 pastnieka!
Informācija pa tālr. 
67316047.

“Motor SPA”
Piedāvā: auto mazgāšanu, ķī-

misko tīrīšanu, lukturu pulēšanu. 
Paklāju un dīvānu tīrīšana. Iz-

braucam uz dzīvesvietu.
Krāslavā, Vasarnieku 11, tālr. 

26645115, 25970755

Auto un lauksaimniecības 
tehnikas kondicionieru apkal-
pe un remonts. Izbraucam uz 
vietu. Ne lēti! Tālr. 29490487

Zviedrijas firma PĒRK 
 zemes īpašumus, mežus, da-
ļēji izcirstus mežus, viensētas. 

Tālr. 26645115

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

“Ritms R”
Plas ti kā ta lo gi un dur vis (Lat-

vi jas, Po li jas ra žo jums).
Iz mē ru no ņem ša na, uz stā dī ša-

na, ap da re. Pa sū tī ju mu pie ņem ša-
na pa tālr. 65681152, 20220306.21.00 Panorāma 21.45 Pēdas

23.40 Grūtas dienas vakars
1.05 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05 Profilakse
15.05 Gribu nokļūt televīzijā!
15.10 Karsts ūdens.
15.30, 19.55 Sporta skolotājs. Seriāls
16.40 Saška
17.50 Trīsdesmitgadnieki
18.50 Universitāte
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.40, 0.45 Futbols
23.45 Gribu nokļūt televīzijā!
23.50 Kulinārs
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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
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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

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.

Reklāma un sludinājumi

Metāla nožogojumu un 
soliņu izgatavošana 
un uzstādīšana. Kā arī 
pieminekļu restaurācija 
un uzstādīšana. Tālr. 
22324315,26681614 

IEPĒRK
Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019;

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS.
6-kameru vācu profils.

Atlaides 40 %
ME TĀ LA DUR VIS 

Tālr. 28675525, 65621730

LOGI un DURVIS
Moskīttīkli (nomērām bez 

maksas). Vācu kvalitāte, 
garantija 5 gadi.

Rīgas ielā 65, Krāslavā.
 Tālr. 29998208

www.logsundurvis.lv 

Uzmanību!
Populārākais un veiksmīgākais Latgales reģionālais karatē 

klubs „SATORI”, kuru vada nopelniem bagātais treneris 
IGORS KOMARS (melnā josta, 6. dans),
un sertificēts treneris Oļegs Komars (melnā josta, 3 dans),
uzņem jaunus dalībniekus.

KLUBA PROGRAMMĀ:
•	 japāņu filozofija, pašaizsardzības paņēmienu apgūšana,
•	 jostu atestācija,
•	 piedalīšanās dažādu līmeņu sacensībās,
•	 vasaras nometnes bērniem.
REGULĀRAS NODARBĪBAS KLUBĀ „SATORI” ĻAUS JUMS:
•	 uzlabot garīgo un fizisko stāvokli un palielināt izturību,  
•	 atbrīvoties no liekā svara, 
•	 justies drošāk ikdienā.

AICINĀM JŪS!
Nāciet paši un ņemiet līdzi savus bērnus.

Organizatoriskās sapulces notiks 17. un 19. septembrī, 
plkst. 18.00 Poļu skolas sporta zālē.

Tālruņi uzziņām: 27427452, 29457372

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uzraksti, 

portreti.
 Uzstādīšana. Bezmaksas 

piegāde. Zemas cenas.
Tālr. 26539548.

Zviedrijas firmas  pārstāvji 
Latgalē PĒRK dažādus 

meža īpašumus par augstām 
 cenām. Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

Pārdod 
 Stafordšīras 

terjera 
 kucēnus. 

Tālr. 
26131147

Latvijas Pieaugušo izglītī-
bas centrs aicina pieteikties

100 stundu LATVIEŠU 
VALODAS KURSOS 
 Krāslavas un Dagdas 

novados. 
Kursus atbalsta Sabiedrības 

integrācijas fonds.

Kursos var pieteikties perso-
nas vecumā no 18 gadiem,

 izņemot skolēnus, personas, 
kas atrodas uzskaitē NVA vai

 pēdējā gada laikā ir apmek-
lējuši apmaksātus

 (NVA, LVA, SIF) latviešu va-
lodas kursus. 

Pieteikties kursos var no 
2014.gada 9.septembra līdz 
24.septembrim:

Krāslavas novada izglītības 
un kultūras nodaļā,

 Skolas ielā 7, 23.kab., no 
plkst.9.00 – 17.00

tālr. 65620025, 26531015.

Dagdas novada izglītības, 
kultūras un sporta nodaļā,

Mičurina ielā 3a, 2.stāvā, no 
plkst.9.00 – 17.00

tālr. 65653240, 29681560.

Jauns solārijs - studija 
“MANHETTEN”.

Brīvības ielā 20-1 (2. st.), 
Krāslavā

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

Svecīšu vakars Kromaniš-
ķu kapos notiks 27. septem-
brī (septembra pēdējā sest-
dienā) plkst. 14.00. 

Tālr. uzziņām 26468722.

PĒRK

DAŽĀDI

PĀRDOD
pusi mājas Krāslavā, Smilšu ielā 
7-2, atsevišķa ieeja. Tālr. 28330830;
vai maina pret mežu māju, šķū-
ni, pirti, pagrabu Dagdā. Tālr. 
29189194;
3-istabu dzīvokli Dagdā ar vi-
sām ērtībām. Tālr. 26273175, 
26602890;
2-istabu dzīvokli (4/4) baznīcas 
ielā. Tālr. 29277432;
1.5 - istabu dzīvokli Krāslavā (40 
m2, 2. st) STEIDZAMI! T. 20265911;
garāžu Pļavu ielā; VW Passat 
- 1.8, benzīns, 1991. Cena pēc 
vienošanās. Tālr. 28455315;
garāžu Pļavu ielā. Tālr. 
29372810, 65624073;
“VW SHARAN” - 1.9 D, 2003, 4x4, 
TA līdz 08.2015. T. 29837614;
“AUDI A4”- 1.6 i, 1997, sedans, 
sudrabkrāsas, lūka, centrālā at-
slēga, lietie diski, jaunas riepas 

M+S, Labā tehniskā un vizu-
ālā stāvoklī. TA līdz 2015, 2200 
EUR. Tālr. 29425213;
“MITSHUBISHI LANDSER” - 
1.6, benzīns, 1995., 500 EUR. TA 
līdz 06.10.2014. Tālr. 26645115;
“AUDI A4”- 1.8, automāts, 1995., 
TA līdz 06.2015. 1500 EUR, ir 
maiņas varianti. Tālr. 29479733;
“AUDI 80 B4, Avant” - 2.0 mono, 
1993., TA līdz 14.11.2014., 1000 
EUR. Tālr. 26185893;
“AUDI 80”, sudrabkrāsas, ben-
zīns, sakabes āķis, 1992; UAZ 
- 452, Krāsni “BUllerjan”. Tālr. 
65623469, 22405365, 26446548;
motobloks MB-1, komplektā - 
piekabe, lāpsta. 300 EUR. Tālr. 
26360277;
sekciju, datorgaldu, kumodi, stūra dī-
vānu, 3 radiatorus. Tālr. 22422275;
klavieres “Rīga” ar krēslu. Tālr. 
26868001;
riepas MTZ, T-40, T-25, 2 PTS 4, 
ROU 6. Pieejamas cenas. Iespē-
jama piegāde. Tālr. 26447738;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metāla 
un alumīnija diskus. Velosipēdus. 
Tālr. 29479733;
jaunu koka laivu. Gatava lietošanai. 
Iespējama piegāde. T. 29233665; 
govi (3. laktācija). STEIDZA-
MI! Cena pēc vienošanās. Tālr. 
26529796, 26893996;
govi (2. laktācija). Tālr. 25627155, 
28383488;
grūsnu teli LB, atnesīsies novem-
brī. Tālr. 28279324;
teli (13 mēn.). Tālr. 20011455; 
sivēnus. Tālr. 28683927; 
gailīšus (2013-2014) - 5 EUR/ 
gab. Tālr. 26067711;
pārtikas kartupeļus. Iespējama 
piegāde. Tālr. 26452782;
kartupeļus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 27131681;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
25949788;
ziemas kviešu sēklas “Fredis”. 
Tālr. 65621048, 29489854;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29485284;
miežus. Iespējama piegāde. Tālr. 
28353721;
rudzus, auzas. Tālr. 28748397;
salmus, 3 EUR/ gab. Tālr. 
28672503, 26421771;
kūtsmēslus. Tālr. 26644163;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
Z/S “Riekstiņi” Baltinavas nova-
dā - graudus sēklai, ziemas kvie-
šus “Edvīns”un “Skagen”; rudzus 
“Dankowskie Diament”. Tālr. 
28324308;
malku un granti. Tālr. 26793485;
malku (bērzs, alksnis, apse).
Piecas grūsnas aitas. Tālr. 
28671289, 28355347;
malku. skaldītu vai klučos. Tālr. 
26188628;
malku. Tālr. 29189194.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
firma – cirsmas, mežus īpa-
šumā. Par brīvu kārto zemes 
plānus, meža taksācijas un 
ZG. Augstas cenas, samaksa 
tūlītēja. Tālr. 29131196;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
SIA “Wood Holding”- mežus 
īpašumā, zemi ar mežu, cirs-
mas. Par brīvu kārtojam robežu 
plānus, meža taksācijas, ze-
mesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām. Tūlī-
tēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
zemi ar mežu. Tālr. 26630249;
augošu mežu. Augstas ce-
nas. Samaksa tūlītēja. Tālr. 
27875596;
zemi, mežus, palīdz noformēt 
dokumentus. Pērk un izstrādā 
cirsmas. Pārdod skaldītu malku. 
Tālr. 26395187;
antikvariātu. Tālr. 22068511.

VĒLOS ĪRĒT 2-istabu dzīvokli 
Dagdā. Tālr. 28790754.
VAJADZĪGI darbinieki lauksaim-
niecības darbiem Vācijā. Sīkā-
kas uzziņas pa Tālr. 29824171, 
00491777577699.
PIEDĀVĀ DARBU kokzāģētavā 
(var bez pieredzes; palīgdarbi) 
st. Krāslava. Tālr. 27827666.
Sieviete pēc 50 meklē darbu In-
drā vai apkārtnē (auto nav). Tālr. 
27587922.
Sieviete bez kaitīgiem ieradu-
miem meklē darbu. Pieņemšu 
bērnu lietas, slaucamu govi ar 
piegādi Krāslavā. Vajadzīgs vī-
rietis dārza uzrakšanai. Atdošu 
vistu. Tālr. 25274016;
Visa veida stomatoloģiskie 
pakalpojumi. Tālr. 28621435, 
65425366.
Transporta pakalpojumi ar VW 
Transporter (refrižerators) + pie-
kabe. Tālr. 29485284.
Elektroganu, lādētāju, mazās 
sadzīves tehnikas remonts. Tālr. 
26586120.
PIEMINEKĻU uzstādīšana, 
atjaunošana, izlīdzināšana; 
kapuvietu labiekārtošana, no-
žogojumu izgatavošana un uz-
stādīšana. Tālr. 28325539.
MŪRĒJU visa veida krāsnis, 
kamīnus, dūmvadus, plītis. Tīru 
dūmvadus un krāsnis. Tālr. 
29329151.
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 
29142220.
Metāllūžņu demontāža un izve-
šana. Tālr. 29279852.
Regulāri braucu uz Rēzekni, varu 
paņemt līdzi. Tālr. 26144293.
Atdošu labās rokās kaziņu (Šķel-
tova). Tālr. 29819372. 
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
NOZAUDĒTA tehniskā pase ma-
šīnai VAZ 2101 Krāslavā, Rīgas 
vai Strēlnieku ielas apkaimes. 
Lūdzam atdot pret atlīdzību. 
Tālr. 65622891.

Ir skumjas, kas asaras rieš, 
Ir atmiņas, kas visu dzīvi 
silda…

Mūsu klusa un patiesa 
līdzjūtība Inārai Vasiļjevai 
un viņas ģimenei, kad klu-
sajā mūžības ceļā jāpavada 
vecmāmiņa.

Krāslavas kriminālpolicijas 
nodaļas kolēģi

PIRM DIEN, 15. un 29. sep-
tembrī pār do ša nā būs svai-
ga bro ile ru produkcija: stil bi 
(5 kg/ 10.65 EUR), zupas iz-
lase (5 kg/ 4.60 EUR), spār-
ni, aknas, kuņģīši (2 kg/ 4.30 
EUR), fileja (2 kg/ 9,40 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.

Pa pild in for mā ci ja pa tālr. 
22135110. 

Vīriešu apģērbu nodaļa 
(īpašniece Zoja Mažajeva) no 
tirdzniecības centra “Maxima” 
2. stāva pārcelts uz veikalu 
“Nadežda” Brīvības ielā 14-2 
(bij. “Stefānija”).

Laipni lūdzam! 

SIA “Vego Plus”
Plastikāta un alumīnija logi, 

moskīttīkli, žalūzijas. Metāla 
ārdurvis. Uzstādīšana. Apdare.

Brīvības 10, Krāslava, 
tālr. 22402950.

Dagda, tālr.25992850.


