
Vienā variantā nestrādājošs 
sociāli apdrošināts vecāks varēs 
saņemt vecāku pabalstu 60% 
apmērā no pabalsta saņēmēja 
bruto algas līdz bērna 1 gada 
vecumam. Papildus viens no ve-
cākiem saņems bērna kopšanas 
pabalstu 171 eiro apmērā.

Otrā variantā nestrādājošs 
sociāli apdrošināts vecāks varēs 
saņemt vecāku pabalstu 43,75% 
apmērā no pabalsta saņēmēja 
bruto algas līdz bērna 1,5 gada 
vecumam, papildus vienam ve-
cākam saņemot bērna kopšanas 
pabalstu 171 eiro apmērā.

Izvēloties vienu no vecāku 
pabalsta saņemšanas perio-
diem, tā izmaksu vairs nevarēs 
mainīt.

Būs iespēja saņemt vecā-

ku pabalstu 30% apmērā no 
piešķirtā pabalsta summas, ja 
pabalsta saņemšanas laikā pa-
balsta saņēmējs strādās vai gūs 
ienākumus kā pašnodarbinātais. 
Papildus viņš varēs saņemt bēr-
na kopšanas pabalstu 171 eiro 
apmērā. 

Piemēram, ja vienam no ve-
cākiem piešķirts vecāku pabalsts 
300 eiro mēnesī, tad strādājot 
neatkarīgi no darba slodzes un 
algas, varēs saņemt vecāku pa-
balstu 90 eiro apmērā, kā arī pa-
pildus saņemt bērna kopšanas 
pabalstu 171 eiro mēnesī – kopā 
261 eiro mēnesī.

Vecāku pabalstu un bērna 
kopšanas pabalstu vienlaikus 
varēs saņemt tie vecāki, kuriem 
vecāku pabalsts piešķirts, sākot 

no 2014.gada 1.oktobra. Vecā-
kiem ģimenē ir jāvienojas, kurš 
saņem pabalstus par bērna kop-
šanu, jo gan vecāku pabalstu, 
gan bērna kopšanas pabalstu 
par viena bērna kopšanu piešķir 
vienam vecākam.

Vienlaikus ir noteikts pār-
ejas periods cilvēkiem, kuriem 
vecāku pabalsts 70% apmērā no 
bruto algas piešķirts līdz 2014.
gada 30.septembrim un tā iz-
maksa turpinās arī pēc 2014.
gada 1.oktobra. Tas nozīmē, 
ka viens no vecākiem (ja nes-
trādās) varēs turpināt saņemt 
vecāku pabalstu 70% apmērā 
no savas bruto algas līdz bērna 
viena gada vecumam. Par bērnu 
vecumā no 1 līdz 1,5 gadam vie-
nam no vecākiem piešķirs bērna 
kopšanas pabalstu 171 eiro ap-
mērā un ikmēneša naudas pa-
balstu 100 eiro apmērā.

Vairāk informācijas par bēr-
na kopšanas pabalstu un vecāku 
pabalstu atrodama VSAA mājas-
lapā (vsaa.lv).
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Uzstājoties Rīgā, starptau-
tiskajā konferencē par Eiropas 
minimālā ienākuma līmeni, lab-
klājības ministrs Uldis Augulis 
paziņojis, ka turīgāko Latvijas 
iedzīvotāju ienākumi ir aptuve-
ni septiņas reizes augstāki par 
vistrūcīgāko iedzīvotāju ienā-
kumiem. Turklāt 64 400 trūcīgo 
iedzīvotāju ienākumi mēnesī ir 
līdz 49,80 eiro. Nevienam nav 
noslēpums, ka tieši Latgalē ir re-
kordliels maznodrošināto ģimeņu 
skaits.

Jau otro gadu pēc kārtas 
„Ezerzemes” korespondents pie-
ņem uzaicinājumu izvilkt laimīgo 
biļeti loterijā, kuru skolas piederu-
mu pircējiem pirms jaunā mācību 
gada rīko Krāslavas firma „Kris-
tafors” sadarbībā ar Rīgas uz-

ņēmumu – SIA „Charlot”. Teikšu 
atklāti: izpildot šo atbildīgo misiju, 
no visas sirds vēlējos, lai Viņa 
Majestāte Gadījums dāvātu prie-
ku maznodrošinātai ģimenei. Tā 
notika pirms gada, un arī šogad 
man paveicās.

Laimīgā čeka īpašnieks 
Alans Bebrišs ar savu vecmāmi-
ņu ieradās Krāslavā no Tartaka. 
Lūk, ko pastāstīja Valentīnas 
kundze: „Tas ir ļoti dārgs velo-
sipēds, par ko ir liels prieks ma-
nam mazbērnam, kas cenšas 
labi mācīties. Kopā ar viņu mēs 
arī nopirkām šajā veikalā visu ne-
pieciešamo skolai par ievērojamu 
naudas summu - 48 eiro. Alans ir 
jaunākais bērns ģimenē, viņam ir 
brālis Ivars un māsa Inga. Tēvs 
ir spiests strādāt ārzemēs, mam-

mai ir problēmas atrast pastāvī-
gu, atalgotu darbu. Līdz ar to ve-
losipēds, kura vērtība ir 280 eiro, 
mums ir īsta laime.”

Turpina Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas sestās kla-
ses audzēknis Alans: „Kad mam-
mai piezvanīja un paziņoja par to, 
ka tieši mums ir laimīgais čeks, 
mēs sākumā nenoticējām. Pēc 
tam es nopriecājos, jo tas ir pir-
mais laimests manā dzīvē. Tagad 
man ir teicams velosipēds! Liels 
paldies!”

Un pēdējais: šo lielgabarīta 
transportlīdzekli ar savu automa-
šīnu uz īpašnieka adresi piegā-
dāja pats firmas vadītājs Ilgvars 
Ugars.

Aleksejs Gončarovs 

Prieks ar piegādi

Krāslavas novada Robežnieku 
pagasta rikšotāju attīstības en-
tuziasti, sadarbībā ar Krāslavas 
novada domi un Robežnieku 
pagasta pārvaldi 2014. gada 11. 
oktobrī plk.12.00 organizē rik-
šotāju sacensības. Lūdzam Jūs 
pieņemt aktīvu dalību pasākuma 
sponsorēšanā. Būsim ļoti priecīgi 
un pateicīgi finansiālam, materiā-
lam un jebkādam citam atbals-
tam.

Ja vēlaties palīdziet materiāli 

pieņemam pārskaitījumus uz Krā-
slavas novada domes (reģ. Nr. 
90001267487) Labdarības kon-
tu: LV65UNLA0023000146002 
ar norādi rikšotāju sacensī-
bām. 

Savu līdzdalību pasākuma or-
ganizēšanā lūdzam apliecināt 
līdz 2014. gada 6. oktobrim.

Pasākuma kontaktpersonas:
Marisela Jeromenoka 29168868; 
Josifs Mančiskis 28718008.

PLASTIKĀTALOGIun
 DUR VIS. Plastikāta 
logi: 6 kameru vācu 

profili. Tālr. 28230237.

Likumdošanas aktualitātes

Izmaiņas vecāku pabalsta piešķiršanas 
kārtībā no 1.oktobra

Sociāli apdrošinātie vecāki, kuriem no 2014.gada 
1.oktobra radīsies tiesības uz vecāku pabalstu, va-
rēs saņemt vienlaikus gan vecāku pabalstu, gan 
bērna kopšanas pabalstu. Izmaiņas paredz iespēju 
vecākiem izvēlēties saņemt vecāku pabalstu līdz 
bērna 1 vai 1,5 gada vecumam, informē Labklājības 
ministrija (LM).

•	 Latvijas nepilsoņi strauji noveco, seci-
nāts Baltijas Sociālo zinātņu institūta 
veiktajā pētījumā, kas īstenots pro-
jektā “Latvijas nepilsoņu integrācijas 
procesa analīze: izpēte, prognozes, 
risinājumi un dialogs”. Šāds secinā-
jums izriet, salīdzinot iedzīvotāju sa-
dalījumu atbilstoši vecuma grupām 
2007. gadā un 2014. gadā. 

•	 Latvijā joprojām tiek konstatēti jauni 
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) inficēšanās 
gadījumi gan mežacūku populācijā, 
gan piemājas saimniecībās, tālab val-
dība lēma paplašināt ĀCM ārkārtas 
teritorijas zonu, kā arī līdz 2015. gada 
1. janvārim pagarināt ārkārtējo situā-
ciju. Nolemts paplašināt līdzšinējo 
ārkārtas situācijas zonu, tajā iekļaujot 
vēl 17 novadus.

•	 Lai 11.Saeimā uzsāktais darbs pie 
tiesiskuma stiprināšanas Latvijā tiktu 
turpināts un līdz ar jauno Saeimu vai-
rākas būtiskas iestrādes neapstātos, 
Delna un Providus nākamajam Saei-
mas sasaukumam ir sagatavojuši 10 
soļu plānu labākai un godīgākai Lat-
vijai. Par savu atbalstu jaunajam plā-
nam jau paziņojušas četras politiskās 
partijas un līdz pat vēlēšanu dienai 
tam ir aicinātas pievienoties arī pārē-
jās partijas, jo tā izpilde tiks uzraudzī-
ta arī pēc vēlēšanām
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Pirms diviem gadiem Ezer-
nieku vidusskolā ar domes atbal-
stu notika bērnu nometne “Parka 
stāsti” un skolotājas izdomāja, ka 
varētu nometnē savāktos mate-
riālus “atdzīvināt”, noorganizējot 
vides spēli 5.-7. klašu skolēniem 
“Atklāsim brīnumu Ežezera kras-
tā!”. Bērni tajā nometnē pētīja 

parkā esošos kokus, par dažiem 
izdomāja teikas, un šīs spēles un 
ekskursijas laikā pa parku tās va-
rēja noklausīties. 

Pasākums sākās ar pulcēša-
nos skolas pagalmā, kur, izlozējot 
komandu dalībniekus, tika izvei-
dotas klašu jauktās komandas: 
dzeltenā, sarkanā un zaļā. Tas 
tika darīts tāpēc, lai novienādo-
tu komandu izredzes uz uzvaru 
spēlēs. Pirmais uzdevums – trīs 
minūšu laikā jāatmin mīkla par 
dabu “Mazs, mazs puisītis, noplī-
suši bikšu gali”, atminējums bija 
jāsaliek no burtiņiem uz asfalta, 
nevis skaļi jāizkliedz. Atminējumu 
nezināja ne tikai komandas (viena 
no tām atbildi mēģināja sameklēt, 
izmantojot modernās tehnoloģijas 

– viedtālruni, bet arī tas ne-
līdzēja), pareizi atbildēt ne-
spēja arī līdzjutēji, tostarp 
pieaugušie. Izrādās tas ir 
rieksts, nevis kāposts, oga, 
redīsi vai sīpols, kas izska-
nēja. Turpinājumā sportis-
kas aktivitātes. Ļoti skaļu 
troksni līdzjutēji sacēla, kad 
komandas sacentās ātru-
mā: dalībnieka rīcībā bija 

pāris vingrošanas riņķu – tos viņš 
lika uz asfalta vienu pie otra un 
kāpa no viena riņķa otrā, tā pār-
vietojoties uz priekšu, līdz pretējā 
galā stafeti pārņēma cits dalīb-
nieks. Tiesnesi pat sadzirdēt ne-
varēja… Turpinājumā bija jātrāpa 
mērķī ar čiekuriem, un šajā discip-
līnā dalībniekiem atkal bija vāji pa-
nākumi — dzeltenajai komandai 
divi čiekuri, sarkanajai — divi, za-

ļajai — viens. Noklausījušies vie-
nu teiku par koku, komandu dalīb-
nieki saņēma jaunu orientēšanās 
uzdevumu, proti, tika izdalīti attēli, 
vajadzēja parkā sameklēt tajā re-
dzamo vietu. Fināls tika sasniegts 
pie jaunās atpūtas vietas Ežezera 
krastā, pasākuma rīkotāji pateicās 
skolēniem par dalību vides spēlē 
— uzvarēja draudzība!

Juris ROGA, autora foto

Uzvar draudzība!

Ar dārza zileņu audzēšanu 
Pāvels sācis nodarboties nesen, 
atvēlot šīm ogām savā saimnie-
cībā visai iespaidīgu teritoriju -- 
2 ha. Zilenes ir tirgū pieprasītas 
ogas. Ne velti to dēvē par vērtīgo 
vielu krātuvi.

Uzskata, ka zilenes ir abso-
lūti pieticīgas, tās var augt pat 
visnabadzīgākajā augsnē. Daļēji 
tā arī ir. Bet lai iegūtu labu dārza 
zileņu ražu, pēc Pāvela vārdiem, 
ogai 100 reizes jāpaklanās. Jo 
savas garšīgās un vērtīgās ogas 
tās dāvās tikai tad, ja būs pareizi 
iestādīti stādi un nodrošināta rū-
pīga aprūpe. Ir svarīga gan ravē-
šana, gan augsnes laistīšana, arī 
pareiza veco zaru izgriešana. 

Liela daļa šo ogu stādu Pā-
vela saimniecībā aug podos. Viņš 
to izskaidro ar zileņu sakņu sistē-
mas īpatnībām. Stādus, kas iegā-
dāti podos, labāk atstāt sākotnējā 
veidā nekā sabojāt, neveiksmīgi 
pārstādot. Pārstādītā stāda sak-
nēm ir brīvi jāplešas zemē, ja tam 
kaut kas traucē, stāds iet bojā. 
Pāvels izceļ divas zileņu šķirnes 
-- “Patriots” un “Toro”. Augot, tās 
sasniedz 1,5 metrus, pašappu-
teksnējas, salizturīgas, bet gal-
venais -- ražo divas reizes gadā. 

Apciemojām arī tomātus sil-
tumnīcā. Jāsaka, ka iespaids bija 
satriecošs. Sevišķi pārsteidza to-
mātu šķirne “Herodes” -- tomāti 
sasniedz 700-800 gramu svaru. 

Zemnieku saimniecība “Eži” jau 
gadu ražo dabīgas sulas. Patei-
coties Eiropas finansējumam, ir 
iekārtots mini cehs. Pēc populari-
tātes līdere ir tomātu sula. 

Minētais mini cehs šobrīd 
strādā ar pilnu jaudu. Pāvels ne 
tikai izpilda savus plānus, ražojot 
ābolu, ābolu-aroniju, ābolu-upe-
ņu u.c. sulas, bet steidz palīgā arī 
citiem ābolu audzētājiem, kuriem 
pastāv ražas sapūšanas draudi, 
jo tirgus ar āboliem ir pārpildīts.

“Ežu” dabīgās sulas pagai-
dām nav atradušas savu vietu 
supermārketu plauktos, bet tām 
ir savi pircēji. Bet Pāvels uzska-
ta, ka tas ir laika jautājums. Par 
produkta kvalitāti nav jāšaubās. 
Svaigi spiesta ābolu sula ar de-
rīguma termiņu līdz 1 gadam, jo 
sula ir pasterizēta un tiek pildīta 
sterilās polietilēna iepakojumos, 
ir labākais dabīgais produkts. 
Ābolu sula nesatur pilnīgi nekā-
das piedevas, bet saldo garšu 
sniedz ābolos esošais cukurs.

Jūs laikam nojaušat, ka 
saimniecībā “Eži” kā pirmās pa-
rādījās tieši ābeles. Tās šobrīd 
aizņem aptuveni 20 ha. Ražas 
noiets, protams, rada nopietnas 
problēmas. Vietējā tirgū nav ie-
spējams visu realizēt, bet augļu 
transportēšana uz galvaspilsētu 
prasa lielus finansiālus līdzekļus. 
Daudzi Latvijas ābolu ražotāji sa-
darbojas ar lielajiem supermār-

ketiem, bet vietējās produkcijas 
veikalu plauktos, kā likums, pie-
tiek tikai līdz martam. Diemžēl 
mūsu audzētāji tik lielu apjomu 
neizaudzē, lai varētu konkurēt ar 
poļiem. Šī iemesla dēļ arī nevar 
nokļūt Eiropas tirgū. Lai noslēg-
tu Eiropas līmeņa līgumu, ir ne-
pieciešami pilnīgi citi apjomi. Un 
grozi kā gribi, bet pieprasījumu 
mūsu veikalos nosaka cena. Un 
nav svarīgi, ka mūsu ražotāji pie-
dāvā kvalitatīvu produktu -- de-
serta ābolus, bet poļu piegādātāji 
mums piegādā galvenokārt ābo-
lus, kas paredzēti sulu ražošanai. 

Zemnieku saimniecībai “Eži” 
svarīga ir piedalīšanās projektā 
“Skolas auglis”. Šobrīd Pāvelam 
Kavūnam ir aptuveni 40 noslēgti 
līgumi ar Krāslavas, Dagdas, Ag-
lonas un Ludzas novadu vispār- 
izglītojošajām skolām. “Āboliem 
bērnu patēriņam cenu daudz ne-
paaugstināsi, bet to piegāde sko-
lām sastāda nopietnu summu. 
Neskatoties uz to, esmu patei-
cīgs liktenim, par iespēju piedalī-
ties šādā projektā,”- saka Pāvels.

Ja kādam šķiet, ka āboli ir 
viegla peļņa, kas aug kokos, tad 
tas ļoti maldās, tā uzsver Pāvels. 
Nopietni ražot ābeles sāk tikai 
pēc 5 gadiem. Tās saglabā aug-
lību aptuveni 10 gadus, pēc tam 
dārzs jāatjauno ar jauniem koci-
ņiem. Nav viegli dārzus pasargāt 
arī no tādām slimībām kā kraupis 
un miltrasa. Augļu koku apstrā-
de tiek realizēta noteiktā laikā, 
bet ne vienmēr tam ir atbilstoši 
laika apstākļi. Piemēram, lai pa-
sargātu zilenes no nelabvēlīgiem 
faktoriem un paātrinātu veģetāci-
jas sākumu, Pāvels plāno ierīkot 
speciālus tuneļus. 

Ne bez lepnuma Pāvels Ka-
vuns atzīmē, ka viņa saimniecībai 
piemīt integrētās saimniecības 
statuss. Citiem vārdiem sakot, 
saimniecība, kurā ķīmiskas vie-
las tiek izmantotas ļoti minimāli 
un tiek ievērotas visas “zaļās” 
prasības. Starp citu, tieši tas no-
saka nozīmīgo finansiālo atbalstu 
subsīdiju veidā. Ko nevarētu teikt 
par tiem saucamajiem platību 
maksājumiem.

Pēc gada zemnieku saim-

Pāvels Kavuns (no labās) ar dēlu Juri un mazdēlu Mārtiņu.

Nauda, kas “aug” kokos

Tomāti “Herodes”

Ābolu sulas ražotne - mini cehs

Kad zemnieku saimniecības “Eži” saimnieks Pāvels Ka-
vuns uz Dagdas gadatirgu atveda savu pirmo dārza zileņu 
ražu, daudzi pircēji nespēja noticēt, ka tik lielas un sulīgas 
ogas var izaugt tepat blakus, uz vienkārša lauka Konstan-
tinovas pagastā. 

niecība svinēs 15 gadu jubileju. 
Pāvela mērķis ir skaidrs - strādāt. 
Bet tam, kurš iet uz priekšu, viss 

izdodas.
Valentīna SIRICA

Autores foto

Ogu plantāciju rota
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Pieslēdzies, Latvija! bez-
maksas apmācībām joprojām 
var pieteikties ikviens intere-
sents pēc 50 gadu vecuma, 
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 
21.00 zvanot pa bezmaksas 
tālruni 80000822 vai aizpildot 
reģistrācijas anketu internetā 
www.piesledzieslatvija.lv.

“Daudzviet Latvijas skolās 
vasarā norisinājās remontdarbi, 
tādēļ līdz ar septembri skolas 
ir atvērtas ne vien jauniešiem, 
bet arī Pieslēdzies, Latvija! se-
nioriem. Dažviet, īpaši Rīgā, uz 
apmācībām ir izveidojusies rin-
da, bet vēlamies atgādināt, ka 
atceramies par ikvienu apmācī-
bām reģistrējušos dalībnieku un 
apmācīti tiks visi,” skaidro Līga 
Bite, Lattelecom Sabiedrisko 
attiecību nodaļas projektu vadī-
tāja.

Bezmaksas 
datorapmācības

senioriem
Otrais pasaules karš... Tra-

ģiskākais pagājušā gadsimta laika 
posms. Desmitiem miljonu aprautu 
dzīvību, izkropļoti cilvēki, no zemes 
virsmas noslaucītas pilsētas un cie-
mi, karā šķirtās ģimenes, piespiedu 
trimdinieki... Un nostaļģija – nerem-
dējamas ilgas un atmiņas par dzim-
to zemi un dzimtajām mājām.

Cilvēces vēsturē asiņainākā 
kara šausmas pilnā mērā piedzī-
voja arī Latvija, maza valsts Eiro-
pas lielceļu krustojumā. Liktenīga-
jā 1941. gadā no divdesmit diviem 
Krāslavas ģimnāzijas 1936.gada 
izlaiduma absolventiem četri tika 
nošauti pilsētas nomalē, citus karš 

izmētāja pa dažādām frontēm, bet 
1944. gadā daudzi bija spiesti do-
ties projām no dzimtenes un mek-
lēt patvērumu svešumā. Viņu vidū 
ir bijis arī Pēteris Skerškāns, viņa 
sarežģītais dzīves ceļš no sākuma 
veda uz Lielbritāniju un turpinā-
jās Kanādā. Tikai pēc piecdesmit 
gadu ilgas atšķirtības no Latvijas 
ar asarām acīs viņš beidzot iera-
dās savā ilgotajā tēvzemē un kopš 
tiem laikiem regulāri apmeklēja sa-
vas jaunības pilsētu, bet Krāslavas 
ģimnāzijai dāvināja vērtīgas dā-
vanas – Pasaules enciklopēdijas 
sējumus angļu valodā. Žurnālista 
liktenis saveda mani ar šo trimdas 

latvieti, inteliģentu un cēlsirdīgu cil-
vēku. Pagājušā gadsimta lūzuma 
periodā, deviņdesmitajos gados, 
mēs apmainījāmies ar vēstulēm, 
viņu interesēja „Ezerzemes” nu-
muri ar reportāžām par spilgtāka-
jiem notikumiem pilsētā un ģimnā-
zijā, bet kā pateicības zīmi mana 
tēva jaunības draugs sūtīja ne tikai 
sveicienus, bet arī kalendārus no 
Kanādas - brīnišķīgus izdevumus 
ar apbrīnojamiem dabas skatiem. 

... Klusajā septembra dienā, 
kad kļavu lapas sāka sārtoties, 
bet bērzi jau lapoja zelta lapiņām, 
Vilmaņu kapos, skaistules Dauga-
vas krastā, sapulcējās cilvēki, kuri 
pazinuši un mīlējuši trimdas latvieti 
no Kanādas, ģimenes galvu, tēvu, 

kuram pieci bērni izauga svešumā. 
Priesteris Janušs Bulašs vadīja 
bēru ceremoniju, urna ar mirušā 
pelniem tika apglabāta zemē, bet 
Skerškānu dzimtas kapavietu rotā-
ja dzīvo ziedu paklājs. No aizgāju-
šā dziļi izjustiem vārdiem atvadījās 
Krās- lavas Valsts ģimnāzijas vēs-
tures krātuves glabātāja Janīna 
Gekiša, kuru daudzus gadus uztu-
rēja sakarus ar bijušo ģimnāzistu, 
kurš dzīvoja ārzemēs. Skanēja 
dzejas rindas... Tā tika izpildīts pē-
dējais cienījamā krāslavieša novē-
lējums – lai viņu apglabātu dzimte-
nē. Līdz vecāku viensētai no lauku 
kapsētas - tikai dažas verstis.

Lai miers taviem pīšļiem...
Aleksejs Gončarovs

Bet pirms mākslinieki devās 
uz savu pasākumu, tika ievērota 
iepriekšējo gadu plenēros iedibi-
nātā tradīcija, proti, publiski atklāt 
kāda mākslinieka gleznu izstādi. 
Šoreiz centrālais notikums – lat-
viešu un lietuviešu mākslinieku 
gleznu izstādes atklāšana, par 
kuru jāpateicas lietuviešu māks-
liniekam Rimvudam Pupialim 
(RIMVYDAS PUPIALIS), kurš 
mums atveda to no Lietuvas. 
Praktiski tās ir divas izstādes.

Krāslavas novada domes 
Izglītības un kultūras nodaļas kul-
tūras metodiķis Jāzeps Dobkevi-
čs: „Lietuvietis Rimvuds Pupialis 
pirmoreiz pie mums ieradās pirms 
diviem gadiem, un īsā laikā mums 
ir izveidojusies cieša un sirsnīga 
sadarbība. Izstādē apskatāmi gan 
viņa personīgie darbi, gan dažādu 
mākslinieku darbi, kas tapuši ple-
nēros Lietuvā.” 

Uzrunājot izstādes vērotājus, 
Rimvuds Pupialis pastāstīja, ka ne-
gaidīti atvedis divas izstādes: viena 
veidota no mākslinieku darbiem, 
kuri piedalījās plenērā Obiļajā, otrā 
ir viņa gleznu personālizstāde, kas 
veidota pēc fotogrāfijām. 

„Plenērus Obiļajā organizēju 
pats — katru gadu aicinu vienādu 
skaitu mākslinieku no Latvijas un 
Lietuvas. Šogad tajā piedalījās pa 
četri mākslinieki no katras valsts. 
Vēl uz plenēru aicinu pa vienam 
studentam, lai paši piedalās un 
pavēro, kā strādā meistari. Tā 
kā mēs dzīvojam kaimiņvalstīs, 
ir svarīgi, lai draudzība veidotos 
ne tikai ekonomiskajās vai citās 

vēsmās, bet arī mākslā un šādu 
uzdevumu sev izvirzīju.”

Uz Krāslavu atvestie Obiļa-
jas plenēra darbi ir mākslinieku 
sadāvināti, tie paliks Rimvuda 
fondā, katrs plenēra dalībnieks ir 
dāvinājis arī pa darbam pārdoša-
nai, kas tiek tirgoti Lietuvā, un no 
šiem ienākumiem Rimvuds finan-
sē savu plenēru.

Rimvuds: „Viena no mana 
plenēra uzdevumiem ir palīdzēt 
cilvēkiem uzzināt, ka trīs kilo-
metrus no Obiļajas dzīvoja izcils 
mākslinieks Justinas Vienožins-
kis, kurš ir Lietuvas mākslas sko-
las pamatlicējs. Viņš dibināja un 
būvēja šo skolu, viņš bija pirmais 
tās direktors. Mēs gleznojām gan 
viņa dzīvesvietu, gan pašu pilsē-
tiņu. Vienu dienu braucām uz Lat-
viju, uz Subati, kas ir krāšņa maza 
pilsētiņa 10 km attālumā no robe-
žas, kur ir divi tīri ezeri. Esam ļoti 
sadraudzējušies ar Latvijas ļau-
dīm. Es gribu, lai Lietuvas māksli-
niekiem ir iespēja ieraudzīt skais-
to kaimiņvalsti ne tikai ceļojot, bet 
lai viņi šo skaistumu iemūžina sa-
vos darbos. Krāslavā izstāde būs 
apskatāma neilgi, tālāk tā ceļos 
uz Lietuvu. Izstādes darbu autoru 
pulkā ir daži jums jau labi pazīs-
tami mākslinieki, kuri strādās šajā 
plenērā Krāslavā.

Otrā izstāde veidota tikai no 
maniem darbiem, pēc mēneša 
plānoju tos parādīt personālizstā-
dē, kas notiks Paņevežas pilsētas 
galvenajā galerijā. Šie darbi tapu-
ši pērn. Rokiškos darbojas pazīs-
tams tautas teātris, kas daudzus 

gadus brauc viesturnejās, iegūst 
dažādas balvas. Es fotografēju 
teātra trupas mēģinājumus un 
no bildēm radīju šo gleznu ciklu 
„Probuždenije”. Šeit ir redzami 
praktiski visi teātra aktieri, un tās 
ir reālas izrādes ainas. Kad pir-
moreiz parādīju gleznas, aktieri 
nepazina paši sevi, un tas ir labi, 
jo man bija svarīgi atklāt skatītā-
jam tēlu, nevis sejas. Paldies, ka 
atnācāt uz izstādi, tā būs īsa!”

Kā daudziem māksliniekiem, 
arī Rimvudam ir otra profesija – 
viņš ir skolotājs. Kā pats akcentēja 
– glezniecība ir pirmais darbs, sko-
la aizpilda laiku starp gleznošanas 
reizēm. Viņaprāt, līdzīgi kā Latvijā, 
tā arī Lietuvā mākslinieki nav at-
dalīti no tautas un mākslinieki nav 
nekas mītisks vai nesaprotams. 
Rimvuds norāda uz kādu mūsdie-
nu realitāti — daudz mākslinieku 
izglītojas pilsētā, uz viņiem ietekmi 
atstāj pilsētas kultūrvide un daudzi 
arī paliek pilsētā. Retais atgriežas 
laukos, kur tomēr pierastais glez-
niecības stils ir 18. gs reālisms – 
lauku ļaudis šo stilu saprot labāk. 

Saka — talants ir no Dieva, 
talants cilvēkam tiek dots ne tā-
pēc, ka viņš to grib iegūt vai kāds 
grib to viņam piešķirt. Ja ņemam 
matemātiski, no četriem tūksto-
šiem cilvēku viens būs talantīgs 
mākslinieks, bet mūsdienu so-
ciālajai sistēmai nav vairs tāda 
potenciāla paēdināt nesamērīgi 
lielāku skaitu mākslinieku, kāds 
tas bija pirms 30 gadiem. Tas 
vairs nav iespējams. Tagad ir 
datori un viens mākslinieks var 
dienā strādāt pie trīs grāmatām 
vienlaicīgi – tehnoloģijas paņem 
savu. Turpretī darbs ar otu uz 
molberta ir dārgs prieks, jo visi 
izejmateriāli ir dārgi. Daudziem 
māksliniekiem nav brīvu līdzek-
ļu, tas arī atstājis savu iespaidu. 
Jaunatne izvēlas sev citu ceļu, 
nekā agrākie mākslinieki, tā izvē-
las dzīvot tur, kur labāki apstākļi.

Juris ROGA, autora foto

MākslasmaratonsKrāslavā
Nedēļu, no 19. līdz 27. septembrim, mūsu pilsētā un nova-
dā noritēs Ritas Barčas XXXIV Starptautiskais mākslinieku 
plenērs „Krāslavas Palete 2014”. Plenēra atklāšanas dienā 
māksliniekiem tika organizētas kopīgas vakariņas – atce-
res brīdis, veltīts Jāzepa Pīgožņa piemiņai, kurš no dzīves 
aizgāja šī gada pavasarī. Katrs mākslinieks saņēma nupat 
izdoto grāmatiņu – monogrāfiju „Pēckarš. Krāsas. Jaunī-
ba.” Jāatzīmē, ka Jāzeps Pīgoznis piedalījās 15 plenēros 
no 34, turklāt tieši ar viņa un Osvalda Zvejsalnieka vieglu 
roku šie plenēri Krāslavā tika radīti un dziļi šeit iesakņojās.

Rimvuda Pupiala glezna

Vitauta Poškas glezna 

Lietuviešu mākslinieks Rimvuds Pupialis

Pēdējaisnovēlējums...

Pēteris Skerškāns (pa labi), viesojoties Krāslavā
Svaiga kapu kopiņa dzimtas 
apbedījuma vietā

Pieteikšanās šī gada Latte-
lecom sociālās iniciatīvas 
Pieslēdzies, Latvija! se-
nioru bezmaksas datora-
pmācībām noslēgsies 30. 
septembrī. Savukārt līdz ar 
tradicionālā mācību gada 
sākumu Pieslēdzies, Lat-
vija! kursi aktīvi norisinās 
visā Latvijā un turpināsies 
līdz visu reģistrēto intere-
sentu apmācīšanai.
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Programmas AFS koordina-
tore Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolā Jeļena Kļimova turpina 
veiksmīgi strādāt ar ārzemnie-
kiem, un šajā mācību gadā mūsu 
pilsēta sagaidīja meiteni no sau-
lainās Itālijas. Pati Džūlija, šķiet, 
staro no iekšpuses, jo viņa ir ļoti 
smaidīgs, atvērts un draudzīgs 
cilvēks. 

Sešpadsmitgadīgā itāliete 
atbrauca uz Latviju tikai pirms 
dažām nedēļām, tāpēc bija grūti 
cerēt uz to, ka viņa jau prot runāt 
krievu vai latviešu valodā. Taču, 
neskatoties uz šo faktu, es no-
lēmu satikties un aprunāties ar 
viņu. Un man tas izdevās! Mēs 
sazinājāmies, izmantojot vācu un 
angļu valodu, kā arī ar žestu un 
smaidu palīdzību. 

„Šeit es dzīvoju tikai trīs ne-
dēļas, taču jau esmu iemīlējusi šo 
valsti,” dalās pirmajos iespaidos 
Džūlija. „Mana jaunā ģimene sa-
gaidīja mani ļoti laipni un atsaucī-
gi. Mani Latvijas brāļi un māsas 

arī priecājās mani redzēt, un jau 
pēc pirmajām vakariņām mēs 
jautri pavadījām laiku kopā. Taču 
pēc šīm emocionālajām un prie-
cīgajām iepazīšanās stundām es 
izjūtu arī rūgtas skumjas, jo esmu 
tālu prom no Itālijas, no ģimenes, 
kur man ir māsa un pieci brāļi.”

Pirmajās dienās meitene, 
pamostoties viņas jaunajā mājā, 

jaunajā ģimenē, ļoti ilgojās pēc 
radiniekiem, taču nepagāja ne 
divas nedēļas, kad viesu ģime-
nes uzmanība un rūpes palīdzēja 
viņai tikt galā ar skumjām emoci-
jām. „Pašlaik es jūtos Krāslavā 
kā mājās,” ar smaidu turpina Va-
ravīksnes vidusskolas desmitās 
klases skolniece. „Sākās mācību 
gads, es iepazinos ar daudziem 
jauniešiem. Pirmajā skolas dienā 
es ļoti baidījos palikt viena, bet 
mani klasesbiedri ir ļoti draudzī-
gi. Viņi mēģināja kaut kādā vei-
dā kontaktēties, palīdzēja man 
it visā, rādīja, kur skolā atrodas 
dažādi kabineti. Pirmās mācību 

nedēļas beigās es piedalījos des-
mito klašu iesvētīšanas pasāku-
mā, ko organizēja divpadsmitās 
klases skolēni. Man nebija viegli 
izpildīt visus tos „trakos” uzdevu-
mus, kurus izdomāja vecāko kla-
šu skolēni, taču tie bija ļoti jautri, 
un es jutos kā īsta desmitās kla-
ses skolniece.”

Tagad Džūlijai priekšā - mil-
zīgs darbs. Viņa izvirzījusi 
sev augstus mērķus, sap-
ņo par iespēju ātrāk iemā-
cīties krievu un latviešu va-
lodu. Kad meitene parādīja 
man savu vārdnīcu, kurā 
pēc trim mācību nedēļām 
ir aizpildītas jau vairāk 
nekā desmit lappuses, es 
biju ļoti pārsteigta. Par ko 
sarunas biedre man teica, 
ka viņai tas patīk, viņa grib 
daudz mācīties, un vispār 
dzīve Krāslavā un mācības 
šajā jaunajā skolā, pēc vi-
ņas domām, ir brīnišķīgas. 

„Esmu ievērojusi 
daudz atšķirību starp Lat-
vijas tradīcijām un Itālijas 
kultūru un jau esmu pa-
spējusi piedzīvot „kultūras 
šoku” (piemēram, agrāk es 
nezināju, kas ir pirts, pirms 
tam nekad nedzēru tomā-

tu sulu), bet tieši to es vēlējos un 
par to es sapņoju, kad izšķīros 
par labu šim braucienam.” 

Džūlija uzsvēra, ka Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskola ir ļoti 
mūsdienīga, jo visi skolotāji iz-
manto datoru. Turklāt viņai patīk, 
ka klases ir salīdzinoši nelielas, 
bet pedagogi un visi apkārtējie ir 
ļoti mīļi un labvēlīgi. 

Taču citādi nemaz nevar būt 
- kad nāk meitene ar tik atklātu 
smaidu, tad vienkārši nav iespē-
jams nesmaidīt viņai pretī!

Natālija ZDANOVSKA
Autores  foto

Buongiorno, Giulia!
Kaimiņi baltkrievi — bieži viesi pierobežas Krāslavā, tas veicina 

auglīgu starpvalstu projektu realizāciju, tostarp kulinārā projekta “BEL-
LA CUISINE”.

Patiesi sajūsminātas par 
pēdējo viesošanos mūsu pil-
sētā bija Glubokojes pārstāves 
Natālija Rudaka, lauku mājas 
“Poļanka” saimniece un tās 
pavāre Anžela Moisejenoka. 
Viņas stāstīja, ka Krāslava 
gadu no gada aizvien vairāk 
uzplaukst, bet atjaunotā Starp-
tautiskā kulinārā mantojuma 
centra ēka lieliski iekļaujas grā-
fu Plāteru pils kompleksā. 

“Pie jums gribas braukt,” 
— atzinās kaimiņi.

Aleksejs GONČAROVS

Viesmīlīgā Krāslava

Katru rudeni Ezernieku vi-
dusskolas pagalmā ir apskatā-
ma 1.-12. klašu skolēnu veidotā 
ziedu paklāju izstāde. Šogad zie-
du paklāju izstādes nosaukums 
ir “Krāsainā pasaule” un sākta 
veidot 15. septembrī. Katra kla-
se veidoja vismaz vienu puzles 
gabaliņu no ziediem un citiem 
dabas materiāliem. Piektklasnie-
ki savā ziedu paklājā izdomāja 
atveidot saulīti. Klasē mācās 15 

bērni, un visi piedalījās paklāja 
izveidē. Vismaz tā apgalvoja tie 
daži skolēni, kurus sastapu vēl 
rosāmies pie sava darbiņa, un 
tamdēļ varēja saorganizēties ko-
pīgai fotogrāfijai, kuru redzat šajā 
avīzē. Bērni pastāstīja, ka cen-
tušies būt patstāvīgi un visu da-
rījuši paši, skolotāja viņiem tikai 
nedaudz palīdzējusi.  

Juris ROGA
Autora foto

Rudens ziedu spēles

Vasaras brīvlaika sākumā, 
no 30.maija līdz 2.jūnijam,Rīgā, 
Stokholmas augstskolā tika or-
ganizēta nometne „Debatētāju 
akadēmija”. Lai piedalītos šajā 
nometnē, bija jāprot ne tikai iz-
teikt savu viedokli un ar saviem 
argumentiem pārliecināt klāteso-
šos, bet arī jāzina angļu valoda, 
jo visas debates notika tieši šajā 
svešvalodā.  Starp citu, sākot ar 
šo mācību gadu, skolā to sāk ap-
gūt no 1.klases - tāpat kā latviešu 
un krievu valodu. 

Debatētāju akadēmijā pie-
dalījās Krāslavas Varavīksnes 

vidusskolas audzēkne Darja 
Stankeviča. Lūk, ko viņa pastāstī-
ja par šo interesanto un nozīmīgo 
notikumu: „Akadēmijā pulcējās 
skolnieki no visas Eiropas, tāpēc 
par saskarsmes līdzekli izvēlē-
jās angļu valodu. Jūs jautāsiet, 
kā man izdevās tajā nokļūt? Ļoti 
vienkārši – lai kļūtu par akadē-
mijas dalībnieci, bija jāuzraksta 
eseja konkursam „Kas, tavuprāt, 
ir viena no lielākajām Latvijas 
problēmām un ko tu personīgi tu-
vāko 5 gadu laikā varētu izdarīt, 
lai palīdzētu šo problēmu atrisi-
nāt?” Uzrakstīju, aizsūtīju, un pēc  
dažām dienām saņēmu atbildi: 
„Būsim priecīgi redzēt Jūs mūsu 
Debašu akadēmijā.” Šogad aka-
dēmija ieguva finansējumu deba-
šu nometnes rīkošanai, tāpēc visi 
dalībnieki no Latvijas varēja pie-
dalīties bez maksas. Nodarbības 
norisinājās Stokholmas Ekonomi-
kas augstskolā, Rīgā. Tika piedā-
vāts apmeklēt 7 lekcijas (tā sau-
camie „workshops”). Nodarbības 
ietvaros mums piedāvāja izvēlē-
ties trīs dažādu virzienu lekcijas. 
Akadēmijas dalībnieki apmeklēja 
tās, kuras, pēc viņu domām, bija 
interesantākas. Es izvēlējos šā-
dus tematus: „Motion Analysis” 
(„Rezolūcijas analīze”), „Exten-
sions” („Paplašinājums”), „What 
to do if you don’t know what to 
do?” („Ko darīt, ja nezini, ko da-
rīt?”), „Understanding the Midd-
le East” („Izpratne par Vidējiem 
Austrumiem (Izraēlu)”), „Demo-
cracy is not great” („Demokrātija 
ne vienmēr ir laba”), „Feminism 

for debaters” („Feminisms deba-
šu kontekstā”).

Pirmajā dienā es jutos ne 
visai komfortabli, jo biju vienīgā 
no Krāslavas, nebiju neviena pa-
ziņas, taču drīz vien es sadrau-
dzējos ar savām kaimiņienēm, ar 
daudziem atradu kopējo valodu, 
ieguvu jaunus draugus no Ķīnas.

Manuprāt, visinteresantākā 
bija trešā diena, kad mums noti-
ka debates. Tika organizēti četri 
raundi par dažādām tēmām: „Ir 
nepieciešams investēt naudu 
plastiskajā ķirurģijā”, „Zvērināto 
tiesā jābūt vienas sociāli ekono-
miskās grupas cilvēkiem – at-
bilstoši atbildētāja statusam”, 
„Starptautiskie sporta pasākumi, 
piemēram, Olimpiskās spēles vai 
Pasaules futbola čempionāts ne-
var tikt rīkoti valstīs ar zemu cil-
vēktiesību aizsardzības līmeni”, 
„Ir apsveicams sievietes seksu-
alitātes cildinājums popmūzikas 
dziesmās”.

Mēs spēlējām nevis atbilsto-
ši  Popera debašu formātam, 
kas tagad ir īpaši izplatīts, bet 
gan saskaņā ar starptautiskajiem 
standartiem. Man paveicās, jo 
trīs reizes mani vērtēja pasaules 
debašu čempionāta uzvarētājs 
Maikls Šapira.

Man tā bija neaizmirstama 
pieredze, tāpēc es plānoju tur-
pināt nodarboties ar debatēm, 
neatkarīgi no manas nākamās 
profesijas izvēles.”

Mēs vēlam tev daudz panā-
kumu, Daša! 

Natālija ZDANOVSKA
Foto no Darjas arhīva

Unikāla debašu nometne

Ar Jūsu starpniecības palī-
dzību, Šķaunes pagasta bērnu 
vecāku vārdā vēlamies izteikt 
pateicības vārdus Sandrai Mo-
lotokai, par nometnes “Mēs visi 
esam dažādi, mēs visi esam vie-
nādi” organizēšanu no 8. līdz 10. 
septembrim.

Gribas no visas sirds pateik-
ties Sandrai par darbu, pūlēm, rū-
pēm, kas tika ieguldītas organizē-
jot nometnes darbību. Par darbu, 
kas tika ieguldīts, lai bērni justos 
droši, paēduši, nodarbināti un ar 

vēlmi atgriezties nākamgad. No-
metnē mūsu bērni ieguva daudz 
pozitīvu emociju, jaunu draugu, 
saņēma ļoti vērtīgas dāvanas, 
par ko bij ļoti priecīgi. Novēlam, 
lai Sandrai pietiek izturības, pa-
cietības, veselības, radošuma, 
jaunu ideju arī turpmāk organizēt 
bērniem kopā būšanas pasāku-
mus.

Ar cieņu, Šķaunes pagasta 
bērnu vecāku vārdā 

A. ČAPKEVIČA

No lasītāju vēstulēm

Labdien cien. redakcija! 
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Šogad arī Krāslavas Valsts 
ģimnāzija ir kļuvusi par vienu no 
Junior Achievement–Young En-
terprise Latvija dalībskolām, lai 
piedalītos JA–YE Latvija praktis-
kās uzņēmējdarbības izglītības 
programmās un rosinātu skolas 
skolēnus attīstīt savas uzņēmēj-
spējas un radošumu.

Junior Achievement – You-
ng Enterprise Latvija(JA-YE Lat-
vija) ir sabiedriskā labuma or-
ganizācija un biznesa izglītības 
eksperts Latvijas skolās, kura dar-
bojas Latvijā jau kopš 1991. gada. 
Tās mērķis ir pilnveidot jauniešu 
zināšanas un prasmes uzņēmēj-
darbībā ar praktiskām metodēm 
visos izglītības līmeņos, lai radītu 
nākotnes starptautiskos līderus 
un nozaru ekspertus, kas paaug-
stinātu Latvijas konkurētspēju.

Semināru atklāja Jānis 
Krievāns, JA-YE Latvija valdes 
priekšsēdētājs, kurš iepazīstināja 
jauniešus ar JA-YE Latvija prog-
rammām, skolēnu mācību uzņē-
mumu veidošanas iespējām jau-

niešu uzņēmējdarbības prasmju 
un zināšanu attīstīšanai.

Biznesa augstskolas Turība 
lektore Iveta Lintiņa pastāstīja 
jauniešiem par to, cik liela ir uz-
ņēmējdarbības nozīme ilgtspējī-
gā reģiona attīstībā, cik nozīmīgs 
ir mērķis un motivācija, uzsākot 
savu biznesa projektu.

 Krāslavas novada domes 
Attīstības nodaļas vadītaja Inā-
ra Dzalbe un domes speciāliste 
Agita Kruglova pastāstīja par uz-
ņēmējdarbības vidi Krāslavas no-
vadā un rosināja skolēnus aktīvi 
piedalīties skolēnu mācību uzņē-
mumu veidošanā un mūsu nova-
da uzņēmējdarbības attīstīšanā.

Keramiķis Valdis Pauliņš 
pastāstīja, kā ideju pārvērst biz-
nesā. Viņš rosināja jauniešus būt 
aktīviem, čakliem, nesēdēt malā, 
bet rīkoties, jo, tikai aktīvi darbo-
joties un čakli strādājot, var sas-
niegt rezultātu.

JA-YE Latvija projektu vadī-
tāja Zane Vasiļjeva iepazīstināja 
ar savu pieredzi skolēnu mācību 

uzņēmumu veidošanā.
Semināra otrajā daļā sko-

lēni praktiski darbojās Latvijas 
Universitātes EVF speciālistu 
organizētajā ideju darbnīcā, kurā 
grupās centās radīt inovatīvas 
un realizējamas biznesa idejas 
savam skolēnu mācību uzņēmu-
mam, lai pēc tam gūtu praktisku 
uzņēmējdarbības pieredzi. Sko-
lēni pierādīja, ka spēj ģenerēt pa-
tiešām lieliskas idejas. Veiksmī-
gākie tika apbalvoti ar balvām.

Pasākuma noslēgumā tika 
izspēlēta biznesa simulācijas 
spēle TITAN, tā bija īpaša iespēja 
datormīļiem apgūt uzņēmējdarbī-

bu un stratēģisko 
domāšanu, ne-
atejot no datora. 
8 komandas sīvi 
cīnījās par uzva-
ru, lai pieņemot 
veiksmīgus biz-
nesa attīstības 
lēmumus, katrs 
no spēlētājiem var 
virzīt savu uzņē-
mumu uz uzvaru. 
Šajā spēlē uzva-
rēja visjaunākie - 
Krāslavas Valsts 

ģimnāzijas 7. klases komanda. 
Paldies Krāslavas novada do-

mei un Valdim Pauliņam par atbal-
stu un,protams, visai JA-YE Latvija 
komandai par jauko pasākumu!

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
sociālo zinību skolotāja 

Iveta BALULE
Alekseja GOČAROVA foto

Jauno uzņēmēju skola Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Tatjanu Ļaksu Kombuļos  
pazīst visi. Bet viņa pati visbiežāk 
satiekas ar zemniekiem, jo Tatja-
nas galvenais amats – pagasta 
lauksaimniecības konsultante. 
Taču arī vecāka gadagājuma cil-
vēki cenšas nokļūt „pieņemšanā” 
pie Tatjanas. Jo viņa nekad neat-
met ar roku cilvēku lūgumiem un 
vienmēr palīdz atrisināt problē-
mu. Un vēl – kas ir īpaši svarīgi 
sirmgalvjiem - uzmanīgi uzklausa 
un jūt līdzi kā īsta meita. 

Mīlestību pret darbu un cie-
ņu pret cilvēkiem vecāki ieaudzi-
nāja Tatjanai jau no bērna kājas. 
Regīna un Donāts Hmeļnicki bija 
vienkārši zemnieki, kuri, rokas 
nenolaizdami,  strādāja sovhozā 
„Sauleskalns”. Un vienmēr cen-
tušies dzīvot pēc dieva likumiem. 
Starp citu, ceļu uz dievnamu sa-
viem bērniem viņi parādīja vēl 
tajā laikā, kad tas bija pretrunā ar 
pastāvošo varu. Pašlaik Tatjana 
ir ne tikai Kombuļu Svētā Jāzepa 
Romas katoļu baznīcas draudzes 
locekle, kura regulāri apmeklē 
svētdienas dievkalpojumus, pēc 
sirds aicinājuma viņa dzied baz-
nīcas korī un rūpējas par kārtību 
dievnamā. Kad ir iespējams, pie-
vērš uzmanību vietējo kapu stā-
voklim, un dara to ne tikai kapu- 
svētku priekšvakarā, kad kapsētā 
pulcējas aizgājušo radinieki. 

Ticība palīdzēja Tatjanai 
pārvarēt ne vienu vien smagu 
pārbaudījumu: brālis ir miris brie-
duma gados un salīdzinoši nesen 
mūžībā aizgāja māte. Jau vairāk 
nekā divdesmit gadus pēc brāļa 
traģiskās nāves viņa aktīvi pieda-
lās viņa dēlu audzināšanā. Kad 

notika nelaime, vecākajam dēlam 
vēl nebija pieci gadi. Protams, 
bērnu mātei bija grūti vienai au-
dzināt trīs zēnus, tāpēc Tatjana 
palīdzēja saviem radiniekiem arī 
finansiāli, centās nodrošināt ar 
visu nepieciešamo. Galvenais   ir 
tas, ka viņa darīja visu, lai viņas 
mājās pietiktu siltuma arī brāļa ģi-
menes locekļiem. Viņas uzmanī-
bas un mīlestības pietiek visiem: 
meitas Anitas ģimenei un savam 
tēvam, arī brāļa dēliem, kuriem 
pašlaik jau pašiem ir savas ģime-
nes ar sievām un bērniem. 

Pēc Tatjanas domām, Dievs 
bija žēlīgs pret viņu, jo viņas vīrs 
Antons ir ļoti labs cilvēks. „Tā ir 
mana aizmugure, viņš atbalsta vi-
sas manas ieceres un visus plā-
nus. Pat tad, ja tie nav pareizi.” 
Par Tatjanas dzīvesbiedru, kurš 
arī strādā Kombuļu pagastā, cil-
vēkiem ir tikai pozitīvas atsauks-
mes. Sakarīgs, atsaucīgs, labsir-
dīgs – tāpat kā viņa sieva.

Pagasta iedzīvotāji zina, 
ka Tatjana un Antons nemeklē-
ja vieglus ceļus savā dzīvē. Bija 
laiks, kad viņi nopietni pievērsās 
darbam zemnieku saimniecībā. 
Turēja mājlopus un nodarbojās 
ar zemeņu audzēšanu. Pieda-
lījās Eiropas projektos un tāpat 
kā daudzi fermeri paņēma bankā 
aizdevumu, lai iegādātos tehniku. 
Kad Tatjana saņēma juristes dip-
lomu, viņa nolēma, ka nav vērts 
rauties starp piemājas saimniecī-
bu un darbu pagastā. Bet iegūtā 
pieredze palīdz viņai kā speciālis-
tei dot vēl lietpratīgākus padomus 
saviem novadniekiem.

Tatjanas Ļaksas kolēģi ir 

pārliecināti, ka viņa ir cienījama 
pretendente, lai iegūtu titulu ak-
cijas „Latvijas lepnums 2014» 
ietvaros, ko izsludināja laikraksts  
„Diena” un TV3. Ir daudz cilvē-
ku, kas gribētu izteikt Tatjanai 
pateicības vārdus. Kooperatī-
vās sabiedrības  „Sauleskalns” 
priekšsēdētājs Donats Čižiks  ir 
viens no tiem. Donats labi zina, 
kā Tatjana uzsāka savas darba 
gaitas. Viņa iekārtojās darbā sov- 
hozā „Sauleskalns”, kad bija vēl 
pavisam jauna, pēc Krāslavas 
ģimnāzijas beigšanas. Tatjana at-
zinās, ka gribēja studēt Jelgavas 
Lauksaimniecības akadēmijā, bet 
liktenis bija lēmis citādāk. Lopu 
sovhozā bija daudz, un jauna, 
aktīva meitene strādāja par kon-
trolasistenti, bet pēc apmācībām 
kļuvusi par lopkopēju brigadieri. 
Nevarēja nepamanīt, cik nopiet-
ni un atbildīgi viņa izturējās pret 
darbu. Un cik ātri viņu iemīlēja 
apkārtējie cilvēki. Bet mīlēt un 
cienīt Taņu bija par ko, neskato-
ties uz to, ka viņa bija ļoti jauna 
meitene. Piemēram, ja slaucēja 
dažādu apstākļu dēļ neieradās 
darbā, Tatjana bez liekām emo-
cijām gāja un pati slauca govis. 
Kādu laiku pirms sovhoza likvidē-
šanas viņa strādāja par kasieri, jo 
bija apguvusi grāmatvedību. Pēc 
Donata vārdiem, izveidojās tāds 
iespaids, ka šai vizuāli diezgan 
trauslajai meitenei jebkurš darbs 
ir pa spēkam. 

Zemnieku saimniecības 
īpašnieks Romualds Plinta pa-
stāstīja, ka, pateicoties tādam 
lauksaimniecības konsultantam 
kā Tatjana, var gulēt mierīgi. Viņa 
nekad nepievils jautājumos, kas 
saistīti ar nepieciešamo doku-

mentu saga-
tavošanu sub-
sīdiju saņemšanai. Viņa noteikti 
atgādinās par dokumentācijas 
iesniegšanas termiņiem, lai viss 
notiktu pēc plāna. Tatjana ne-
žēlo savu laiku un apspriež ar 
iedzīvotājiem dažādas problē-
mas. Uzmanīgi seko jaunumiem 
lauksaimniecības sfērā, kas tiek 
atspoguļoti internetā, un vienmēr 
pārzina visas aktualitātes. 

Kombuļu un Aulejas pagasta 
pārvaldes vadītājs Aivars Umbraš-
ko sauc Tatjanu Ļaksu par Kom-
buļu dvēseli. Bez viņas līdzdalības 
pagastā nenotiek neviens kultūras 
pasākums. Viņa labprāt palīdz 
Kombuļu tautas nama vadītājai, 
kad ir nepieciešams organizēt 
atpūtas vakaru vai koncertu, un 
ilgus gadus bijusi sieviešu vokālā 
ansambļa „Smaids” dalībniece.

Viņas pārziņā ir ļoti svarīgs 
jautājums – pagasta iedzīvotā-
ju darbiekārtošana sadarbībā ar 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
Krāslavas filiāli. Tatjana cenšas 
palīdzēt visiem. Viņa ar žēlsirdī-
bu izturas arī pret tiem cilvēkiem, 
kuriem ir lielas problēmas sakarā 
ar atkarību no alkohola. 

Pēc Aivara vārdiem, Tatjana 
ir cilvēks, kurš ne tikai piedāvā 
ideju, bet arī spēj aprakstīt to 
uz papīra. Viņa sagatavoja un 
īstenoja vairākus labiekārtoša-
nas projektus, kas deva iespē-
ju sakopt Kombuļu pussalu un 
Kombuļu ciema centru. Aivars ir 
pārliecināts, ka Tatjana ir spējīga 
paveikt jebkuru darbu, atrisināt 
vissarežģītāko problēmu. Nekad 
neizrāda, ka viņai kaut kas ne-
padodas vai to, ka bija jāsaska-
ras ar kaut kādām grūtībām. Itin 

bieži viņas galvenais „ierocis” ir 
smaids. Tas ir cilvēks, kurš vien-
mēr nokļūs tajā vietā, kur ir vaja-
dzīga viņas palīdzība, turklāt pati 
paliks „ēnā”. Tatjana ir atklāts, 
sabiedrisks cilvēks, nekad neuz-
spiež savus noteikumus un prin-
cipus, un tāda pievilcība piesaista 
citu cilvēku uzmanību.

„Es mīlu Kombuļus un esmu 
pateicīga saviem novadniekiem, 
kuri iemācīja man visu. Gribu būt 
vajadzīga cilvēkiem līdz tam brī-
dim, kamēr man pietiks spēka. 
Man ir ļoti smagi un sāpīgi redzēt 
pamestas mājas ar sabrukušu 
jumtu un izsistiem logiem. Tādu 
viensētu diemžēl kļūst arvien vai-
rāk. Sapņoju par to, ka jaunieši, 
kuri aizbrauca uz ārzemēm, atgrie-
zīsies savās dzimtajās vietās un 
mūsu pagastā sāksies jauns dzī-
ves posms,” saka Tatjana Ļaksa.

Valentīna SIRICA
Autores foto

Par labiem cilvēkiemPēc sirds aicinājuma

17. septembrī Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika biznesa 
izglītības biedrības Junior Achievement–Young Enterprise 
Latvija interaktīvais seminārs „JA-YE Latvija Jauno uzņē-
mēju skola 2014”, kurā piedalījās 58 mūsu novada skolēni 
no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas pamatskolas un 
Izvaltas pamatskolas. 

Uzskaitīts netiks ātrums, bet 
reizes vai metri un tā visas septi-
ņas dienas!  Par katru piedalīša-
nās dienu, neatkarīgi no parādītā 
rezultāta, katrs dalībnieks sa-
ņems aproci.

Noslēgumā  aktīvākajiem  sa-
vās vecuma grupās tiks pasnieg-
tas vērtīgas balvas.

Īpašu uzmanību šim pa-
sākumam lūdzu veltīt  spor-
ta skolotājus, jo tiks uzskai-
tīts arī katras novada skolas 
devums kopējā Krāslavas 
pūrā.

Tātad, sākot no 29. sep-
tembra, katru vakaru no 17.00 
līdz 20.00, bet 4. un 5. oktobrī 
no 12.00 līdz 15.00 Grāfu Plāte-
ru parka stadionā, tiekat aicināti 
piedalīties kādā no pašām vien-
kāršākajām sportiskajām aktivi-
tātēm: skriešana, iešana, nūjoša-
na, roku saliekšana/iztaisnošana, 
pievilkšanās pie stieņa, preses 
vingrinājumi. Visu to uzskaitīs un 
speciālās tabulās ievadīs ties-
neši, bet 5. oktobrī, plkst. 15.00 
notiks aktīvāko dalībnieku apbal-
vošana.

Krāslavas novada 
sporta  organizators, 

Raitis TIMMA

Move Week 
Krāslavā

No 29. 09 līdz 5. 10. Krās- 
lavas Grāfu Plāteru parka 
stadionā notiks sporta pa-
sākums Move Week, kurš 
norisināsies visu nedēļu 
visā Latvijā. Piedalīties tiek 
aicinātas visas iedzīvotāju 
grupas, neatkarīgi no vecu-
ma vai fiziskās kondīcijas. 
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Septembris ir salīdzinājumu 
laiks - cik lieli izauguši bērni va-
saras laikā, vai viņi kļuvuši spē-
cīgāki, aktīvāki, izturīgāki. No 15. 

līdz 19.septembrim Varavīksnes 
vidusskolā notika Sporta nedēļa, 
un visiem gribētājiem tika piedā-
vāta iespēja demonstrēt savas 
prasmes. Piektdien bija pienā-
kusi kulminācija - pēcpusdienā 
visi sākumskolas klašu audzēkņi 
ar skaisti noformētiem plakātiem 
sapulcējās stadionā blakus sko-
lai, kur notika svinīgā ceremoni-
ja. Viss bija pa īstam: Olimpiskā 
uguns, tad tika ienests karogs, 
un visas komandas prezentēja 
savu devīzi. Ar skaļiem aplausiem 
klātesošie sagaidīja otrās klases 
skolēnu priekšnesumu – vingrinā-
jumus ar lentēm un trešās klases 
skolēnu uzstāšanos - vingrināju-
mus ar stīpu. Dažus karatē ele-
mentus demonstrēja 3. а klases 
skolniece Nikola Lebedeva, kura 
nodarbojas ar šo sporta veidu jau 
vairākus gadus, turklāt visai veik-
smīgi. Ar saviem paraugdemons-
trējumiem skatītājus iepriecināja 
ielu vingrotāji. Pēc tam jaunie 
sportisti pārbaudīja savas spē-
jas sporta stacijās, kurās vecāko 
klašu skolēni organizēja dažādas 

sacensības un spēles. Bērni lēca 
maisos, spēlēja bumbu, ar hokeja 
nūju ripināja metāla bundžu, vilka 
virvi. Un katrā stacijā bija dzirdami 
smiekli, līdzjutēju atbalsta 
vārdi, uzvarētāju apsvei-
kumi un „urā!” saucieni. 
Neviens nav palicis vienal-
dzīgs - un tas galvenais!

Fragmenti no 
labākajiem
domrakstiem
„Sportsmanā

dzīvē”

„Rīta rosme mūzikas 
pavadījumā dod enerģi-
ju visai dienai. Es bieži 
spēlēju gumijas lekšanas 
spēli vai bumbu spēles ar 
savām draudzenēm, mēs 
lecam ar lecamauklu. Eju 
ar vectētiņu uz futbolu. Ti-
kai sports palīdz mums būt 
spēcīgiem un veseliem!” 
(Diāna Dombrovska, 4. а 
klase).

„Es jau trešo gadu no-

darbojos ar peldēšanu. Piedalījos 
sacensībās Daugavpilī, Jēkabpi-
lī, Jelgavā, Rīgā. Šogad sāku no-
darboties ar triatlonu. Šis sporta 

veids ir domāts īstiem vīriem. Tas 
prasa lielu izturību un pacietību. 
Es piedalījos triatlona sacensībās 
arī lietus un negaisa laikā.” (Valē-
rijs Čurgelis, 3. с klase).

„Sports manā dzīvē spēlē ļoti 
lielu lomu, turklāt tas man palīdz 
uzturēt sevi labā formā. Es jau 
otro gadu nopietni aizraujos ar 
sporta dejām. Tās trenē manu iz-
turību, veido pareizu stāju, palīdz 
būt plastiskai.” (Elizabete Križa-
novska, 4. а klase).

„Sportojot cilvēks ilgāk pa-
liek jauns un veselīgs. Ziemā es 
braucu ar ragaviņām, bet braukt 
ar slēpēm no kalna vēl neprotu, 
bieži krītu. Es neesmu sportisks 
cilvēks, dodu priekšroku dambre-
tei un lasu grāmatas par vēsturi. 
Bet nekad nav par vēlu sākt no-
darboties ar kādu sporta veidu. 
Viss vēl priekšā!” (Eduards Trofi-
movs, 4. а klase).

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto

Sporta nedēļa Varavīksnes vidusskolā Sports

Pagājušā svētdiena atkal 
izvērtās par lieliem sporta svēt-
kiem. “Varavīksnes” skolas sta-
dionā futbola klubs “Krāslava” 
sagaidīja otrās Austrumu līgas 
stiprāko komandu. Pirmajā iz-
braukuma spēlē Balvos mūsējie 
zaudēja ar rezultātu 1:3, tāpēc 
šoreiz bija tikai viens mērķis — 
uzvara. Jau pirmajās spēles mi-
nūtēs viesi sāka demonstrēt asu 
spēles stilu, par ko arī tika sodīti. 
Piektajā spēles minūtē jau tika 
piešķirts 11 metru soda sitiens 
pretinieku vārtos, ko realizēja 
mūsu Andrejs Makarovs. Pirmajā 
puslaikā viņam izdevās veiksmīgi 

realizēt arī otru soda sitienu, kas 
komandai ļāva iegūt ļoti svarīgo 2 
vārtu pārsvaru. Spēles stils kļuva 
aizvien straujāks un asāks, spē-
les tiesnesis rādīja ne vien dzel-
tenās kartītes, bet arī sarkano, 
pēc kuras mūsu futbolistiem bija 
iespēja spēlēt vairākumā.

Otrs periods sākās ar mas-
veidīgu viesu uzbrukumu, izde-
vās izcīnīt vienus vārtus. Rezul-
tāts 2:1 tikai mobilizēja spēlējošā 
trenera Vadima Atamanjukova 
komandu un Balvu izlases vārt-
sargam nācās atvairīt vairākus ļoti bīstamus un sarežģītus Krās- 

lavas uzbrucēju sitienus. Sods 
par nežēlīgu spēli, tāpat kā re-
vanšs, tika realizēts! Spēle, par 
prieku daudzajiem līdzjutējiem, 
bija aizraujoša. Bungu rīboņa 
stadionā, kā arī draudzīgie sauk-
ļi — pastāvīgs troksnis stadionā. 
Nākamā svētdiena solās būt vēl 
karstāka - krāslavieši gaida cie-
mos spēcīgo Viesītes komandu, 
līdzjutēju atbalsts būs ļoti svarīgs. 
Sekojiet informācijai uz stenda 
blakus pilsētas domei. Īsta futbo-
la atgriešanās Krāslavā notika, 

pateicoties vietējiem sponsoriem. 
Paldies A. Jevtušokam (SIA 
“Krāslavas slimnīca”), P. Širo-
kajam (“Ritms R”), A. Krivenko 
(“Krāslavas piens”), A. Urbānam 
(“Alīna U”), I. Rubcovam (“IVI 
Gāze”), M. Žuravskim (“Nordser-
viss”), A. Čiževskim (“Pabērziņi”) 
un V. Vingrevičai (“Krāslava D”). 

Azartisko līdzjutēju vidū 
katrā spēlē ir arī Ēvalds Cauņa: 
firma “Labiekārtošana K” uztur 
kārtībā stadionu.

Aleksejs GONČAROVS

Futbola septembris

Spraiga cīņa pie Balvu komandas vārtiem

Dienas varonis — Andrejs 
Makarovs

Azartisko līdzjutēju vidū 
devītklasniece Valērija 
Atamanjukova, mūsu trenera 
meita.

Ik gadu tiek noteiktas divas 
dienas, kad vienlaicīgi kokus stā-
da bērni un jaunieši visā pasaulē. 
Šogad tas ir 22. maijs un22. sep-
tembris.

Tā 22. septembrī vecākajās 
grupās jau rīta aplī skolotājas ie-
pazīstināja bērnus ar šīs dienas 
uzdevumiem, pārrunāja par koku 
būtisku nozīmi gan laukos, gan 
pilsētā.

 Pēc tam bērni devās uz ies-
tādes pagalmu, kur viņus gaidīja 
jaunie stādiņi un darba rīki. Katra 
grupa stādīja savus kociņus, lai 
pēc tam, tos kopjot, varētu iegūt 
pirmo pieredzi par saudzīgu at-
tieksmi pret dabu.

Visi strādāja cītīgi un ar prie-
ku, tika iestādīti bērzi, tūjas un 
ceriņi. Beigās, skanot dziesmām 
un rotaļām bērni novēlēja jauna-
jiem stādiņiem augt lieliem, vare-
niem un ilgi priecēt visus ar savu 
skaistumu.

PII „Pienenīte” vadītāja 
 V iktorija OLEHNO

PII „Pienenīte” 
stāda kokus
Šogad mēs nolēmām ie-
saistīties vispasaules koku 
stādīšanas akcijā, kura jau 
desmito gadu tiek organizē-
ta programmas „Vide tieš-
saitē” ietvaros.

Laikraksts “Ezerzeme” sa-
viem reklāmdevējiem piedāvā 
veikt maksājumus redakcijā ne 
tikai skaidrā naudā, bet arī iz-
mantojot bankas karti.
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Mājinieki Nikolaju sagaidīja 
ar dāsni klātu galdu, arī domes 
pārstāvji izrādīja cieņu, uzaicinot 
abus mūsu sportistus uz tikšanos, 
apsveica viņus, nobildēja publikā-
cijai novada avīzē. Šajās sacen-
sībās Nikolajam tika pasniegts 
ANO un UNESCO Starptautiskās 
Cilvēktiesību federācijas apbal-
vojums, ordenis “Spārnotā lauva” 
par izciliem nopelniem sportā, ko 
viņš uzskata par nozīmīgāko ap-
balvojumu savas bagātās spor-
tista karjeras laikā. Šis ordenis 
tiek uzskatīts par prestižu un salī-
dzinoši retu apbalvojumu -- kopš 
tas tika nodibināts 1991. gadā, 
ordenis ir piešķirts tikai nedaudz 
vairāk nekā 400 cilvēkiem, to 
vidū tādas personības kā mūziķis 
Pols Makartnijs, PSRS eksprezi-
dents Mihails Gorbačovs, rakst-
nieks Gabriels Garsija Markess, 
leģendārais sportists Aleksandrs 
Medveds, izcilais krievu svaru 
bumbu sportists (astoņi pasaules 
rekordi) Jevgēnijs Uhovs un citi. 
Mūsu novadnieka ordenim ir 414. 
kārtas numurs.

Līdz ar ordeni Nikolajs pār-
veda mājās piecas dažāda ka-

luma medaļas. Par nozīmīgāko 
viņš uzskata kopīgi uzstādītā Gi-
nesa rekorda medaļu (310 spar-
tancev), kas ir pirmā viņa ilgga-
dīgajā karjerā. Rekords uzstādīts 
nelabvēlīgos laika apstākļos lie-
tus laikā, bet lielākā sarežģītība 
bija tajā, ka ir precīzi jāizpilda visi 
vingrinājumi. Nikolajs dzirdēja, ka 
vismaz divus dalībniekus tiesneši 
diskvalificēja. 

Otrajā Vispasaules olimpi-
ādē svaru bumbas triatlonā Ni-
kolajs izcīnīja sudraba medaļu, 
kas faktiski pielīdzināma pirma-
jai. Divas svaru bumbas pa 20 
kg katrā rokā vienlaikus minūtes 
laikā viņš uzgrūda 50 reizes. Arī 
konkurents uzrādīja precīzi tādu 
pašu rezultātu un tika pie zelta, 
jo ir vecāks par Nikolaju. Vēl no 
dalības Vispasaules olimpiādē 
viņš pārveda sudraba medaļu 
nominācijā “Olimpiskā trīscīņa”, 
20 kilogramu svaru bumbu trijās 
minūtēs uzgrūžot 112 reizes, kā 
arī sudraba medaļu stafetē vie-
nas svaru bumbas grūšanā, kurā 
startēja Latvijas izlase. Pasaules 
čempionāta svaru bumbas triat-
lonā nominācijā “Svaru bumbas 
grūšana ar vienu roku” mans sa-
runbiedrs uzcīnīja 1. vietu, uzgrū-
žot 40 kilogramus smagu bumbu 
17 reizes minūtē.

Šīs sacensības ieies vēsturē 
ar nepatīkamu starpgadījumu: tū-
līt pēc nokāpšanas no svaru bum-
bas podesta saļima un nomira 
titulēts sportists no Kazahstānas. 
Neskatoties uz to, ka sacensības 
tuvojās savam noslēgumam, tās 
tika nekavējoties pārtrauktas, ar 
klusuma brīdi pagodināta sportis-
ta piemiņa. Nikolajs atceras viņu 

kā ļoti dzīvespriecī-
gu, kurš daudziem 
atstājis tikai labas 
atmiņas par sevi.

“Tas notika 
manā acu priekšā,” 
turpina Nikolajs. 
“Sportisti tiek apdro-
šināti, un jādomā, 
ka tuviniekiem ne-
bija problēmu nogā-
dāt viņu dzimtenē. 
Patieso nāves cēloni var pateikt 
tikai mediķi, bet es domāju, ka 
viņš pārpūlēja sevi – piedalījās 
četrās sacensības dienās, kad 
citi, jaunāki, startēja tikai divās.”

Stāstot par sacensību gai-
sotni, Nikolajs apgalvo, ka svaru 
bumbas sportistiem nekad nav 
bijušas politiskas domstarpības, 
viņi brīvi un nepiespiesti komuni-
cē savā starpā, aicina viens pie 
otra ciemos. Personīgi viņu šoreiz 
uzrunāja slavens svaru bumbas 
sporta veterāns Vladimirs Po-
tasovs, kurš aicināja braukt cie-
mos nogaršot pašdarinātu vīnu 
un piedalīties sacensībās Kirovā, 
piesolot iespēju vinnēt televizoru. 
Nikolajs brauktu ar lielāko prieku, 

diemžēl draugu nācās sarūgtināt, 
jo ceļa izdevumi krietni pārsnieg-
tu televizora cenu, pat ja šo balvu 
izdotos izcīnīt.

Nākamās svaru bumbas cel-
šanas sacensības, uz kurām Ni-
kolajs patiesi gatavojas un vēlas 
aizbraukt, ir Pasaules čempio-
nāts, Eirāzijas (Eiropa un Āzija) 
čempionāts, Krievijas un Baltkrie-
vijas čempionāts, starptautiskais 
turnīrs, pieminot Baltkrievija atbrī-
vošanas no fašistiskajiem iebru-
cējiem 70. gadadienu. Viņš prie-
cājas par katru iespēju aizstāvēt 
novada godu Latvijā un ārpus tās 
robežām un ir ļoti pateicīgs par 
Dagdas novada domes iespaidī-
go atbalstu, lai varētu nokļūt uz 
sacensībām, piedalīties tajās un 
gūt panākumus. Bez pašvaldības 
atbalsta daudzi sasniegumi vien-
kārši nebūtu iespējami, bet tagad 
Dagdas un Latvijas vārds šī spor-
ta veida aprindās nav svešs ne 
Latvijā, ne Pasaulē. 

Šī gada janvārī Nikolajam 
apritēja 50 gadu, un svaru bum-
bas sportam viņš veltījis mūža 
lielāko daļu. Savu pirmo mēģi-
nājumu svaru bumbas celšanā 
Nikolajs izdarīja, vērojot onkuli 
treniņā, kurā viņa acu priekšā 
kā spalviņu cilāja 32 kilogramu 
smagu svaru bumbu. Ceļu uz 
sportista karjeru Nikolajs sāka 
patstāvīgi apgūstot vienkāršākos 
klasiskos paņēmienus, ar kuriem 
savu karjeru parasti sāk ikviens 
svaru bumbas sportists. Nopiet-
ni ar svaru bumbu celšanu sāka 
nodarboties jau armijā, nokārto-
ja 1. sporta klases normatīvu un 
turpina sportot līdz šai dienai. 
Pēdējos desmit gadus sacensī-

bās piedalās jau kā sporta vete-
rāns. Sporta meistara normatīvu 
izpildīja 2011. gadā Arhangeļskā. 
Tagad jātiecas pēc zelta svaru 
bumbas, kāda jau ir kolēģim, bet 
dēļ tā vajag ļoti daudz iespaidīgu 
panākumu. Bagātākais meda-
ļu birums Nikolajam bija pirms 
pāris gadiem sacensībās Balt-
krievijā, no kurienes pārveda 10 
vai 11 medaļas, bet to kopējais 
skaits visā karjeras laikā sen kā 
pārsniedzis simtu. Vairākas paša 
izcīnītās medaļas ir nonākušas 
draugu un paziņu rokās – Niko-
lajs vienkārši dāvināja savas me-
daļas kā suvenīrus cilvēkiem, kuri 
sportistam palīdzēja vai vienkārši 
ir nozīmīgi viņam. 

“Man labāk padodas grū-
šana, tajā vairāk dominē spēks, 
nevis sīkstums,” turpina Nikolajs. 
“Kamēr ir spēks rokās, turpināšu 
sportot, varbūt līdz 60 gadiem. 
Es neplānoju sacensties ar An-
tonu Arnicānu – līdz viņa gadiem 
laikam jau nestartēšu, bet arī pil-
nībā atmest sportot nevar. Vajag 
regulāri rūpēties par to, lai sagla-
bātu sevi formā, nevajag intensīvi 
sportot. Ir cilvēki, kuri ceļ vieglāku 
svaru bumbu līdz pat 90 gadiem 
un jūtas labi -- Latvijas svaru 
bumbas sporta veterānu pulkā ir 
tāds piemērs. Šis cilvēks arī šo-
dien piedalās sacensībās!”

Šobrīd Nikolajs ir bezdarb-
nieks, taču viņš pamatoti cer, ka 
drīz iekārtosies darbā lielpilsētā. 
Protams, ceļš paņems savu, bet 
darba Ezerniekos vienkārši nav. 
Arī vienīgais bērns ģimenē dēls 
Valdis šobrīd ir bezdarbnieks, lai 
gan savulaik ieguvis automehāni-
ķa specialitāti Malnavas koledžā. 
Tēvs apgalvo, ka dēlam ir talants 
svaru bumbas celšanā, bet viņš 
pats vēl nav nobriedis pievērsties 
šim sportam ar tādu degsmi kā 
tēvs. Kaut gan dažos sporta pa-
sākumā parāda savu spēku un 
varēšanu.  

“Diemžēl šīsdienas realitāte 
ir tāda, ka šobrīd man un Anto-
nam nav sekotāju,” turpina Ni-
kolajs. “Šis ir ļoti smags sporta 
veids, vienīgi no malas raugoties, 
šķiet, ka sportisti svaru bum-
bu mētā bez piepūles. Asūnē ir 
viens puisis vārdā Modris, acīm-
redzami kādu četrus gadu laikā 
varētu izcīnīt sporta meistara titu-
lu, ja trenēsies. Bet tas arī viss. 
Sportam piemīt savs fanātisms. 
Kad Antonam sirds problēmu dēļ 
aizliedza celt svaru bumbu, viņš 
piekrita sirds operācijai, jo ārsts 
deva cerību, ka pēc tās varēs tur-
pināt sportot.”

Juris ROGA
Autora foto

Izcilākie nopelni
Jau ziņojām, ka augusta vidū no starptautis-
kajām sacensībām svarbumbu celšanā Vitebs-
kā (Baltkrievijā) ar dažāda kaluma medaļām 
un Ginesa rekordu mājup atgriezās divi mūsu 
sportisti - veterāni: Ezernieku pagasta iedzīvo-
tājs Nikolajs Ratuševs un Dagdas iedzīvotājs 
Antons Arnicāns, kuru nointervējām uzreiz pēc 
atgriešanās mājās. Nesen izdevās vienoties par 
tikšanos ar Nikolaju, kuram arī ir ar ko lepoties.

Viņa atgādināja, ka vēl 2012. 
gada pavasarī novada avīzē tika 
publicēta informācija par to, kam 
īsti šis stallis pieder. Savulaik to 
no P/S “IZOVAS” iegādājās as-
toņas privātpersonas, bet šai 
ēkai netika noformēta zemes 
grāmata, līdz ar to ēka joprojām 
ir neeksistējošās P/S “IZOVAS” 
īpašumā. 

“Pagasta pārvalde neko ne-
var iesākt, lai pati sakārtotu šo 
objektu, jo, pirmkārt, tas ir privā-
tīpašums, kura apsaimniekošanā 
pašvaldība nedrīkst iejaukties, 
otrkārt, tā sakārtošanai nepiecie-
šami ļoti lieli ieguldījumi,” uzsver 
Ē. Gabrusāne. “Starp citu, pagas-
ta pārvalde šī staļļa sakarā savu-
laik bija vērsusies Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspek-

cijā, bija atbraukuši speciālisti, 
bet, kā redzam, nekas nav mainī-
jies. Stallis ir kultūras piemineklis, 
nevar runāt par tā nojaukšanu. 

Ja īpašnieki nevēlas ap-
saimniekot un uzturēt kārtībā šo 
objektu, tad viņiem būtu jāgriežas 
pašvaldībā ar rakstisku iesniegu-
mu, lūdzot atsavināt no viņiem 
šo stalli. Bet nevar jau zināt, vai 
deputāti gribēs, lai pašvaldība 
pārņem šo objektu, jo kā jau sa-
cīju, tā remonts būs ļoti dārgs. 
Diemžēl cilvēki savulaik neizvēr-
tēja savas iespējas un rīkojās ļoti 
pārsteidzīgi, kam tagad ir šādas 
sekas. Pašreizējā situācijā sarež-
ģīti rast kaut kādu optimālu risinā-
jumu.”

Juris ROGA

Rezonanse

Īpašnieku atbildības joma
Pēc raksta “Svarīgs jautājums” publikācijas laikrakstā 
“Ezerzeme” (2014. gada 19. septembris, 3. lpp.), redakcijai 
piezvanīja Indras pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Gabru-
sāne un, sakarā ar to, ka rakstā ilustrācijai izmantots at-
tēls, kurā redzams vecais grūstošais muižas stallis, vēlē-
jās papildināt izskanējušo informāciju ar savu komentāru, 
lai nerodas lieki pārpratumi.

Informācija par reģistrēta-
jiem notikumiem Aglonas novadā 
periodā no 18. augusta līdz 18. 
septembrim

Pārskata periodā Aglonas 
novada teritorijā  reģistrēti 20  no-
tikumi.
Tiek veikta pārbaude par 3 
konfliktu gadījumiem: 
•	 30. 08. 2014. g. notika ģimenes 

konflikts Grāveru pagastā;
•	 12. 09. 2014. g. reģistrēts kon-

flikts starp 1984. g. un 1985. g. 
dzimušiem vīriešiem;

•	 14. 09. 2014. reģistrēts 1964. 
g. dzimuša vīrieša konflikts ar 
nepazīstamām personām Šķel-
tovas  pagastā. Notiek apstākļu 
pārbaudes.

Pārskata periodā Aglonas 
novadā notikuši 3 ceļu sa-
tiksmes negadījumi un ceļu 
satiksmes noteikumu pār-
kāpumi:
•	 6. septembrī  Grāveru pagas-

tā 1962. g. dzimis vīrietis, bū-
dams alkohola reibuma stā-
voklī un bez transporta līdzekļa 
vadīšanas tiesībām, ar auto-
mašīnu uzbrauca citai stāvošai 
automašīnai, kā rezultātā bojā-
ta automašīna. Vēlāk šis pats 
vīrietis, vadot a/m, netika galā 
ar tās vadību, nobrauca no 
ceļa un ietriecās krūmos, ceļu 
satiksmes negadījuma rezultā-
tā vadītājs un pasažieris, 1999. 
gadā dzimis nepilngadīgais, ar 
traumām  nogādāti Daugavpils 
reģionālajā slimnīcā medicī-
niskās palīdzības sniegšanai. 
Autovadītājs par visiem minē-
tajiem pārkāpumiem saukts pie 
administratīvās atbildības.

•	 7. septembrī 1960. g. dzimis 
vīrietis vadīja velosipēdu alko-
hola (2,57 promiles) reibumā. 
Sastādīts administratīvā pārkā-
puma protokols. 

Pārskata periodā Aglonas no-
vadā reģistrētas 3 zādzības:
•	 1. septembrī  Grāveru pagastā, 

brīvi  piekļūstot, no neapdzīvo-
tas mājas pagalma nozagti me-
tāllūžņi. Notiek izmeklēšana.

•	 4. septembrī Šķeltovas pa-
gastā, uzlaužot neapdzīvotas 
mājas durvis un iekļūstot tanī, 
nozagts ūdens sūknis un plast-

masas caurule. Notiek pārbau-
de.

•	 6. septembrī Šķeltovas pa-
gastā 1945. g. dzimis vīrietis 
konstatēja a/m valsts numura 
zīmes pazušanu.

Policijā tika veikta pārbau-
de par 3 gadījumiem, kad 
personas guvušas miesas 
bojājumus:
•	 30. augustā Krāslavas slimnī-

cā ar traumām nogādāta 1980. 
g. dzimusi sieviete no Grāveru 
pagasta. Traumas gūtas alko-
hola reibuma stāvoklī.

•	 8. septembrī konflikta laikā Ag-
lonas pagasta Aglonā 1988. g. 
dzimis vīrietis nodarīja miesas 
bojājumus 1992. g. dzimušai 
sievietei. Par notikušo uzsākta 
administratīvā lietvedība.

•	 15. septembrī Šķeltovas pa-
gastā 1964. g. dzimušam vīrie-
tim miesas bojājumus nodarīja 
nezināmas personas. Notiek 
pārbaude.

Citi notikumi:
•	 24. augustā Aglonas pagasta 

Aglonā privātīpašumā tika ie-
mesta pudele ar nezināmas 
izcelsmes vielu,  bojājot īpa-
šumu. Par notikušo uzsākts 
kriminālprocess, notiek izmek-
lēšana.

•	 28. augustā reģistrēts 1982. 
g. dzimuša vīrieša iesniegums 
par apkaunojošas informācijas 
publiskošanu masu saziņas 
līdzeklī. Uzsākts kriminālpro-
cess, notiek izmeklēšana.

•	 25. augustā pie Cirīšu ezera 
Aglonas pagastā sadedzināta 
laiva. Notiek pārbaude.

•	 29. augustā konstatēta patva-
ļīga meža cirte 1961. g. dzim. 
vīrieša īpašumā.

•	 9. septembrī Grāveru pagastā 
mājdzīvnieki izbradāja 1965. 
g. dzim. vīrietim piederošu sē-
jumu un kartupeļu lauku. Māj-
dzīvnieku īpašniekam sastā-
dīts administratīvā pārkāpuma 
protokols.

VP Latgales reģiona pārval-
des Preiļu iecirkņa Kārtības 

 policijas nodaļas vecākā 
inspektore Inga ZIEMELE 

(www.aglona.lv)

Krimināls, notikumi

Šajās sacensībās Nikolajam tika pasniegts ANO un UNESCO 
Starptautiskās Cilvēktiesību federācijas apbalvojums, ordenis 
“Spārnotā lauva” par izciliem nopelniem sportā, ko viņš uz-
skata par nozīmīgāko apbalvojumu savas bagātās sportista 
karjeras laikā.
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Abi vadītāji apsēdās blakus 
uz soliņa izmēģināt jaunās šūpo-
les, kuras pirmajā brīdī nokrak-
šķēja, bet nesagruva. Domes 
priekšsēdētāja secināja — viss 
kārtībā, tajās var šūpoties!

Atgādināšu, ka pateicoties 
Dagdas novada pašvaldības 
2014. gada aprīlī izsludinātajam 
konkursam „Sabiedrība ar dvēse-
li 2014”, Ezernieku pagasta brīv-
prātīgo grupa „Zaļi domājošie” 
maija beigās uzsāka darbu pie 
projekta „Atpūtas vieta „Atklāsim 
brīnumu Ežezera krastā”” reali-
zācijas. „Zaļi domājošie” ir aktīvi 
dabas mīļotāji, kas gan paši, gan 
kopā ar bērniem un mazbērniem 
labprāt aktīvi pavada brīvo laiku 
dabā, grib nosargāt un sakopt 
neparasto dabas skaistumu, ar 
ko sastopamies ikdienā. Projek-
ta mērķis — kopīgiem spēkiem 
labiekārtot Ezernieku vidussko-
las parka pludmales teritoriju 
— ir sasniegts. Veikta parka un 
pludmales sakopšana, neliela 
pludmales paplašināšana, attīrot 

piekrasti no niedrēm, iegādātas 
un izvietotas dārza mēbeles – 
šūpoles, galds ar sēdvietām, ie-
kārtota ugunskura vieta. Veikts 
darbs pie takas „Parka stāsti” 
atjaunošanas. Projekta izmaksas 
ir 1012 eiro, no kuriem 500 eiro 
ir Dagdas novada pašvaldības fi-
nansējums.

Atklājot jauno atpūtas vietu, 
domes priekšsēdētāja Sandra 
Viškure akcentēja, ka agrāk pro-
jektu konkursu „Sabiedrība ar 
dvēseli 2014” atbalstīja Nīderlan-
des fondi, šogad ir pirmais gads, 
kad pašvaldības tajā darbojas 
vienas pašas. 

S. Viškure: “Jūs izvēlējāties 
projektu, saistītu ar skolu. Šī ir ļoti 
skaista vieta, uz kurieni var nākt 
arī starpbrīžos, veiksmīgi atpūs-
ties. Ideja ļoti labi realizēta.”

Arī Ezernieku pārvaldes 
vadītājs Jānis Andžāns pauda 
prieku par iedzīvotāju grupas un 
skolēnu paveikto, un pauda cerī-
bu, ka taps jauni projekti, kas tiks 
realizēti. Viņš arī uzsvēra skolas 
direktora Aleksandra Gžibovska 
ieguldījumu, bez kura atbalsta šo 
skaisto ieceri būtu grūti realizēt. 

Apsveikumus pieņēma pro-
jekta vadītāja Diāna Kiseļova, 
kura uzsvēra: “Mums vienmēr 
šķiet, ka viss labais un skais-
tais notiek kaut kur tālu projām, 
bet viss ir iespējams, kad cilvē-
ki tiešām sanāk kopā un viņiem 
ir mērķis, ko sasniegt kopīgiem 
spēkiem!”

Projekta vadītāja pateicās 
saviem palīgiem no iniciatīvas 
grupas, gan pieaugušajiem, gan 
skolēniem, pašvaldības vadītājai, 
pagasta pārvaldes un skolas va-
dītājam. Noslēgumā visi draudzī-
gi notiesāja cienastu – pīrāgu, ko 
bija sarūpējusi pavāre.

Juris ROGA, autora foto

Jauna atpūtas vieta Ezerniekos 

Klātesot iedzīvotāju grupas „Zaļi domājošie” dalībniekiem, 
skolēniem un pedagogiem pagājušonedēļ Ezernieku pār-
valdes vadītājs Jānis Andžāns un Dagdas novada domes 
priekšsēdētāja Sandra Viškure svinīgi pārgrieza zaļo lentī-
ti, atverot jauno atpūtas vietu gleznainā Ežezera krastā ve-
cajā skolas parkā, kas ar simtgadīgām liepām, interesan-
tiem koku saaugumiem, izroboto krasta līniju ir Ezernieku 
skaistākā rota.

Redakcijā griezās Dagdas ie-
dzīvotāja (vārds, uzvārds ir redak-
cijas rīcībā), kura pauda neapmie-
rinātību par SIA “Dagdas komunāla 
saimniecība” izrakstīto rēķinu par 
asenizācijas pakalpojumu, uzska-
tot, ka paveiktā darba apjoms ir ma-
zāks, nekā faktiski uzrādīts rēķinā. 

Šajā sakarā nosūtījām vairā-
kus jautājumus Dagdas novada 
pašvaldībai: “Kam SIA “Dagdas 
komunāla saimniecība” sniedz 
asenizācijas pakalpojumu (sau-
sās tualetes satura izsūknēšanu 
un izvešanu)? Kāda ir pakalpo-
juma pieteikšanas kārtība un iz-
pildes termiņi? Kā tiek aprēķināta 
maksa par asenizācijas pakalpo-
jumu, tostarp, no kura brīža un 
kā uzskaita cilvēka darba laiku, 

kurš sniedz šo pakalpojumu (ja 
noapaļo, tad kā), kā uzskaita ma-
teriāla apjomu (vai pakalpojuma 
sniedzējs izmēra bedres satura 
apjomu un veic kubatūras aprēķi-
nu (ar vai bez noapaļošanas), vai 
arī bedres satura apjomu nosaka 
vizuāli)? Vai pasūtītājs tiek infor-
mēts, cik konkrēti būs jāsamaksā 
par pakalpojumu, pirms tas tiek 
sniegts? Ja nē, tad kāpēc nevar 
nodrošināt to, ka cilvēks zina 
maksu par pakalpojumu, pirms 
pakalpojums sniegts?”

Uz jautājumiem atbild SIA 
„Dagdas komunālā saimniecī-
ba” valdes loceklis Raimonds 
Iliško (publicējam pilnībā): “SIA 
„Dagdas komunālā saimniecība” 
sniedz asenizācijas pakalpoju-

mus gan fiziskām, gan juridiskām 
personām. Pakalpojumu var pie-
teikt, uzrakstot iesniegumu.

Pakalpojuma izpildes ter-
miņš ir līdz divām darba dienām 
(tekoši – rindas jeb pieteikumu 
kārtībā, atsevišķi vienojoties 
ar pieteicēju par pakalpojuma 
sniegšanas laiku). Izņēmumu 
gadījumos, kad notiek avārija vai 
noplūde, - nekavējoties.

Pakalpojums tiek sniegts Dag-
das pilsētas teritorijā, Vecdomē un 
Ozoliņos bez kilometrāžas uzskaitī-
juma pēc apstiprinātā tarifa: šķid-
rais - 8,71 EUR + PVN, sausais 
– 9,78 EUR + PVN par 1m3. Darba 
uzskaite sākās ar spectehnikas iz-
braukšanu no SIA „Dagdas komu-
nālā saimniecība” teritorijas.

SIA „Dagdas komu-
nālā saimniecība” 2014. 
gada 6. janvārī ir apstiprināts 
asenizācijas pakalpojumu noli-
kums, kurā atrunāts minimālais 
asenizācijas pakalpojumu apjoms 
– tas nevar būt mazāks par 1m3 

(arī tehniski nav iespējams veikt 
precīzu uzskaiti apjomam, kas 
mazāks par 1m3). Apjomu, kas 
lielāks par 1m3, uzskaita mono-
metrs. Tehnoloģiski iekārta nevar 
izpumpēt no groda sausu masu, 
tā sākotnēji ir jāsašķīdina. Tāpēc 
speciālajai tehnikai sausās tuale-
tes izsūknēšanai uz izbraukumu 
jau ir uzpildīts 1m3 ūdens.

Visi pakalpojuma saņēmēji 
tiek informēti par pakalpojuma 
specifiku pieteikšanas brīdī, kā 

arī visa ar pakalpojumu saistīta 
informācija ir pieejam uz informā-
cijas stenda SIA „Dagdas komu-
nālā saimniecība” pretī kasei.

Gadījumā, ja klientam rodas 
papildus jautājumi, viņš var griez-
ties uzņēmumā SIA „Dagdas ko-
munālā saimniecība”. Ja klientus 
neapmierina saņemtie pakalpoju-
mi, un tā kā asenizācijas pakalpo-
jums ir komercpakalpojums, tad 
viņam ir tiesības izmantot citu uz-
ņēmumu sniegtos pakalpojumus. 
Tuvākie sertificētie uzņēmumi, 
kas sniedz asenizācijas pakalpo-
jumus, atrodas Krāslavā.”

Publicēšanai sagatavoja 
Juris ROGA

Jautājums - atbilde

Asīzes Franciska dzimšanas diena
Tāpat kā lielākā daļa svētcī-

nītāju un Baznīcas garīgo tēvu, 
Francisks ir dzimis Asīzes pilsē-
tā, ļoti turīgā ģimenē. Viņa tēvs ir 
bijis audumu tirgotājs un daudz 
ceļoja pa Eiropu. Par viņa diž-
ciltīgās izcelsmes māti vēstures 
liecības praktiski nesaglabājās. 
1182. gada 26.septembrī, tēva 
prombūtnes laikā, Pjetro de Ber-
nardone dei Morikoni ģimenē 
piedzimis dēls. Sieva tuvākajā 
baznīcā nokristīja zēnu par Džo-
vanni. Taču tēvs, atgriezdamies 
mājās, pārsauca viņu par Fran-
cisku - par godu Francijai, valstij, 
kura nodrošināja ģimenes ienā-
kumu lauvas tiesu.

Būdams vienīgais 
zēns (Frančesko bija 
6 māsas) un arī jau-
nākais bērns savā 
lielajā ģimenē, 
Frančesko nekad 
neizjuta vientulī-
bu un viņam nekā 
netrūka. Kad puika 
izauga un pārvērtās 
par izskatīgu jaunieti, 
viņš kļuva par vienu no 
spilgtākajiem viduslaiku 
Itālijas „zelta jaunatnes” pār-
stāvjiem. Viņam piemita sabied-
riskums, patika rīkot dzīres, kurās 
viņu bieži izvēlējās par „karali”. 
Taču nevar teikt, ka Frančesko 
vienmēr uzvedās pārgalvīgi un 
vieglprātīgi. Vairākas reizes viņš 
kopā ar saviem kompanjoniem 
devās karot, lai aizstāvētu Ro-
mas pāvesta intereses. Vēl viena 
Frančesko īpatnība ļoti pārstei-
dza viņa draugus - viņš vienmēr 
pasniedza dāsnas žēlastības dā-
vanas visiem ubagiem...

Reiz kādā kara gājienā Fran-
česko redzēja sapni... Nākamajā 
dienā viņš pieņēma lēmumu at-
griezties dzimtajās mājās. Kaut 
kas ir noticis ar bagātā tirgoņa 
dēlu... Romā, svētceļojuma laikā, 
viņš bija pārsteigts par to, cik sko-
pi ziedo savai baznīcai draudzes 
locekļi, un atstāja prāvu zelta 
monētu sauju blakus ziedojumu 
kastītei. Bet ubagu pūlis pie diev-
nama lika aizdomāties par ideju, 
kurai viņš sekoja visu savu mūžu 
- ubagošana un atteikšanās no 
materiālām vērtībām palīdz cilvē-
kam tuvoties Dievam, celties pāri 
laicīgiem kārdinājumiem.

Pēc tam sākās nesaskaņas 
ar tēvu, kas bija par pamatu tam, 
ka Frančesko atteicās no savas 
ģimenes, mantojuma un apgal-
voja, ka viņa tēvs ir Dievs un ne-
viens cits... Priekšā viņam bija ļoti 
ilgs ceļš, līdz viņš satika savus 
sekotājus un mācekļus, sarežģī-
tas attiecības ar Romas pāvestu, 
ilgas diskusijas ar Baznīcu... Šis 
ceļš noslēdzās ar to, ka tika di-
bināts jauns reliģiskais ordenis - 

ubagotājmūku ordenis.  
„Neglabājiet nedz zeltu, 

nedz sudrabu, nedz varu savās 
jostās! Neņemiet ceļā līdzi ne 
somu, ne divus svārkus, nedz 
sandales, nedz spieķi,” tieši šie 
Glābēja vārdi lika pamatus visai 
turpmākajai Franciska dzīvei un 
misijai.

Atšķirībā no citiem mūku 
ordeņiem franciskāņi nemeklēja 
vientulību un nebēga prom no 
sabiedrības. Viņi sludināja Dieva 
vārdu pilsētās, dzīvoja nabadzī-
bā, grēku nožēlā, nakšņoja kap-
ličās, baznīcās, reizēm arī mež-
malā. 

Ubagotājmūku ordeņa 
sprediķus cilvēki klausī-

jās labprāt un izrādīja 
tiem lielu uzticību, jo 
katru viņu vārdu ap-
liecināja sludinātāju 
ārējais izskats un 
viņu dzīves veids. 
Franciskāņu or-
deņa popularitāte 

strauji pieauga. Taču 
līdz ar to tika ieviestas 

stingrākas prasības no 
Romas prāvesta puses, 

kā arī ideoloģiskie „grozījumi”, 
kas tika pieprasīti no augšas. Ne-
mainīgs palika viens - ordeņa di-
binātāja Franciska attieksme pret 
savu aicinājumu.

„Viņš spīdēja kā spoža 
zvaigzne naktī un kā rītausma, 
kas ielaužas pār tumsu.” Ar šiem 
vārdiem Svēto Francisku no Asī-
zes cildināja Toms no Celano, 
viņa pirmais biogrāfs. Francisks 
izcēlies ar savu brīvības garu, 
nemitējās ar labpatiku mīlēt mie-
ru un vispārējo brālību. Francisks 
baudīja un izplatīja to mieru, 
kas meklēts no Dieva kā avota: 
„Viņš uzskatīja, ka visās lietās 
un pāri visām lietām jāsaglabā, 
jāciena un jāseko ticībai svētajā 
Romas Baznīcā, kurā vienīgi pa-
stāv pestīšana visiem tiem, kam 
nepieciešams būt pestītiem.” Lī-
dzīgi Kristum, arī Francisks no 
pilsētas uz pilsētu devās basām 
kājām, nabadzīgās drānās tēr-
pies, nakšņodams zem klajas 
debess vai kādā būdā. Viņš skai-
tīja lūgsnas ne tikai cilvēkiem, bet 
arī putniem un zvēriem. Reizēm 
viņš lūdzās tik aizrautīgi, ka vi-
ņam sāka asiņot tās pašas vie-
tas rokās un kājās, kur Kristus ar 
naglām bija sists krustā. Ordeņa 
dibinātājs neizcēlās ar īpaši iz-
smalcinātu ārieni, fizisku spēku... 
Bet viņa vārda spēks un prasme 
pārliecināt 12. gadsimta sākumā 
palīdzēja at jau not Rietumu Eiro-
pā brū ko šo ka to ļu Baz nī cas auto-
ritāti, jo Franciska dzīve ir ne tikai 
apbrīnas cienīga, viņa patiesā 
ticība ir arī atdarināšanas vērta. 

Andrejs JAKUBOVSKIS

26. septembrī Ir iemesls!
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Biezpiena sacepums ar 
apelsīnu mērci

1 ola, 20 g pūdercukura, 1 tējk. 
Dansukker vaniļas cukura ar 
dabisko vaniļu, 15 g sviesta vai 
margarīna, 120 g biezpiena, 5 
g mannas, 10 g rīvmaizes, pēc 
vēlēšanās – rieksti un rozīnes
Mērcei - 1 sulīgs apelsīns, 50 
ml gaišā cukura sīrupa

Olas dzeltenumu saputo ar 
pūdercukuru, vaniļas cukuru un 
sviestu vai margarīnu. Biezpie-
nu izberž caur sietiņu vai izmaļ 
caur gaļas mašīnu un sajauc ar 
sakulto masu. Pievieno mannu. 
Pēc vēlēšanās pievieno saka-
pātus riekstus vai nomazgātas, 
nosusinātas rozīnes. Masā iecilā 
saputotu olas baltumu. Veidni ie-
ziež ar sviestu vai margarīnu un 
pārkaisa ar rīvmaizi. Masu izlīdzi-
na veidnē, pārliek ar sviesta pici-
ņām un cep cepeškrāsns 
v i d ē j ā 
d a ļ ā 

180°C 30-35 minūtes. Sacepums 
ir gatavs, kad tas sāk atdalīties 
no veidnes malām.

Apelsīnu nomazgā, norīvē 
miziņu un izspiež sulu. Sajauc 
miziņu un sulu ar gaišo sīrupu. 
Pasniedz kopā ar sacepumu.

Biezpiena vafeles ar 
 kondensēto pienu

150g sausa biezpiena, 150g 
kviešu miltu, pusglāze kon-
densēta piena, 75 g cukura, 
75 g margarīna, 3 olas, pustēj- 
karote rīvēta citrona miziņas, 
naža gals sāls

Margarīnu, cukuru un olu 
dzeltenumus samaisa, pievieno 
izsijātus miltus, kondensētu pie-
nu, garšvielas, samaltu biezpie-
nu un ar sāli saputo olu baltumu. 
Cep vafeļu pannā.

Vistas gaļas plovs
3-4 gab. vistas filejas, 500g 
rīsi, 0.5 kg burkāni, 1-2 sīpoli, 

paprika, buljona kubiņš, 2 
ēd.k. eļļa, sāls, pipari, 

karijs, ūdens.
Sagriež vistas fi-

leju gabaliņos un liek 
uz pannas cepties, 
pievieno sāli, piparus, 
kariju.

Pa to laiku 
sagriež burkā-
nus, sīpolus un 

papriku. Kad vista 
apcepusies, liek klāt 

sagrieztos dārzeņus. 
Tos nedaudz apcep, 

tad iemet pannā 1-2 buljona ku-
biņus un pārlej ar ūdeni. Uzliek 
pannai vāku un ļauj visam pasu-
tināties (pavārīties), kamēr bur-
kāni paliek mīksti. Tad ieber pan-
nā rīsus, pielej vēl ūdeni. Uzliek 
vāku un lai gatavojas kamēr rīsi 
paliek mīksti. Procesa gaitā, ja 
nepieciešams, pielej vēl ūdeni. 
Ēdiens, manuprāt, nav kalorijām 
bagāts. Vistas vietā var izmantot 
arī cūkgaļu.

Siltie baklažānu salāti
2 baklažāni; 2 paprikas; 120 
g siers -  Mocarella vai kazas 
siers, vai kāds cits maigs siers 
vai tofu; 2 karotes skāba krēju-
ma;  saujiņa grauzdētu riekstu 
(ciedru; zemes, Indijas) vai 
saulespuķu sēkliņu;  sāls , 
melnie pipari, nedaudz olīv-
eļļas

Nomazgā papriku, ietin foli-

jā un liek 220 grādos sakarsētā 
cepeškrāsnī uz apm. 5 minūtēm, 
kamēr paprika apraso, tad iztin 
no folijas un cep tāpat, kamēr 
gatavs. Baklažānus nomazgā un 
sagriež garenās  šķēlēs, sasāla,  
sapiparo, pārslaka ar olīveļļu un 
arī liek cepeškrāsnī  cepties. Pēc 
apm. 5 minūtēm baklažānu šķē-
lītes apgriež uz otru pusi un tur-
pina cept vēl 5 min. Tad pannu 
pārklāj ar foliju, lai baklažāni ne-
sadeg, bet turpina sautēt vēl 10 
minūtes. Izcepto papriku ieliek 
traukā, trauku pārklāj ar pārtikas 
plēvi vai foliju, lai paprika pār-
klātos ar lāsītēm. Tad paprikai 
varēs noņemt miziņu. Gatavai 
paprikai izņem sēkliņas un sa-
griež strēmelītēs. Ja neizdodas 
noņemt miziņu, nav problēmu, 
var turpināt gatavot ar visu mizi-
ņu. Cepamajā traukā (dziļākā kā 
plāts) kārto baklažānu šķēlītes 

un papriku. Pirmspēdējā kārtā 
liek pusi no siera un uzber za-
ļumus, ja ir. Tad liek pēdējo kār-
tu ar  papriku un baklažāniem, 
pārber ar pārējo sieru un uzber 
riekstus, labi der arī sēkliņas.

Tad liek formu uz pāris mi-
nūtēm cepeškrāsnī, lai siers ne-
daudz pakūst.

Gatavu porciju pārber ar za-
ļumiem - piparmētru un timiānu, 
pasniedz ar skābo krējumu.

Tomātu biezzupa ar 
 rupjmaizes grauzdiņiem
3 - 4 burkāni; 1 sīpols; 1 
sarkanā paprika; 1 kg tomāti; 
olīveļļa; garšvielas - melnie 
pipari, čillī; sāls; u.c zaļumi

Nomizo un sarīvē burkā-
nus, sīpolus un papriku sagriež 
un liek cepties uz pannas ne-
lielā olīveļļas daudzumā (kam 
garšo ķiploki, liek arī 1 - 2 ķip-
loku daiviņas). Tikmēr tomā-
tiem noņem mizu un sagriež 
palielos gabalos. Apceptos dār-
zeņus liek katliņā, turpat arī to-
mātus, lej klāt ūdeni (apm. 700 
ml - 1 l) un pievieno garšvielas - 
piparus, sāli, smaržīgos piparus 
u.c. Vāra apm. 20 minūtes, ne-
daudz padzesē un sablenderē. 
Ja nepieciešams pievieno vēl 
garšvielas un uzvāra. Pasniedz 
ar rudzu maizes grauzdiņiem, 
ķirbju sēkliņām, zaļumiem. Pēc 
vēlēšanās var pievienot arī grie-
ķu jogurtu.

Par šo un to, par visu ko

Receptes

Vai ir iespējama mierīga ik-
diena, ja Tev pieder māja? Jā, tas 
ir iespējams!

Mājokļa uzturēšana neap-
robežojas ar remontu vien. Bieži 
mēs neaizdomājamies, bet daži 
darbi, ja tos veic regulāri, var no-
vērst dažādas sadzīves ķibeles 
un liekus remontdarbus. Visbie-
žāk mājās plīst sadzīves iekārtas 
un santehnika, lai gan tieši par 
šīm lietām ir visvienkāršāk parū-
pēties. Lūk, neliels saraksts, kurā 
ietverti padomi un darbiņi, kas 
katram saimniekam būtu jādara 
regulāri, lai uzturētu māju kārtībā 
un izvairītos no liekām ķibelēm.

1. Kanalizācijas sistēmas 
profilakse.

Izlietņu un sanmezglu cau-
ruļu apkopi būtu ieteicams veikt 
reizi mēnesī, lai atbrīvotu cau-
rules no dažādiem gružiem un 
nosēdumiem, kas uzkrājušies 
tajās. Ir dažādi veidi kā to darīt, 
bet visērtāk ir lietot cauruļu tī-
rīšanas līdzekļus, kas pieeja-
mi ikvienā saimniecības preču 
veikalā. Veicot šo mazo, bet 
svarīgo darbu, Jūs pasargāsiet 
savu mājokli no sekām, ko rada 
aizdambējusies kanalizācijas sis-
tēma.

2. Ūdens sistēmas apkope.
Ieteicams uzstādīt ūdens 

attīrīšanas iekārtas, kuras gan 
uzlabo ūdens kvalitāti, gan sama-
zina cauruļu apkaļķošanos, aiz-
sērēšanu un bojājumus. Ūdens 
attīrīšanas iekārtas vairāk domā-
tas privātmājām, jo aizņem vairāk 
vietas, bet dzīvokļos iesakām uz-
stādīt ūdens attīrīšanas filtrus pie 
ūdensskaitītājiem vai ienākošā 
ūdensvada.

3. Tvaika nosūcēja filtru 
tīrīšana.

Lai apkoptu tvaika nosūcē-
ja filtrus, galvenokārt, ir jāņem 
vērā plīts lietošanas biežums un 

filtra veids. Tas jāattīra no nosē-
dumiem pēc iespējas biežāk, lai 
iekārta turpinātu pildīt tās funkci-
jas. Aizsērējis filtrs patērē daudz 
vairāk elektroenerģijas un sliktāk 
pilda savas funkcijas. Iespējama 
pat elektromotora pārkaršana, 
kas noved pie papildus remonta 
izmaksām vai iekārtas maiņas.

4. Boilera apkope.
Ikvienam elektriskajam boi-

lerim ir instrukcija, kurā paredzē-
ta šī modeļa tehniskās apkopes 
kārtība. Kas attiecas uz boilera 
tīrīšanu, Jūs varat izmantot gan 
profesionāla santehniķa pakalpo-
jumus, gan to darīt pats.

6. Apkures katlu tīrīšana.
Neatkarīgi no tā kādu apku-

res katlu esiet izvēlējušies, to ir 
ieteicams tīrīt regulāri, it sevišķi 
sezonās, kad tas tiek intensīvi 
kurināts. Apkures katlu tīrīšanas 
biežums ir noskaidrojams pie ap-
kures katlu ražotāja. To arī būtu 
ieteicams ievērot, lai krāsnī ne-
rastos nogulsnes un tā darbotos 
efektīvi un droši.

7.Radiatoru atgaisošana 
(sildelementu profilakse).

Regulāra radiatoru atgai-
sošana pasargās jūs no drēgna 
dzīvokļa, neefektīvas siltumener-
ģijas izmantošanas un liekiem 
izdevumiem. Ir taču tik patīkami, 

kad mājoklis ir silts un patīkams.
8. Skursteņa apskate un 

tīrīšana.
Skursteņa apskati un tīrīša-

nu būtu ieteicams veikt aptuveni 
reizi gadā. Atkarībā no Jūsu ka-
mīna un krāsns lieluma un uzbū-
ves, kā arī no tā kādu kurināmā 
materiālu izmantojat. Varat izvē-
lēties vai veiksiet tīrīšanu pats, 
vai uzticēsiet to profesionālam 
skursteņslauķim.

Šis ir viens no tiem darbiem, 
ko nevajadzētu atlikt, jo skurstenī 
nosēdušies sodrēji var aizdegties 
un radīt draudus Jūsu mājoklim.

9. Lietusūdens savācējre-
nes tīrīšana.

Lietusūdens savācējrenes ir 
svarīgas daļas ikvienā ēkā, tāpēc 
jārūpējas, lai tās vienmēr būtu tī-
ras no lapām, gružiem un citiem 
svešķermeņiem. Nepieciešams, 
lai tās pilnvērtīgi pildītu savas 
funkcijas, pretējā gadījumā, mit-

ruma ietekmē var tikt bojāta 
fasāde un ēkas inženierko-

munikācijas.
10. Ēkas jumta tīrīša-

na.
Parūpējieties, lai 

mājas jumts būtu notī-
rīts un nekas netraucētu 

lietusūdens aizvadīšanai no tā. 
Ūdenim aizkavējoties uz jumta 
seguma, tas var iekļūt iekštelpās 
un ievērojami sabojāt apdari, ilg-
termiņā, jumta nesošās konstruk-
cijas, kas var radīt nepatīkamas 
un nevēlamas sekas. Īpaši jāse-
ko līdzi horizontālajiem jumtiem 
un jumtiem ar terasēm.

11. Terases apkope.
Pārbaudiet, vai mājas tera-

sei nav problēmas ar hidroizolā-
ciju, jo, lai tā ilgi kalpotu, terase 
pareizi jākopj. To darot, Jūs no-
vērsīsiet nevēlamu ietekmējošu 
faktoru rašanos, kuri var traucēt 
terases funkciju pildīšanai. Īpaša 
vērība jāpievērš terasēm, zem 
kurām izvietotas iekštelpas.

Neatliec uz rītdienu darbu, 
ko var izdarīt šodien!

•	 Brūklenes ir demokrātiskākās 
no rudens ogām - to lasīšanai 
nav jādodas dziļi purvā, šīs 
ogas nav izvēlīgas augšanas 
apstākļu ziņā, un tās var paga-
tavot vienas pašas vai kopā ar 
citiem rudens labumiem (ābo-
liem, plūmēm utt.).

•	 Izrādās, brūklenēm ir 
ne tikai īpaša un neat-
kārtojama garša, bet 
tām piemīt arī labvēlī-
ga ietekme uz mūsu 
veseslību - šīs 
ogas stiprina 
mūsu asinsva-
dus un sirdi, kā 
arī pazemina 
asinsspie-
dienu un 
holesterīna 
līmeni.

•	 Brūklenēm ir arī augsta uztur-
vērtība, jo sastāvā esošajiem 
polifenoliem un biokomplek-
sam tiek piedēvētas antiskle-
rozes īpašības. Tās pazīst 
arī kā līdzekļi cīņā ar gastrītu, 
paaugstinātu asinsspiedienu, 
aknu slimībām, reimatismu 
un kuņģa čūlu. Turklāt brūk-
lenes ir spēcīgs antiseptiķis. 
Kāda ir ietekme uz vielmaiņu? 

Brūklenes stiprina asinsvadu 
sieniņas, sekmē minerālu viel-
maiņu un neitralizē toksīnus, 
tādējādi uzlabojot gremošanas 
procesu un tonizējot organis-
mu. Šīs mazās rudens odziņas 
ir pilnas ar A, B un C vitamī-
niem un tādiem vērtīgiem ele-
mentiem kā kalcijs, magnijs, 

fosfors, kālijs un nāt-
rijs. Ņemot vērā visu 
iepriekšminēto, uztu-
ra zinātnieki un ārsti 

uzskata, ka brūk-
lenes uzlabo 
asins sastāvu 

un kaulu ve-
selību, kā 
arī palīdz 
c ī n ī t i e s 

ar dažādām 
alerģijām.

•	 Ar brūklenēm uzņemsi 
lielu daudzumu vērtīgo Ome-
ga-3 taukskābju, kuras ir pazīs-
tamas kā spēcīgs antioksidants 
un tām piemīt pretiekaisuma 
iedarbība. Ja šīs ogas uzturā 
lietosi regulāri, ļausi savam or-
ganismam veiksmīgāk cīnīties 
ar apkārtējā vidē esošajiem un 
mūsu organismā nonākuša-
jiem brīvajiem radikāļiem.

Padomi mierīgākai ikdienai
Katram mājokļa saimniekam gribētos, lai ikdiena būtu mie-
rīga un bez raizēm, bet realitātē tā diemžēl nenotiek. Mā-
joklis, tās ir papildus rūpes un darbi, dažādas likstas un 
remonti, kas reizēm sagādā diezgan lielas galvassāpes.

Sīciņās rudens pērlītes brūklenes

Lielie ražas darbi iet uz bei-
gām. Oktobrī, pirms aukstuma 
iestāšanās, vēl jāsteidz padarīt 
pēdējie dārza darbi un jāsagata-
vo augsne nākamajam gadam. 
Var veikt arī augsnes kaļķošanu, 
tur kur tas nepieciešams, kā arī 
iestrādāt organisko mēslojumu.

Apkurināmās siltumnīcās 
sākas dažādu dārzeņu (piemē-
ram, redīsu u.c.) kultūru sēja zie-
mas patēriņam.

Oktobris un novembris ir 
laiks, kad var arī zemākās tem-
peratūrās vākt no lauka rožkā-
postu ražu, jo šie dārzeņi ļoti labi 
iztur aukstumu un nebojājas.

Oktobrī, pirms lielajām sal-
nām novāc sakņu selerijas, kol-
rābjus, kāļus un arī sakņu pēter-
sīļus.

No lauka novāc tās galviņ-
kāpostu šķirnes, kas paredzētas 
ziemas glabāšanai.

Oktobrī, pirms lielajām sal-
nām, noteikti vajadzētu pabeigt 
arī burkānu, kā arī galda bie-
šu ražas vākšanu.

Šis mēnesis ir piemērots 
laiks ziemas ķiploku stādīšanai.

Oktobrī jāatceras appļaut 
lakstus pirmā gada sparģeļu stā-
dījumiem.

Dārza darbi oktobrī



2014. gada 26. septembris10

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes Urālu kalnos
7.05 Pienene
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. Hannija un Nannija
13.30 Teātris. zip 
16.00 Sapnis par pili. Hercogs Imants
17.00 Apslēptās valstības
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
18.35 Lielā lasīšana
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Trubadūrs
0.00 Vinila valdzinājums
2.50 12. Saeimas vēlēšanas
4.25 Mikrofona dziesmas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Labākās latviešu mūzikas izlase
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. Mīļotā brālis
15.50 LTV - 60

18.00 Kāpēc nabadzība? 
19.00 Anekdošu šovs 
19.30 MHL spēle
21.55 Midsomeras slepkavības 
23.40 SOKO Vismāra
0.30 Saules izaicinātie
1.30 Eiropa koncertos
2.20 Imanta - Babīte pietur
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 
13.00 Mf. Koko
15.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dauntonas abatija 
19.00 Vecpuisis 
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Noziegumam pa pēdām 
23.45 Greizais spogulis
2.05 Mf. Koko
5.00 Ceļojošais bruņinieks 
5.45 Bernards
5.55 Trakie no Baltā nama

TV3
6.10, 1.30 Amerikāņu ģimenīte 
6.40 Maģiskās laumiņas
7.15 Aģents Dadlijs
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš
8.10 Kungfu panda 
9.00 Šefpavāru cīņas 
10.00 Autoziņas
10.35 Iespējams tikai Krievijā 
11.10 Simpsoni 
12.45 Mf. Leģenda par Džoniju Lingo
14.35 Es mīlu tevi, Latvija!
16.50 Mf. Saprāta robeža
19.00, 4.25 TV3 Ziņas
19.30 Mf. Pasaka par Despero
21.30 Mf. Rītausma 

23.45 Mf. Leģenda par Džoniju Lingo
2.20 Radīti skatuvei 
3.15, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
4.00 Smieklīgākie videokuriozi 

TV3+
6.50 Multfilmas
8.30 Kino detaļās
9.35 Viens pats mājās
10.05 Vēsture detaļās
10.40 Skapis
11.35 Laimes grupa
13.55 Nereālais stāsts
14.45 Šarlotes tīkls. Seriāls 
16.20 Mf. Negaidītais ceļojums
18.15 Mf. Medību sezona
20.00 Brāļi maiņas ceļā
21.00 Mf. Mana briesmīgā aukle
23.10 Zaicevs
1.05 Interni 
2.00 Mf. Leģenda par sarkano pūķi

TV5
7.55 Kino detaļās
8.55, 13.35 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10, 2.35 Biznesa pieeja
10.45 Savedēja
11.45 Mf. Soda sitiens
13.50, 1.45 Mistiķi
14.50 Hokejs
17.40 Greizais spogulis
20.00 Mf. Veiksmes noma
21.55 Mf. Mīlestība ar akcentu
23.55 Mf. Paldies par mīlestību
3.05 Mūsu tēma
3.20 Kriminal+ 3.50 Mūzika

PBK
6.30, 1.45 Euronews
7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.30 Ziņas
7.10 Kontrolpirkums
7.35 Multfilmas
8.15 Gudrinieces un gudrinieki
9.25 Vārds mācītājam
9.40 Krievu virtuves vēsture
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 Mf. Maija lietus

13.25, 14.20 Mats matā
16.45, 17.45 Ledus laikmets
20.00 Laiks
20.30 Ekstrasensu cīņas
22.55 Kas? Kur? Kad?
0.15 Šovakar
2.25 Mf. Karaliskā regate
4.00 Mf. Apmaldījies
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 12.15, 20.55 Skatīties visiem!
6.50 Mf. Tiesības mīlēt
8.40 Tīrs darbs
9.40 Par 10 gadiem jaunāka
10.25 Tās ir manas mājas
10.55 Varenie noslēpumi
12.55 Mums pat sapņos nav rādījies
15.50 Dīvaina lieta
16.50 Atspulgs. Seriāls
22.00 Vīrieši un sievietes
23.55 Atnācēji no pagātnes
0.50 Zemūdens dzīļu dievi

RTR Krievija
5.20 Mf. Mīli tuvāko
6.35, 7.15 Vientuļais eņģelis
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 Ceļš mājās
11.00 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Visa Krievija
13.45 Tanku biatlons
14.45 Humora raidījums
17.00 Sestdienas vakars
19.45 Sofijas tētis
23.40 Mf. Nakts viesis

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 Olga OStroumova

13.40 Trīs akordi
16.15, 21.00 Sports
16.20 Lielās sacīkstes
17.45 100 miljoni
18.40 Mf. Neveiksminieki
21.05 Gribu kā Miladze
23.05 Šovakar
0.45 Mf. Laika cilpa

Baltkrievija 1
7.05 Būtība
7.30 Vārds mācītājam 
7.40, 9.10 Mf. Pavasaris Zarečna ielā
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.40, 23.40 Radu būšana 
10.50 Par ēdienu! 
11.25 Kulinārā diplomātija
12.10 Vasarnīca
12.45 Veselība 
13.25 Uzticies un pārbaudi
14.00 Zvaigžņu dzīve 
15.15 Reģionālās ziņas
15.30 Baltkrievija attīstībā
16.05, 0.55 Liela starpība
17.15 Mf. Braukšanas biļete
21.00 Panorāma
21.40 Mf. Mīlestība aizsegā
0.45 Sports

Baltkrievija 2
7.05 Mf. Princis un nabags
8.30 Burvju skola
9.50 Baltkrievu virtuve
10.25, 20.55 TV barometrs
10.30 Div ar pus pavāri
11.05, 21.40 Universitāte
12.15 Ekstrasensu cīņas
13.50 Ir nu gan! 14.30 Marija Verna
16.25 Basketbols
18.15, 22.50 Comedy woman
19.15 Jūsu loto
19.55 Loterija Piecinieks
20.10 Raidījums
21.00 KENO
21.05 Futbols
23.50 Mf. Spiegu kaislības

SESTDIENA, 27. septembris

SVĒTDIENA, 28. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes Urālu kalnos
7.05 Pienene
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
10.30 Brīnumskapja skola
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. Pārbaudījums
20.30 Panorāma
20.45 De facto
21.40 Kaisles noziegumi
23.25 Apslēptās valstības
0.20 Intars Busulis@Abonementa or-
ķestris CitāC
2.35 17. Baltijas valstu studentu dzies-
mu un deju svētki Gaudeamus
4.20 Eiropa. Mīti un realitāte
5.02 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Mikrofona dziesmas
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, 22.50 BMX Pasaules Kauss 

superkrosā
12.00 Zebra
12.15 Uz meža takas
12.45 Tavs auto
13.15 Autosporta programma 
13.45 Troksnis 
14.30 Mf. Apturēt laiku
16.15 Pasaules stāsti
16.45 Mf. Mīļotā brālis
18.35 No žemaišiem līdz dzūkiem
19.30 Mf. Šeit ir Henrijs Pūls
21.20 Strongman Champions League 
2014 Latvia
22.20 Ghetto games
0.25 Noziegums
1.30 Mf. Edisona
3.10 Eiropa koncertos
4.00 LTV – 60

LNT
6.15 Aģents Čaks 
7.05 Nedēļa novados
7.30 Gadās arī trakāk 
9.00, 2.35 LNT Brokastis
10.00 Vecpuisis 
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Noziegumam pa pēdām 
13.35 Greizais spogulis
15.50 Dzintara dziesmas
16.50 Lauku sēta
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dallasa
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Viesnīca Grand Hotel
23.00 Pēdējie Grimmi 
0.00 Kods mainīts
1.50 Dauntonas abatija 
3.20 Trakie no Baltā nama
4.00 Ceļojošais bruņinieks 
4.50 Bernards

TV3
6.10, 3.20 Amerikāņu ģimenīte 
6.35, 12.10 Smieklīgākie videokuriozi 
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
12.55 Mf. Pasaka par Despero
14.50 Mf. Rītausma 
17.00 Dullās sacensības 
18.00 Ēnu spēles 
19.00 Nekā personīga
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.15 Mf. Zorro leģenda
0.55 Nolaupītais dēls
2.35 Būt par papucīti 
4.15 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
7.00 Multfilmas
8.00 Skapis
8.55 Gribu ticēt
10.00 Lektors
12.00 6 kadri
12.45 Mf. Ak, šis Karlsons
14.25 Mf. Basketbols
16.20 Mf. Mana briesmīgā aukle 2
18.30 Intuīcija
19.45, 1.15 Randiņš ar zvaigzni
21.00 Mf. Diena, kad Zeme apstāsies
23.15 Mf. Pieskāriens
0.15 Pokers 

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Kino detaļās
9.00, 13.10 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Savedēja
11.15 Ievas pārvērtības
12.05, 1.15 Personīgās lietas
13.35 Briljantu mednieki. Seriāls
18.10 Labi joki
20.00 Mf. Satikšanās vietu mainīt ne-
drīkst
21.35 Smieties atļauts
23.25 Mf. Veiksmes noma
2.05 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.30 Spēlējiet, harmonikas!
7.10 Kalpoju Dzimtenei!
7.35 Multfilmas
7.55 Veselība
9.20 600 sekundes par veselību un 
skaistumu

9.35 D.Krilova piezīmes 
10.05 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda
12.25 Mf. Neticamie itāļu piedzīvoju-
mi Krievijā
14.30 Trīs akordi
17.25 Melnbalts
18.30 Lielās sacīkstes
20.00 Laiks
21.55 Politika
23.00 Mf. Dzelzceļa stacija diviem
1.35 Euronews
2.15 Mf. Sieviete visiem
3.40 Jūrmala
5.00 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 12.15 Skatīties visiem!
7.25 Vecpuiši
9.00 Dievu ēdiens
10.05 Jūrmala
13.15 Vīrieši un sievietes
15.15 Mf. Mēs no nākotnes
17.05 Mf. Slepenā pilsēta
0.30 Tiešraidē Dobrovs

RTR Krievija
4.30 Smieklu istaba
5.40, 2.50 Svešais zvans
6.45 Mf. Tu būsi mana
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 Lielais svētku koncerts
15.20 Mūsu iznāciens
17.00 Kur aiziet mīlestība
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Mf. 45 sekundes
0.45 Mf. Spēles ar zaldātiņiem

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 Krievu virtuves vēsture
12.10 Šurum burum
12.55 Brain-ring
13.55, 16.20 Mats matā
16.15 Sports
17.00 Sasmīdini komiķi
17.45 Melnbalts
18.50 Es mīlu Baltkrieviju
20.00 Kontūras
21.05 Ledus laikmets
23.45 Kas? Kur? Kad?

Baltkrievija 1
7.10 Mf. Mīlestība aizsegā
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls
9.40, 0.05 Radu būšana 
10.50 Par ēdienu! 
11.25 Sieviešu žurnāls
12.10 Centrālais reģions
12.35 Zona X 
13.05 Izmeklēšanas noslēpumi
13.40 Pārnesumkārba
14.15 Uzticies un pārbaudi
14.50, 17.05 Lielā televīzija
15.15 Tava pilsēta
15.30 Apkārt planētai
16.20 Žurnālistiskā izmeklēšana
16.55 Mūsējie
17.15 Dvēseles greizie spoguļi
21.00 Galvenais ēteris
21.55 Laika ziņas
22.15 Mf. Draudzenes

Baltkrievija 2
7.05 Mf. Zelta ragi
8.20 Prāta vētra
9.00, 17.40, 21.10 TV barometrs
9.05 Es gribu to redzēt!
9.40 Div ar pus pavāri
10.10, 21.50 Universitāte
11.25, 23.00 Mf. Gudrinieks. 
13.25 Augstāk par jumtu
14.05 Mf. Leģenda par Zorro
16.30 Comedy Batls 18.20 Superloto
19.10 Basketbols 21.00 Sportloto 5 no 
36 21.05 KENO 21.15 Reālā pasaule
0.50 Karsts ūdens
1.10 Hokejs

Televīzijas programma

PIRMDIENA, 29. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Suņi

10.30 Mf. Pārbaudījums
12.10, 14.00, 15.05 Top-Shop 
12.25 Mf. Hannija un Nannija
14.20 Mežainīši
14.45 Raķetēni
17.15 100 krēslu
17.30 Skats no malas
18.00, 23.15 Ziņas
18.42 Ceturtā studija

19.15 Aizliegtais paņēmiens
20.00 Ciemiņš virtuvē
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
5.00 1000 jūdzes Transilvānijā
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.03 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
6.30 Vienmēr formā!

7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 18.35 Brīnumainā zilā pasau-
le
11.30 Skats rītdienā
11.50 Pie rīta kafijas
12.10 Automoto raidījums 
12.30 Attīstības kods



112014. gada 19. septembris

20.35 Mana un tava nauda
20.40 Degpunktā 
21.15 LNT priekšvēlēšanu debates 
23.15 Nikita 
0.40 Dombura studija 4.35 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.05 Tikko precējušies
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.10 Spēka reindžeri
7.35, 13.45 Transformeri
7.55, 18.00 Risks
8.55, 1.10 Medikopters 
10.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
11.00 Atradējs
14.05, 3.25 Simpsoni 
14.35, 2.00 Radīti skatuvei 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55 Radu būšana 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Ēnu spēles 22.05 Zem kupola
23.05 Svešais starp savējiem 
0.10 Uz robežas
2.45, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 23.55 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, 0.55 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi 
22.10 Mf. 22 minūtes
2.05 Mf. Kods - Džeronimo

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.55 Kriminal+
14.35, 19.50 Bijusī sieva
18.50 Ziņas 22.00 Vakars@22
23.10 Dievietes nolaupīšana
1.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.35 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 1.05 
Ziņas 6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.40 Divatā ar visiem

12.50, 14.20 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.25 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.50 Mf. Ar ko sākas dzimtene
0.00 Vakars ar I.Urgantu
1.45 Mf. Ziemas ķirši
5.20 Mūzika

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 Aģents A/21. Mūsu cilvēks 
gestapo
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
20.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
21.00 Lauku dakteris
22.55 Nikolajs Rižkovs. Pēdējais Im-
pērijas Premjers
23.55 Sievietes uz robežas
1.45 Mf. Tēvam bija trīs dēli
3.25 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 1.35 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Fazenda
11.55 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Moderns spriedums
14.15 Divatā ar visiem
15.15, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Zaicevs+1
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Apskaujot debesis
23.15 Mf. Ilgā saderināšanās

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.50 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.15 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.05 Lauku dakteris
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.15, 16.35 Ģimenes melodrāmas

14.05 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.25 Maša likumā!
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.35 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
23.45 Grūtas dienas vakars
1.10 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 15.25 Saška
10.10 Div ar pus pavāri
10.40 Mf. Zelta ragi 12.05 Virtuozi
13.10, 19.20 Universitāte
14.20, 20.20 Sporta skolotājs
16.25 Basketbols
18.20 Trīsdesmitgadnieki
21.25 KENO
21.30, 23.45 Futbols

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

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.

“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.

SIA “VOLKEN BERG”
Mēbeļu izgatavošana un uz-

stādīšana pēc individuāla pasū-
tījuma. Izbraucam pie klienta. Ir 
iespējams kredīts “BEST LIZING”. 

Rēzekne, Lubānas 12
Tālr. 26308874

E-pasts: volken.berg@inbox.lv

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

LOGI un DURVIS
Moskīttīkli (nomērām bez 

maksas). Vācu kvalitāte, 
garantija 5 gadi.

Rīgas ielā 65, Krāslavā.
 Tālr. 29998208

www.logsundurvis.lv 

Zviedrijas firmas  pārstāvji 
Latgalē PĒRK dažādus 

meža īpašumus par augstām 
 cenām. Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

OTRDIENA, 30. septembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Suņi
10.30 Mf. Apturēt laiku
12.15, 13.35, 15.00 Top-Shop 
12.30 Firmas noslēpums
13.55 Mežainīši
14.30 Ciemiņš virtuvē
17.15, 19.15, 23.20 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
20.00 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.15 1:1
22.05 Personības tapšana
0.05 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
0.50 Kaisles noziegumi
5.00 1000 jūdzes Transilvānijā
5.30 Skats no malas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 1.05 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
6.30 Globalizācija 3000
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Brīnumainā zilā pasaule
11.30 Reģionālā attīstība Latvijā
11.50 Nedēļas apskats
12.10 Vide, veselība un mēs
12.30 Skatpunkti
12.50 LTV - 60
15.30, 1.35 Vienmēr formā!
18.35 Balsis 19.55 Sporta studija
20.40 Ziemeļu daba
21.40, 5.30 Tavs auto
22.10, 5.00 Autosporta programma 
22.40 Ghetto games
23.10 Noziegums
0.15 No žemaišiem līdz dzūkiem

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
10.05 Mf. Kāpēc precēties?
12.05 Viesnīca Grand Hotel
13.05 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.15 Precamies!?
15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas 18.00 Kārdinājuma varā

12.50 LTV - 60
15.30, 1.50 Labākais no Euromaxx
19.30 MHL spēle
21.55 Latvijas spēkavīru čempionāts 
2014 22.25 Mf. Šeit ir Henrijs Pūls
0.10 Midsomeras slepkavības
5.00 Sporta studija
5.45 Vai Rīga jau gatava? 

LNT
6.15, 4.50 Bernards
6.30, 4.25 Nedēļa novados
7.00, 2.55 900 sekundes
9.00, 0.15 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Dallasa
11.55 Runā Rīga 
12.30 Karamba!
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas 18.00 Kārdinājuma varā
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā 
21.15 Dombura studija
23.10 Kāršu nams
0.35 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 Pūķi
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
13.10 Spēka reindžeri
14.05, 3.20 Simpsoni 
14.35 Radīti skatuvei 
15.35, 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 Ģēnijs uzvalkā
0.05 Mf. Zorro leģenda
2.30 Nekā personīga
5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.15, 17.45, 0.05 Māja 2
7.00, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.00 Mf. Diena, kad Zeme apstāsies
10.05 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Laimīgi kopā 
13.15 Intuīcija
18.50, 1.05 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Radu būšana 
21.00 Brāļi maiņas ceļā
22.00 Mf. Solis līdz nāvei

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.10 6 kadri
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.55 Kriminal+
14.55 Labi joki
18.50 Ziņas
19.50 Bijusī sieva. Seriāls
22.00 Vakars@22
22.30 1/5 - tranzīta aktualitātes
23.10 Mf. Dievietes nolaupīšana
1.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.25 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 1.00 
Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.40 Tievēsim?
12.55, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Gaidi mani
15.50, 3.45 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks

21.25 Mf. Ar ko sākas dzimtene
23.40 Vakars ar I.Urgantu
1.15 Savām acīm
1.50 Mākslas filma 5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.10 Izmeklētāji
7.00, 14.00 Zvēriņi
7.14, 19.39 Laika prognoze
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
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Maldu teritorija 
22.55 Slepenās teritorijas
23.50 Ziņas 24
0.25 112
0.45 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 Zemestrīce. Kurš nākamais?
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
20.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
21.00 Lauku dakteris
23.40 Sievietes uz robežas
1.30 Mf. Tēvam bija trīs dēli
3.25 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 1.35 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 Tievēsim?

13.10 Moderns spriedums
14.15 Divatā ar visiem
15.15, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 1936. gada manevri. Tiek vai-
noti ģenerāļi...
19.00 Gaidi mani
20.00 Laiks
21.05 Principa jautājums
22.15 Leģendas Live
23.00 Vakars ar I.Urgantu
23.40 Mf. Mīlestības sekas

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona X
9.10 Galvenais ēteris
10.05 Draudzenes. Seriāls
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.15, 15.25 Dvēseles greizie spoguļi
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.20 Mūsējie
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20 Arēna
20.00 Forums ar Dmitriju Bočkovu
21.00 Panorāma 21.45 Pēdas
23.40 Aktuāla intervija
0.35 Sports
0.45 Mf. Slepenais logs

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 10.05, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.40 Mf. Princis un nabags
12.05 Mf. Spiegu kaislības
13.50 Marija Verna
15.35 Comedy Batls
17.50, 22.55 Trīsdesmitgadnieki
18.50 Universitāte
19.55 Sporta skolotājs
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.35 Virtuozi
22.50 Gribu nokļūt televīzijā!!
23.55 Hokejs

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

MEŽA ĪPAŠUMUS
PĒRK CIRSMAS UN

MOB.T.:29412159; 25658789 

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
METĀLA DURVIS.

Pilns serviss, aizlēdzami logi
Tālr. 28675525, 65621730
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Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
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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
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65681476, ler8@ezerzeme.lv

SIA“AIBI”iepērkliellopus,
jaunlopus, aitas, kazas, zir
gus, cūkas. Labas cenas.
Samaksatūlītēja.Svari.
Tālr.26142514,20238990.

Reklāma un sludinājumi

Piedāvājam
MI NI EKS KA VA TO RA 

pakalpojumus.
Vei cam vi sa vei da dar bus: 

ro kam tranš ejas, ka na li zā ci jas 
un ūdens va da cau ru ļu lik ša nu. 

Tālr. 29521423.

LatvijasPieaugušoizglītī
bascentrsaicinapieteikties
100stunduLATVIEŠU
VALODASKURSOS 
KrāslavasunDagdas

novados.
KursusatbalstaSabiedrības

integrācijasfonds.

Kursosvarpieteiktiesperso-
nasvecumāno18gadiem,
izņemotskolēnus,personas,

kasatrodasuzskaitēNVAvai
pēdējāgadalaikāirapmek-

lējušiapmaksātus
(NVA,LVA,SIF)latviešuva-

lodaskursus.

Pieteikties kursos var no
2014.gada 9.septembra līdz
3.oktobrim:

Krāslavasnovadaizglītības
unkultūrasnodaļā,
 Skolas ielā 7, 23.kab., no

plkst.8.00–17.00,piektdienās
8.00-12.00.
tālr.65620025,26531015.
Dagdas novada izglītības,

kultūrasunsportanodaļā,
Mičurina ielā3a,2.stāvā,no

plkst.9.00–17.00
tālr.65653240,29681560.

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uzraksti, 

portreti.
 Uzstādīšana. Bezmaksas 

piegāde. Zemas cenas.
Tālr. 26539548.

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

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.

PĒRK

DAŽĀDI

PĀRDOD

PIRMDIEN, 29. septembrī
un13.oktobrīpārdošanābūs
svaiga broileru produkcija:
stilbi(5kg/10.65EUR,15kg/
29.85 EUR) zupas izlase (5
kg/4.60EUR),spārni,aknas,
kuņģīši (2kg/ 4.30EUR),fi-
leja (2kg/ 9,40EUR) žāvēta
desa-3.94EUR/kg.
Andzeļos - 7.40, Ezernie-

kos-8.00,Muižniekos-8.30,
Šķaunē-9.00,Porečjē-9.30,
Svariņos-9.50,Dagdā(tirgus)
-10.20,Asūnē-11.00,Neikšā-
nos-11.20,Nauļānos-11.40,
Robežniekos - 12.00, Skuķos
-12.10, Indrā-12.30,Kalnie-
šos -13.00,Krāslavā (tirgus
Ostasielā)13.20,Augstkal-
nē-13.40,Kombuļos-14.00,
Skaistā - 14.30, Astašovā -
15.00,Priežmalē-15.20,Ma-
riampolē - 15.35, Andrupenē
-15.40.

Papildinformācijapa
tālr.22135110. 

vaimainapretmežumāju,šķū-
ni, pirti, pagrabu Dagdā. Tālr. 
29189194;
mājuarsaimniecībasēkāmRo-
bežnieku pag., Skukos. Tālr.
65626809; 
telpas ofisam, veikalam, salo-
namKrāslavā,Vienībasielā59,
56 m2.Tālr.26785408; 
1-istabas dzīvokli, 1. st., Lielā
iela18.Tālr.26387883; 
2-istabudzīvokli (103.sērija)Krā-
slavā,Rancānaielā12,5.st.,6000
€.STEIDZAMI!Tālr.27750500; 
Vasarnīcu kooperatīvā “Meža
nora” (ķieģeļu māja, pirts, 2
siltumnīcas, augļu koki). Tālr.
29692870;
“TOYOTAAuris”-2.0,D4D,2008.,
TAlīdz07.2015.Tālr.29277432;
“BMW525”,1989,cenapēcvie-
nošanās.Tālr.27184037;
elektrokultivatoru, elektroarklu,
elektrozāģi, ecēšas, arklu. Tālr.
22352311;
riepasMTZ,T-40,T-25,2PTS4,
ROU6.Pieejamascenas.Iespē-
jamapiegāde.Tālr.26447738;
13,14,15,16colluriepas.Metā-
launalumīnijadiskus.Velosipē-
dus.Tālr.29479733;
dīvānu + 2 krēslus. Tālr.
26238625;
divstāvu gultu. ērta, praktis-
ka. Guļamplatība 80x200. Tālr.
26774738
plastmasasmucas 1000 l.Tālr.
26361548;
melnraibugovi.Varizvēlētiesno
trijām.Tālr.29361058;
divasteles(1.8g.).vienamelna
noLB,otra-brūnanolabas,pie-
nīgasgovs. Tālr.22121116;
sivēnus. Iespējama piegā-
de. Zvanīt pēc 19.00. Tālr. 
65626787,26234018;
sivēnus.Tālr.29787566;
lopbarības un pārtikas kartupe-
ļus-lēti.Tālr.28374010;
pārtikas un lopbarības kartupe-
ļus.Tālr.26163279;
pārtikas kartupeļus. Tālr.
28337176;
ekoloģiskitīruspārtikaskartupe-
ļus“Vineta”,“Laura”-0.20€/kg.
Tālr.26415425; 
bioloģiskā saimniecība - kartu-
peļus“Vineta”,“Laura”(sertificēti
unmarķēti).Tālr.26644163;
pārtikas un sēklas kartupeļus.
Graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29463815;
pārtikas kartupeļus. Piegāde.
Tālr.27014137;
lopbarībaskartupeļi.T.29265078;
Z/S “Riekstiņi” Baltinavas novadā
- graudus sēklai, ziemas kviešus
“Edvīns”un“Skagen”;rudzus“Dan-
kowskieDiament”.Tālr.28324308;
auzas, kviešus, trušus. Tālr.
28797057;
graudus,miltus.Bezmaksaspie-
gāde.Tālr.29485284;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
25949788;
kūtsmēslus. Piegāde. Tālr. 
26707713;
kūtsmēslus.Tālr.26644163;
saususkaldītumalku (arpiegā-
di).Tālr.26160359;
malku.Skaldītuvaiklučos.Tālr.
29128690;
malku.Tālr.29189194.

Z/S“Sapnis”vajadzīgapārdevē-
ja. Tālr.65681357,26823849.
VAJADZĪGIdarbiniekilauksaim-
niecības darbiem Vācijā. Sīkā-
kasuzziņaspaTālr.29824171,
00491777577699.
VAJADZĪGIstrādniekibezkaitī-
giemieradumiemdarbammežā.
Tālr.22401599.
Vajadzīgsvīrietisdzīvošanailau-
kos.Tālr.27745143.
VAJADZĪGSdarbinieksmāks
līgo vainagu izgatavošanai
Krāslavā.Tālr.29999704.
VAJADZĪGI celtnieki. Tālr. 
20046757.
Meklēju darbu Krāslavā. Palī-
dzēšunovāktdārzaražu,izmaz-
gāt logus,sakoptmājuutt.Tālr.
29706191.
Sieviete palīdzēs saimniecībā,
telpuuzkopšanā, apkops vecus
cilvēkus. Apzinīga un akurāta.
Tālr.22102220.
Meklējudarbu.Palīdzēšu saim-
niecībā, saskaldīšu un salikšu
malku.Tālr.29789264.
IZNOMĀJU 2-istabu dzīvok-
li Dagdā ar krāsns apkuri. Tālr.
29778590.
VĒLOSĪRĒT1-istabasdzīvokli.
Varprivātmājā.Tālr.26618631.
Visa veida stomatoloģiskie
pakalpojumi. Tālr. 28621435,
65425366.
Elektroganu, lādētājuunmazās
sadzīvestehnikasremonts.Tālr. 
26586120.
Dārzuuzaršanaarmazotrakto-
ru.Tālr.29824483.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus.
Buldozerapakalpojumi. Izceļam
celmus.Tālr.28601483.
Artēzisko aku urbšana. Tālr.
29142220.
PIEMINEKĻU uzstādīšana,
atjaunošana, izlīdzināšana;
kapuvietu labiekārtošana, no
žogojumuizgatavošanaunuz
stādīšana.Tālr.28325539.
Bezmaksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.).
Tālr.27540758.
Metāllūžņu demontāža un izve-
šana.Tālr.29279852.
MŪRĒJU visa veida krāsnis,
kamīnus, dūmvadus, plītis. Tīru
dūmvadus un krāsnis. Tālr.
29329151.
IEPAZĪŠOS ar vientuļu, lab-
sirdīgu, materiāli neatkarīgu
krāslavieti vecumā līdz 50 ga-
diem ģimenes veidošanai. Tālr.
29527201.
Aulejaspagastāirpazudisvidē-
ja auguma, balts ar tīģerkrāsas
plankumiem suns. Atsaucas uz
vārdu TARAS, draudzīgs. Atlī-
dzībagarantēta.Tālr.26540103.

zemi ar jebkādu mežu (var
daļēji izcirstu). Visaugstākās
cenas.Tālr.29417548;
firma – cirsmas, mežus īpa
šumā. Par brīvu kārto zemes
plānus,mežataksācijasunZG.
Augstascenas,samaksatūlītē
ja.Tālr.29131196;
mežusarzemi,cirsmas.Samak-
sauzreiz.Tālr.26346688;
lauksaimniecības zemi un zemi
armežu Latgalē, sākot ar 3 ha,
var bez ZG unmērīšanas. Tālr.
29888098;
SIA“WoodHolding”-mežusīpa-
šumā, zemi ar mežu, cirsmas.
Par brīvu kārtojam robežu plā-
nus, meža taksācijas, zemes-
grāmatas. Augstas cenas, sa-
maksa pie notāra. Vajadzības
gadījumā izsniedzam avansu.
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
visaugstākācenaparmeža īpa-
šumiemvaicirsmām,l/szemi.Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447,
20318082;
cirsmas,L/Szemi,nenoformētus
mantojumā mežus, jaunus me-
žus.Tālr.26225905;
zemi,mežus,palīdznoformētdo-
kumentus.Pērkun izstrādācirs-
mas.Pārdodskaldītumalku.Tālr.
26395187;
augošu mežu. Augstas cenas.
Samaksatūlītēja.Tālr.27875596;
zemiarmežu.Tālr.26630249;
mucu (1.8 t), var bez riteņiem.
Tālr.26778987;
titānu.Tālr.27713300.

SIA “Skaistas dārzi”
IEPĒRK lapu koku malku 3
m garumā. Cena 19-20 EUR,
koefic.-0.6.Tālr.29368917.

Ir zaudējumi, pie kuriem 
nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka ko 
sacīdams,
Sirdij ir savi iemesli,
Kas prātam nepieejami…
Izsakām visdziļāko līdzjū-

tību Attīstības un plānoša-
nasnodaļasvadītājaiLigitai
Nagļai,notēvauzmūžuat-
vadoties.
Dagdas novada pašvaldība

Koks nezina, kad vētrā tas 
lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt 
tā stās.
Izsakām patiesu līdzjūtī-

bu Jadvigai Sitnikai, dēlu 
mūžībāpavadot.

SIA “Krāslavas ūdens” 
kolektīvs

Mēmi ir vārdi, sāpēs sarauj 
sirds,
Vien atmiņu zvaigzne debe-
sīs mirdz.
Izsakāmvisdziļākolīdzjūtī-

buLiānaiSpiridovskaisaka-
rāarvīrapāragronāvi.

“Antaris” kolektīvs 

Izsakām patiesu pateicību
priesterim J. Bulašam, dzie-
dātājām, radiem, kaimiņiem,
draugiem, klasesbiedriem un
klases daudzinātājai, “Krā-
slavas nami” kolektīvam un
tāvadītājamV.Ivanovampar
bēru organizēšanu un Janī
nas Latkovskas izvadīšanu
pēdējāgaitā.

Grigorjevu ģimene

Uzmanību!
Latgales karate federācija

aicina visu interesentusapgūt
austrumuviencīņas.
Programmā:

•	 pašaizsardzības paņēmienu
apgūšana;

•	 atestācijajostasiegūšanai;
•	 piedalīšanāskarate,kikbok-
saunsumosacensībās.
Regulārasnodarbībasuzlabo

fiziskoungarīgostāvokli.
Nodarbības notiek Dagdas

vidusskolas sporta zālē pirm-
dienās un ceturtdienās plkst.
19.00.

Laipnilūdzam!

Vairākinformācijas,zvanot
patālruni26454683.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstascenas.

Strādājamjebkurālaikā.
Tālr.29198531

“Motor SPA”
Piedāvā: auto mazgāšanu, ķī-

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

braucam uz dzīvesvietu.
Krāslavā, Vasarnieku 11, tālr. 

26645115, 25970755

SIA„RENEMP”
iepērkjaunlopus,liellopus,

aitas,cūkas.
ELEKTRONISKIESVARI.
Tālr.65329997,29485520,
29996309,26373728,

26393921.

SIA “Vego Plus”
Plastikāta un alumīnija logi,

moskīttīkli, žalūzijas. Metāla
ārdurvis.Uzstādīšana.Apdare.

Brīvības10,Krāslava,
tālr.22402950.

Dagda,tālr.25992850.

23. septembra “Ezerzemes” nu-
murā rakstā “Dienesta sanāksme 
augstā līmenī”(8.lpp) pareizi jāla-
sa – Latgalē viesojās iekšlietu mi-
nistrs Rihards Kozlovskis.


