
•	 VID Muitas policijas darbinieki 
AS “KVV Liepājas metalurgs” tel-
pās veica maksātnespējīgās AS “Lie-
pājas metalurgs” dokumentu izņemšanu. Muitas policijas darbinieki 
dokumentu izņemšanā pieaicinājuši 30 Valsts policijas pretterorisma 
vienības “Omega” darbiniekus. Kratīšanas veiktas Rīgā, Liepājā un 
Jūrmalā. Rīgā kratīšana veikta uzņēmuma pārstāvniecībā. Kratīša-
nas ir veiktas uzņēmuma akcionāru un amatpersonu dzīves un darba 
vietās, bet citos uzņēmumos kratīšanas nav veiktas.

•	 Latvijas pašvaldības sagaida, ka aizbraukušie latvieši emigrācijā ie-
krātos naudas līdzekļus izmantos uzņēmumu atvēršanai savos dzim-
tajos novados, taču uzņēmīgie Anglijas latvieši ir skeptiski par iesāktā 
pamešanu, lai atgrieztos un atvērtu uzņēmumus kādā no Latvijas pil-
sētām. Domājot par potenciāli apgrozāmo naudas masu, emigrantu 
skepse sākas ar Latvijas mazo tirgu. Tikmēr Latvijas uzņēmumi liek 
lielas cerības uz to, ka daļai no 300 000 emigrantu noteikti ir vērtīgi 
kontakti un tamdēļ savus novadniekus ārzemēs varētu izmantot kā 
aģentus produkta iebīdīšanai ārvalstu lielveikalos.

•	 Saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē pagai-
du darba vietas tika radītas gandrīz 200 cilvēkiem, bet tagad, līdz ar 
prezidentūras beigām, uz šo laiku pieņemtajiem nākas zaudēt ama-
tu. Valsts kancelejai vislielākās bažas ir par to, ka ministrijas zaudēs 
nevis uz laiku papildus pieņemtos cilvēkus, bet gan tur jau pastāvīgi 
strādājošos. Prezidentūras laikā viņi pelnīja labāk, pateicoties pie-
maksām par darba intensitāti. Tagad piemaksu vairs nav un līdz ar 
atalgojuma samazināšanos var arī mazināties motivācija turpināt dar-
bu valsts iestādēs.

•	 Tiesnese, kas skatīja tā dēvēto Liepājas pedofilu lietu, nav apguvu-
si speciālo kursu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, aģentūrai 
BNS sacīja Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja 
Laila Rieksta-Riekstiņa. Viņa norādīja, ka Bērnu tiesību aizsardzības 
likums nosaka - šādas zināšanas tiesnešiem obligāti jāapgūst līdz 
2017. gadam.
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Cilvēki, poniji un zirgi…
Alekseja GONČAROVA foto

Ceļojums
pagātnē

4. augustā Krāslavas centra 
aptiekā (Brīvības ielā 8) būs 
medfirma “AURIS”. Aicinām 
visus, kam ir dzirdes traucē-
jumi. Pārdošanā būs dzirdes 
aparāti, to rezerves daļas, pie-
laikošana un labošana. Meis-
tara tālr. 26019076.

Skaistas Svētā Antona Ro-
mas Katoļu draudze aicina 
labas gribas cilvēkus piedalīties 
dievkalpojumā 

2015. gada 2. augustā 
plkst.14.30.

Pēc Mises garīgās mūzikas 
koncerts kopā ar 

Uldi Marhilēviču.

PVD informē

Pēc konsultācijām ar noza-
res ekspertiem Pārtikas un vete-
rinārais dienests ir sagatavojis un 
nosūtījis vēstuli Latvijas pašvaldī-
bām ar lūgumu pašvaldību me-
dību koordinācijas komisijām iz-
mantot Medību likumā deleģētās 
tiesības – atļaut meža cūku me-
dības medību iecirkņa platībās 
sākot no 200 hektāriem. Šāds 
lēmums pieņemts sakarā ar Āf-
rikas cūku mēra (ĀCM) izplatību 
meža cūku populācijā Latgalē un 
Vidzemē (šogad reģistrēti jau 396 
saslimšanas gadījumi) un pieau-
gošajiem epizootijas draudiem 
visā valsts teritorijā, lai veicinātu 
meža cūku skaita samazināšanu, 

kas ir viens no ĀCM profilakses 
un apkarošanas pasākumiem. 

PVD aicina medniekus, kas 
saskārušies ar problēmu saistībā 
ar platībām, kurās uzturas meža 
cūkas, bet medīšana ir aizliegta 
nepietiekamas platības dēļ (ma-
zāk par 1000 ha), vērsties paš-
valdības medību koordinācijas 
komisijā ar iesniegumu atļaut 
meža cūku medības. 

Gadījumos, kad no pašvaldī-
bas medību koordinācijas komi-
sijas tiek saņemts atteikums, lū-
dzam medniekus vērsties Valsts 
meža dienesta vai Pārtikas un 
veterinārā dienesta teritoriālajās 
struktūrvienībās.

Aicina pašvaldības veicināt 
meža cūku medīšanu 

Nākamajā numurā  - lielā reportāža par ievārījuma svētkiem Indrā. Un ne tikai...
ATTĒLĀ: Cienā Dārza ielas iedzīvotāji.            Alekseja GONČAROVA foto

Saldā sestdiena Indrā

Turpinās darba devēju 
pieteikumu pieņemšana 

skolēnu nodarbināšanai augustā
Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai šovasar 

kopumā jau ir pieteikušies 663 darba devēji, to skaitā 197 pašvaldī-
bas. Darba devēji jau ir izveidojuši 2365 darba vietas, kurās strādāja 
vai turpina strādāt 2664 skolēni. 

Visbiežāk darba devēji skolēniem piedāvā izmēģināt savus spē-
kus tādās profesijās kā palīgstrādnieks, pavāra vai konditora palīgs, 
labiekārtošanas strādnieks, skolotāja palīgs, sezonas lauksaimnie-
cības strādnieks, pārdevēja palīgs, kultūras pasākumu organizators, 
virtuves darbinieks, datu ievades operators, muzeja izstāžu un ekspo-
zīciju zāļu uzraugs un citās. Vairums skolēnu strādā lauksaimniecībā 
un pakalpojumu nozarē. 

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu NVA šogad īsteno no 
1. jūnija līdz 31. augustam. Šajā pasākumā tiek iesaistīti skolēni ve-
cumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. 

Lai pieteiktu darba vietas skolēniem, darba devējam ir jāaizpilda 
NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa un tā jāiesniedz NVA fi-
liālē, kuras darbības teritorijā plānots izveidot darba vietu skolēnam. 
Darba devējs no NVA saņems dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 
50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, sa-
vukārt otru pusi algas skolēnam maksās darba devējs pats. Darba de-
vējs par nodarbināto skolēnu veiks arī darba devēja un darba ņēmēja 
nodokļu nomaksu.

NVA nodrošinās arī dotāciju ikmēneša darba algai skolēna darba 
vadītājam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācijas apmērs noteikts 
vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attie-
cīgi dotācijas apmērs par viena skolēna darba vadīšanu būs viena 
desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs saņems 
180 euro skolēna darba algai un 36 euro skolēna darba vadītāja darba 
algai pirms nodokļu nomaksas. NVA apdrošinās skolēnus pret iespē-
jamiem nelaimes gadījumiem pasākuma laikā.

NVA atgādina
SIA “Māra N” 

aicina darbā autodetaļu 
pārdevēju Dagdā.

Prasības - iemaņas darbā ar 
datoru.

Tālr. 26525566

Ne vienmēr ir jābrauc 
uz muzeju, lai redzētu

 ko ekskluzīvu
Retro automobiļi Aglonā

2.lpp

Svētki sākas ar dziesmu
Annas dienas Dagdā

3.lpp

Madride jūlijā: «Saules 
vārti», Velaskess un 
nedaudz Sangrijas

4.lpp

kad īsti Latvijā torte 
kļuva par svētku galda 

karalieni?
5.lpp

Kā arī TV programma, 
sludinājumi, reklāmas un daudz 
citas aktuālas un noderīgas 
informācijas.
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Pēc vecās un labās tradīcijas 
lasītāji vēršas savas avīzes re-
dakcijā ar lūgumu pēc palīdzības 
un cer uz nekavējošu reakciju, jo 
parasti tas veicina operatīvāku 
sabiedrības problēmu risināšanu. 

Trešdien saņēmu telefona 
zvanu saistībā ar neatliekamo si-
tuāciju. Tas, ka Siena ielai tagad 
ir asfaltbetona segums, ir liels ie-
guvums gan iedzīvotājiem, gan 
gājējiem un velosipēdistiem. Abos 
galos ir novietoti masīvi puķu podi, 
jo iela ir paredzēta tikai gājējiem 
un velosipēdistiem, par ko informē 

atbilstošas ceļa zīmes. Taču nes-
tandarta ielas iedzīvotāji līdz ar to 
jūtas iedzīti strupceļā. Ko darīt, 
ja jums ir personīgais auto, vai, 
nedod Dievs, būs nepieciešama 
neatliekamā medicīniskā palīdzī-
ba? Krāslavieši pagaidām nav tik 
bagāti, lai iegādātos personīgos 
helikopterus, tāpēc es ieteicu vis-
klusākās ielas iedzīvotājiem vēr-
sties novada domē. 

Mūsu pilsētas iedzīvotājs Z. Ti- 
minskis jau divas reizes vērsies 
pie manis ar lūgumu darīt visu 
iespējamo, lai tiktu atbalstīts ie-

dzīvotāju priekšlikums – ierīkot 
soliņus pie tirdzniecības centra 
„BETA”. Ielu basketbola grozu 
vairogi ir nopietna alternatīva 
neveselīgam dzīvesveidam, bet 
kur oranžās bumbas piekritēji var 
atstāt apģērbu un citas mantas? 
Soli, pēc manām domām, ir ne-
pieciešami gan pensionāriem, 
kas dod priekšroku pastaigām 
svaigā gaisā, gan sportistiem, 
kuru skaits pēc valsts mēroga 
“Ghetto Games” turnīra rīkoša-
nas noteikti pieaugs. 

Aleksejs GONČAROVS 

Pilsēta un pilsētnieki

Lūgums un priekšlikums

No lasītāju vēstulēm

Paldies par svētkiem!
Pavisam nesen Dagdā no-

risinājās pirmais starptautiskais 
baltkrievu deju un dziesmu festi-
vāls “Fest. Dagda 2015”. Par pa-
sākumu plaši rakstīja laikraksts 
“Ezerzeme”. Dagdas baltkrievu 
biedrības “Verbica” vārdā vēlos 
teikt lielu paldies reportāžas au-
toriem Andrejam Jakubovskim un 
Aleksejam Gončarovam. Ar avī-
zes starpniecību vēlos pateikties 
Dagdas novada domei, tās priekš-
sēdētājai Sandrai Viškurei un Izglī-
tības, kultūras un sporta nodaļas 
vadītājai Marijai Micķevičai par pa-
līdzību un atbalstu festivāla organi-
zēšanā. Pateicamies arī Natālijai 
Bistrovai, ēdnīcas pārzinei. Lielu 

darba artavu svētku organizēšanā 
ieguldījuši Dagdas Tautas nama 
darbinieki. Paldies direktora viet-
niekam Ernestam Vjateram, ska-
ņu operatoram Artūram Ozoliņam, 
māksliniecei - noformētājai Sarmī-
tei Kromānei un, protams, mūsu 
biedrības ansambļu vadītājām - 
Larisai Tukišai un Tamārai Staro-
voitovai, kā arī vairuma izsaknēju-
šo dziesmu autoram, Baltkrievijas 
Rakstnieku savienības biedram, 
dzejniekam Stanislavam Volodjko. 
Paldies visiem dalībniekiem par 
dziesmām, bet skatītājiem - Par 
silto uzņemšanu. 

Tatjana GOGALINSKA, 
biedrības “Verbica” priekšsēdētāja 

Ne vienmēr ir jābrauc uz muzeju, 
lai redzētu ko ekskluzīvu 

Šovasar Aglonā tā jau ir otrā 
reize, kad bazilikas stāvlaukumā tiek 
izrādīti ne tikai antīkie auto, bet arī 
antīkie motocikli, un kā vēsta notiku-
mu kalendārs, tad 8. augustā Aglonas 
novada svētku ietvaros varēs aplūkot 
arī krāšņos Pancars auto. 

17.-19. jūlijā Aglonas, Krāslavas 
un Dagdas ielās varēja sastapt retro 
automašīnas un retro motociklus. 
Igaunijas Retro auto un moto kluba 
biedri jau trešo gadu pēc kārtas pul-
cējas tūrisma braucienam pa Latvi-
ju. Retro kluba vadītājs Kaido Kaas 
stāsta: “Mērķis ļoti vienkāršs - iepazīt 
kaimiņvalsti Latviju un atstāt par sevi 
iespaidu”.  Pirmajā gadā retro klubs 
ceļoja pa Vidzemi - Līgatni, Valmieru, 
Cēsīm, Trapeni, Alūksni.  Otrajā gadā 
tika iepazīta Zemgale - Rundāle, Baus-
ka, Jelgava, Tērvete. Šogad pa Latgali 
- Balvi – Kārsava – Ludza – Krāslava – 
Aglona – Preiļi – Gaigalava – Ape.

Šāda veida ceļojumā cenšamies 
braukt grupās ne vairāk par 20 
transportlīdzekļiem. Tie, kuri reģistrējas 
ceļojumam pirmie, protams, ir parādes 
braucēji un brauc grupai pa priekšu, 
tādā veidā mēs tiem izrādām lielāku 
godu. Neskatoties uz to, ka esam 
auto un moto retro klubs, daudzi 
transportlīdzekļi ir veci, taču tie tomēr 
spēj nobraukt 600 - 800 km distances. 
Igaunijā ir ļoti daudz retro automobiļu, 
kuri nekust ne no vietas, tie parādēs 
tiek pārvadāti piekabēs kā uzskates 
materiāls, taču šādos tūrisma ceļoju-
mos piedalās tikai tie, kas spējīgi pār-
vietoties saviem spēkiem un nespēj 
sabojāt ceļojuma prieku.

Igaunija un Latvija ir kaimiņvalstis, 
bet mēs maz ko zinām viena par otru. 
Pa šiem trim gadiem esam Latviju ma-
zliet iepazinuši un esam sajūsmā par 
valsts tūrisma piedāvājumu. Ir tik daudz 
brīnišķīgu vietu, ko apskatīt, iepazīt. 

Retro klubā esam apvienojušies 
ārsti, juristi, policisti, medmāsas, sko-
lotāji un baņķieri, mājsaimnieces un 
mežstrādnieki, tāpēc ceļojums ir ļoti jau-
trs. Ir par ko parunāt, padiskutēt. Visus 
mūs vieno mīlestība uz retro auto, kaut 
gan šī gada ceļojums vēl nav beidzies, 
jau kaļam plānus nākamajam gadam.”

Sarunā ar kluba vadītāju nopro-
tu, ka teiciens “trīs reizes nomēri un 
tikai tad griez” ir laikam par igauņiem 
teikts. Izrādās, ka sava kluba biedrus pa 
iepriekš izvēlēto maršrutu vadītājs ceļo-
juma tūrē palaiž tikai tad, kad šis ceļa 
maršruts pašam trīs reizes izbraukts. 

Uzreiz pēc atgriešanās no šī ceļo-
juma kluba vadītājs sāks veidot nākamā 
gada ceļojuma maršrutu. Kad vēlamais 
maršruts tiks sastādīts, rudens pusē, 
Kaido tam izbrauks cauri, lai pārliecinā-
tos vai maršruts izvēlēts interesants. 
Kad tas tiks izdarīt, ziemas periodā 
Kaido maršrutam izbrauks otro reizi, lai 
saskaņotu tās tūrisma vietas, kas pirmā 
reizē neizdevās, kā arī tiks pārbaudīti 
tie tūrisma objekti, kuri tiks iekļauti 
laika gaitā. Īsi pirms lielā ceļojuma šis 
maršruts tiks izbraukts trešo reizi, lai 
pārliecinātos, vai izvēlētajā maršrutā 
nekas nav mainījies - nav ceļu remon-

tu, vai kaut kādu citu aizķeršanos, lai 
nebūtu nekādu “pārsteigumu”. Un tikai 
tad, kad trīs reizes maršruta posms tiks 
pārbaudīts, šo ceļojumu piedzīvos ret-
ro auto moto kluba biedri. 

Kaido uzsver, ka “Mēs atbildam 
par kluba biedru un retro auto drošī-
bu, tāpēc kvalitātei jābūt nevaino-
jamai, lai nekādas ķibeles nespētu 
sabojāt ceļojumu un atpūtu, kā arī 
nekaitētu retro automobiļiem.”

Retro kluba biedri bija lielā sa-
jūsmā par Aglonas baziliku. Daudzi tik 
vērienīgu bazilikas laukumu redz pirmo 
reizi mūžā. Ar lielu izbrīnu un, novēlot 
tikpat lielu darba sparu, igauņi atsaucās 
par II pasaules kara muzeju un tā dib-
inātāju Valdi Tu- movu. Bez ievērības 
nepalika arī Kristus Karaļa kalns.

Katra retro automašīna vai moto-
cikls ir sava vēstures stāsta cienīgs. Vi-
eniem tas ir atradums šķūnīti, iegādā-
joties lauku māju, citi par tāda auto 
eksistenci uzzinājuši pēc vecmāmiņu 
foto albuma šķirstīšanas, citam vien-
kārši nopirkts.

Citroena 2CV vadītājs Allans 
Kaasiks pavēstīja, ka savu 40 ga-
dus veco auto iegādājies pirms as-
toņiem gadiem Tallinā un pats veicis 
restaurācijas darbus.  Restaurācijas 
darbi ilguši divus gadus, jo daudz lai-
ka tika patērēts nepieciešamo detaļu 
meklēšanai. Allans šādā izbraukuma 
tūrē piedalās jau otro reizi. Aglonā 
neaizmirstamus brīžus piedzīvojis 
Aglonas bazilikā, bet Latvijā kopumā 
priecējis labais un vasarīgais laiks.

Kamēr retro automobiļi “barojās” 
degvielas uzpildes stacijā, gaidot auto 
kolonnā, izdevās parunāt ne tikai par 
retro automobiļiem, bet arī par Igauni-
jas valsts problēmām. Igaunijā tāpat kā 
Latvijā ir aktuāls mazo skolu jautājums. 
Viens mazo skolu likvidācijas vilnis ir 
aiz muguras, taču jūtams, ka tam drīz 
vien sekos otrs vilnis, kuru radīs nevis 
valdība, bet gan vecāki, kuri uzskata, ka 
labāk, lai bērns mācās tālāk no mājām, 
bet saņem kvalitatīvu izglītību un 
mācību procesa laikā tiek nodrošināts ar 
mūsdienīgiem mācību līdzekļiem, nevis 
paliek skolā, kurai finansējuma trūkuma 
dēļ, iespējams, kvalitāte krītas. 

Tā kā Igaunija bija pirmā no 
Baltijas valstīm, kurā tika ieviests eiro, 
tad uz šo brīdi kopumā tie ir pieraduši 
pie šīs valūtas un priecīgi, ka, braucot 
uz Latviju, tiem nevajadzēja mainīt 
valūtu, kā tas bija pirms trim gadiem. 
Igauniju un Latviju vieno ne tikai 
Baltijas valstu piederība, bet arī eiro.

No Aglonas Igaunijas Retro auto 
un moto klubs devās uz Preiļiem, 
bet Aglonieši gaida 8. augustu, kad 
Aglonas novada svētku laikā tiks dota 
iespēja skatīt Pancars automašīnas.  

Ja vēlies krāšņi izkrāsotas Pancars 
automašīnas redzēt pats savām acīm, 
tad laipni aicināts uz Aglonas novada 
svētkiem 8. augustā! Bet Igauņu retro 
auto un moto parādes video skaties mā-
jaslapā www.aglona.net, rakstā “Aglonā 
viesojas retro moto auto klubs”. 

Elizabete VIĻUMA

Obamas viedoklis par 
homofobiju 

ASV prezidents Baraks Obama patlaban notiekošā Āfrikas ap-
meklējuma gaitā paudis atbalstu geju un lesbiešu tiesībām un pielī-
dzinājis homofobiju rasu diskriminācijai, ar kuru viņš sastapies ASV. 
Ar Kenijas prezidentu Uhuru Kenjatu kopīgajā preses konferencē viņš 
arī asi vērsies pret korupciju šajā valstī. Kenijā homoseksuālas attie-
cības joprojām tiek uzskatītas par kriminālnoziegumu. Obama Kenijā, 
kur dzimis viņa tēvs, ieradies pirmo reizi Savienoto Valstu prezidenta 
statusā, kaut arī iepriekš tur jau ciemojies. Viņš solīja atkal atgriezties 
Kenijā pēc prezidentūras termiņa beigām jau kā privātpersona, lai ap-
ciemotu ciematu, kurā mīt viņa radinieki.

Lietuvas, Polijas un Ukrainas kopīgā brigāde
Polijas, Lietuvas un Ukrainas aizsardzības ministri piektdien pa-

rakstījuši tehnisko vienošanos par kopīgās brigādes (LITPOLUKRBRIG) 
darbības konkrētiem aspektiem. Vienošanos tikšanās laikā Ļvovā pa-
rakstīja Polijas aizsardzības ministrs Tomašs Semoņaks un viņa Lie-
tuvas un Ukrainas kolēģi - Jozs Oleks un ģenerālis Stepans Poltoraks. 
Ministri arī vienojās, ka pirmie kopīgās brigādes manevri notiks tuvāko 
mēnešu laikā. Brigādes galvenais mērķis būs dalība miera uzturēšanas 
operācijās, taču galvenais vienības izveides cēlonis bija Krievijas agresija 
pret Ukrainu. Oleks norādīja, ka brigādes izveide ir svarīgs solis atbalsta 
sniegšanai Ukrainai, kas cīnās pret Krievijas un tās apbruņoto teroristu 
bandu agresiju. Brigādes štābs atradīsies Ļubļinā. Tā sastāvā būs ap-
tuveni 50 poļu virsnieki, kā arī pa 20 lietuviešu un ukraiņu virsniekiem. 
Kopējais brigādes personālsastāvs būs 4500 vīru stiprumā. Taču karavīri 
pastāvīgi būs dislocēti savās valstīs un tiksies tikai manevru laikā un ār-
valstu misijās, kuras organizēs ANO, NATO vai Eiropas Savienība (ES).

Spānijā var precēties no 16 gadiem
Spānija ceturtdien paaugstinājusi minimālo laulību vecumu no 14 uz 

16 gadiem. No 14 uz 16 gadiem paaugstināts minimālais vecums, kas 
tika atļauts izņēmuma gadījumos ar tiesneša piekrišanu, bet vispārējais 
minimālais vecums, lai stātos laulībā, paliks 18 gadi. Līdzšinējais mini-
mālais vecums Spānijā bija viens no mazākajiem Eiropā. Spānijas kon-
servatīvā valdība paaugstināja arī vecumu, kad persona ir tiesīga stāties 
dzimumattiecībās no 13 uz 16 gadiem, taču dekriminalizēja dzimumattie-
cības pusaudžu starpā. Pasākuma mērķis ir apkarot pedofiliju. Laulības 
mazgadīgo starpā Spānijā kļūst arvien retākas. 2014. gadā notika tikai 1 
laulības, kurās bija iesaistīta persona, kas jaunāka par 15 gadiem.

Pasaulē
30.07. – šīs vasaras 

karstākā pieteikšanās diena 
GADA BALVAI DIZAINĀ 2015!  
Nenokavē, vēl var paspēt! Atgādina 
Latvijas Dizaineru savienība (LDS) un 
aicina pieteikties konkursam GADA 
BALVA DIZAINĀ 2015 (GBD2015), kas 
norisināsies Rīgas starptautiskajā di-
zaina izstādē DIZAINA SALA 2015, (De-
sign isle 2015), BT1 izstāžu zālē Ķīpsa-
lā, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā, no 02.10. līdz 
04.10.2015. 

Konkursa ietvaros norisināsies 
Tematiskais konkurss LAI RIPO!  un 
dizaina skolu un augstskolu konkurss 
SKOLU GADA BALVA DIZAINĀ 2015.

Ienāc un piesakies konkursam 
līdz 30.07. 2015. LDS mājas lapā www.
design.lv

Darbus pieteikt konkursam tiek 
aicināti visi ar dizaina objektu saistītie 
— dizaina pasūtītāji, izpildītāji, līdzau-
tori, visi tie, kas piedalījušies un kopā 
izlolojuši dizaineru ieceres un vēlas 
izcelt to nozīmību.

Kā katru gadu, ir 6 konkursa pa-
matkategorijas - Rūpnieciskais dizains, 
Modes aksesuāru/tekstila dizains, 
Grafiskais dizains, Foto dizains, Inter-
jera dizains un Vides dizains, kurās 
var pieteikt darbus, lai apliecinātu to 
konkurētspēju un gatavību  ražošanai, 
pārdošanai un lietošanai.

Skolu konkurss SKOLU GADA 
BALVA DIZAINĀ 2015 tiek rīkots lai 
veicinātu un popularizētu  Latvijas 
profesionālo dizaina izglītību, apzinātu 
un novērtētu skolu mācībspēkus un 
to audzēkņu un studentu izcilību un 
viņu gatavību darbībai dizaina nozares 
tirgū.

Andrejs BROKS, Latvijas Dizaineru 
savienības valdes priekšsēdētājs

Iekarsti Gada balvai 
dizainā 2015!
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22. jūlijā norisinājās ikgadējie svēt-
ki „ANNAS DAGDĀ 2015”. No rīta notika 
velomaratons, kurā piedalījās vairāk nekā 
trīsdesmit dalībnieku, bet vakarā Tautas 
namā sākās Dagdas novada dziesmu kari 
„Novads dzied!”. Šajā dziesmu konkursā 
iesaistījās kori no Asūnes, Ķepovas, Ezer-
nieku, Andzeļu, Šķaunes, Bērziņu pagasta 
un no Dagdas. Zālē sapulcējās līdzjutēji 
no visa novada, cilvēki nāca veselām ģi-
menēm.  

Konkurss 
tika organizēts 
divās kārtās: 
no sākuma 
visiem dalīb-
niekiem bija 
jāuzstājas ar 
latviešu tau-
tasdziesmu, 
bet pēc tam 
tika paredzēts 
d e m o n s t r ē t 
savu unikali-

tāti, izpildot jebkuru dziesmu, kas raksturo 
dzimtā novada īpatnības. 

Dalībnieku priekš-
nesumus vērtēja atzīti 
eksperti, kuru vārdi līdz 
konkursa pirmās kārtas 
noslēgumam nebija zinā-
mi ne skatītājiem, ne ko-
ristiem.  

Pēc Dagdas novada 
domes priekšsēdētājas 
Sandras Viškures apsvei-
kuma vārdiem sākās ko-
lektīvu uzstāšanās kārtas 
numuru izloze. Un tad pir-
mā kārta varēja sākties. 
Konkurss norisinājās kā 
tradicionāls svētku kon-
certs, bez pauzēm un 
gaidīšanas momentiem. 
Protams, uztraucās visi. 
Kolektīvi parūpējās par 
sava īpašā vizuālā tēla 
radīšanu: kostīmi, krāsu 
gamma, bet galvenais - 
dziesmas. 

Var pietiekami ilgi 
analizēt katra kora dzie-

dāšanas īpatnības, taču tas nav galvenais. 
Kopā ar visiem skatītājiem man tika dota ie-
spēja izjust īstu sirsnīgumu un tautiskumu. 
Dalībnieku vidū bija pieredzējušāki kolektīvi 
un arī tādi, kas pirmoreiz nokļuva uz lielās 
skatuves, bet publika apdāvināja ar aplau-
siem visus koru karu dalībniekus. 

Pēc pirmās kārtas man parādījās vai-
rāki favorīti. Īpaši patika dziesma „Tumša 
nakte”, ar kuru uzstājās meiteņu kolektīvs no 
Ezerniekiem, „Es atnācu uguntiņu” Andzeļu 
koristu izpildījumā, bet dziesma „Pī Dīveņa 

gari goldi”, ko izpildīja 
grupa „Centra ļaudis” 
no Dagdas, lika man 
aizmirst par visu pa-
saulē.  

Pirmās kārtas 
noslēgumā pasākuma 
vadītāja Solvita Plivča 
atklāja intrigu, kas bija 
saistīta ar dziesmu 
konkursa ekspertiem, 
skatītājiem un dziedā-
tājiem paziņojot viņu 
vārdus – Ivars Pau-
liņš, Guna Malinovska, 
Andris Badūns, Aigars 
Orols, Artūrs Kro-
māns. Ikvienu eksper-
tu publika sagaidīja ar 
aplausiem. Visi komi-
sijas locekļi atzinās, 
ka pēc pirmās kārtas 
viņiem jau ir favorīti, 
taču noslēpumu sa-
glabāja līdz pasākuma 
beigām. 

Konkursa otrā kārta izvērtās daudz-
veidīga. Patriotiskas dziesmas – „Atdzims-
ti, Latgola!” (Asūne un Ķepova), „Mūžīgie 
vārdi” (Andzeļi) - nomainīja draiskulīgas 
„Dear future husband” (Ezernieki), „Buggi” 
(Dagda) un „Glāzīte uz ceļakāju” (Šķau-
ne). Šī koncerta daļa noslēdzās ar lirisku 
dziesmu, kuru izpildīja koris no Bērziņu 
pagasta. Žūrija devās pieņemt galīgo lē-
mumu, kas bija visai sarežģīts uzdevums, 
bet uz skatuves viens pēc otra uzstājās 
novada jaunie talanti. Ar saviem priekšne-
sumiem publiku iepriecināja Kārlis Dārz-
nieks, Katrīna Kuzņecova, Līga Stepiņa, 
Darja Puzanova. 

…Diplomi tika pasniegti visiem koru 
karu dalībniekiem. Nomināciju nosaukumi 

skanēja izteiksmīgi un pat pacilāti, un visi 
koristi bija ļoti gandarīti. Kā jau to varēja 
sagaidīt, par dziesmu karu uzvarētājiem 
kļuva Ezernieku un Dagdas pārstāvji. Bet 
skatītāji vēl ilgu laiku atcerēsies nopietnos 
dziesmu izpildītājus no Andzeļiem, jautros 
šķauniešus, domīgos koristus no Asūnes 
un Ķepovas un patīkamās Bērziņu pagas-
ta dziedātāju balsis. 

Par svētku noslēgumu kļuva dzies-
mas „Skaista mana tēva sēta” kopīgais 
izpildījums. Kori dziedāja kopā ar visiem 
skatītājiem. 

Gan novada domes priekšsēdētā-
ja, gan pasākuma vadītāja runāja par to, 
ka būtu labi, ja tiktu izveidots liels koris, 
kurā iesaistītos labāko balsu īpašnieki no 
visiem novada pagastiem. Jo dziesma 
vieno, palīdz pārdzīvot nedienas, justies 
spēcīgākiem. Klausoties fināldziesmu un 
vērojot to, kā Solvita Plivča, skatītājiem ne-
manot, diriģē visus kolektīvus vienkopus, 
es padomāju, ka Dagdas novada koris jau 
ir izveidots, bet šeit notika tā pirmais kop-
mēģinājums.  

Koru kari ir beigušies, taču vienotības 
izjūta paliks uz ilgāku laiku. Esmu pārlie-
cināts, ka jau pavisam drīz mums būs ie-
spēja apmeklēt Dagdas novada apvienotā 
kora pirmo koncertu. Man ļoti gribētos! 

Šogad pasākums „ANNAS DAGDĀ” 
bija dažādu notikumu bagāts. Par lielāka-
jiem un interesantākajiem mūsu avīze no-
teikti pastāstīs saviem lasītājiem. Sveicam 
svētkos, Dagda! 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Autora foto

 Annas Dagdā 2015

Svētki sākas ar dziesmu VDEĀVK  klienti 
 atgādinājumu par 

 invaliditātes termiņa 
beigām saņems mēnesi 

iepriekš
No 24. jūlija Veselības un darbspēju 

ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDE-
ĀVK) klienti savos mobilajos tālruņos mē-
nesi pirms invaliditātes statusa termiņa 
beigām saņems atgādinājumu, ka konkrē-
tā dienā beigsies invaliditātes statusa ter-
miņš un kā viņam jārīkojas tālāk. 

Tādejādi cilvēki varēs ērtāk saplānot 
laiku un savlaicīgi rīkoties, lai iesniegtu do-
kumentus, kas nepieciešami atkārtotas ek-
spertīzes veikšanai. Dokumenti VDEĀVK 
jāiesniedz ne vēlāk kā 3-4 nedēļas pirms 
invaliditātes termiņa beigām.

Īsziņu mobilajos tālruņos saņems 
tie cilvēki ar invaliditāti, kas iesniegumā 
VDEĀVK par invaliditātes piešķiršanu būs 
iepriekš norādījuši mobilā tālruņa numu-
ru. Gadījumā, ja mobilā tālruņa numurs ir 
mainījies, tad aicinām klientu pašiem sekot 
līdzi invaliditātes statusa termiņam. Atgādi-
nām, ka invaliditātes statuss ir nosacījums, 
lai nepārtrauktu ar invaliditāti saistīto pa-
balstu izmaksu.  

Pašlaik VDEĀVK ir aptuveni 168 tūk-
stošu liels klientu loks. Ik gadu valsts komi-
sija piešķir invaliditāti ap 55 tūkstošiem cil-
vēku, no kuriem 16 tūkstošiem invaliditāte 
tiek noteikta pirmo reizi dzīvē. Saskaņā ar 
VDEĀVK prognozēm, vasaras mēnešos ik 
dienu īsziņas tiks nosūtītas uz mobilajiem 
telefoniem ap 100 klientiem, bet rudens 
pusē to skaits dienā būs trīskāršs. Proti, 
atgādinājumu par invaliditātes termiņa bei-
gām dienā vidēji saņems ap 300 klientu.

Tāpat 2015. gada rudenī iecerēts piln-
veidot saziņu ar VDEĀVK klientiem e-pa-
stā un 2016. gadā izveidot elektronisko 
klientu informācijas punktu. 

Papildu informāciju par invaliditātes 
ekspertīzes kārtību un VDEĀVK noda-
ļu darba laiku var iegūt mājas lapā www.
vdeavk.gov.lv, kā arī zvanot uz Rīgas ap-
vienoto nodaļu vai reģionālajām ārstu ko-
misijām.

Invaliditātes ekspertīzes uzdevums ir 
individualizēti izvērtēt personas veselības 
un funkcionālo spēju ierobežojuma pakāpi 
un noteikt personas atbilstību invaliditātes 
piešķiršanas kritērijiem, kā arī iespējas in-
tegrēties sabiedrībā.

Lai nokārtotu invaliditāti, cilvēkiem vis-
pirms ir jādodas pie sava ģimenes vai ār-
stējošā ārsta, kurš, ņemot vērā vispusīgas 
medicīniskās izmeklēšanas un atbilstošas 
ārstēšanas rezultātus, izlemj jautājumu 
par cilvēka nosūtīšanu uz komisijas noda-
ļu invaliditātes ekspertīzes veikšanai. In-
validitātes ekspertīzes laikā tiek lemts vai 
cilvēkam noteikt invaliditāti. Invaliditātes 
ekspertīzi veic bez cilvēka klātbūtnes, pa-
matojoties uz iesniegtajiem dokumentiem. 
Ja nepieciešams, VDEĀVK lūdz ģimenes 
ārstu veikt papildus izmeklējumus, kā arī 
var uzaicināt personu uz lietas izskatīšanu 
klātienē.

LM informē

Žurnāli jūlijā - augustā

•	 Triks un pārdabiskais. 
Latvijas brīnumdaris Mr. 
Fox piedalās magu fes-
tivāla Jūrmalā.

•	 Atdzimst pēc 3000 
gadu. Britu meitene 
pārņem Ēģiptes prieste-
rienes gudrības.

•	 Melnie tauriņi. Sākam 
publicēt rakstnieces Dzintras Šulces mis-
tikas stāstus. 

•	 Padomnieks. Kā iemānīt naudu makā.
•	 Garīgie sargi. Latvijas koku enerģētika.
•	 Seno ķeltu gars. Eiropas pagānu tradīci-

jas mūsdienās.
•	 Ezotēriskā mode. Rotas skaistuma, ve-

selības un likteņa sardzē. 
•	 Katrā Citādās Pasaules numurā: horosko-

pi, astroloģes un numeroloģes atbildes 
uz jūsu jautājumiem, cilvēkstāsti, Mēness 
kalnedārs.

CITĀDĀ PASAULE
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Plānojot braucienu uz Spā-
nijas galvaspilsētu jūlijā, es vis-
vairāk baidījos no pārāk svelmī-
gas saules, sutoņas, kas varētu 
traucēt izbaudīt visu Madrides 
krāšņumu divarpus dienu laikā. 
Gatavojos pamatīgi. Lasīju at-
sauksmes, informāciju interneta 
mājaslapās. Izveidoju ievēro-
jamāko vietu sarakstu – ko ik-
vienam tūristam nepieciešams 
apskatīt Spānijas galvaspilsētā: 
Puerta del Sol (Saules vārti), 
Karaliskais laukums jeb Plaza 
Major, Prado muzejs, Karaliskā 
pils un katedrāle. Divām dienām 
pietiks, ja ņem vērā to, ka no pus-
dienlaika līdz 5 vakarā spāņiem ir 
siesta - pēcpusdienas snauda vai 
atpūta. Tā es domāju pirms brau-
ciena uz pilsētām Servantesa un 
Goija. 

Četras stundas ar lidmašīnu 
no Viļņas - ne pārāk nogurdinoši, 
pat tad, ja lidojumu organizē kom-
pānija, kas ir spējīga iespiest ne-
laimīgajā “Boingā” daudz vairāk 

pasažieru, nekā paredzēts tāda 
veida gaisa pārvadājumiem... 

Spānija sākās ar lidostu. 
Madrides gaisa vārti ir Barahas 
starptautiskā lidosta, kuras terito-
rija ir patiešām milzīga, bet orga-
nizācijas un tūristu informēšanas 
ziņā - ļoti ērta. Ceļš līdz viesnīcai 
aizņēma gandrīz stundu. Laiks 
bija pats karstākais, bet autobusi 
nodrošināti ar kondicionieriem... 

Izvietošana vienkāršā, bet 
patīkamā viesnīcā pagāja ātri, 
kondicionieris glāba no svelmes. 
Pēc ilga ceļa (sākumā līdz Viļņai, 
pēc tam līdz Madridei) bija nepie-
ciešama atpūta. Taču jau pēc di-
vām stundām, neskatoties uz to, 
ka sāka tumt, es devos “izlūkot” 
apkārtni.  

Izpētīju pilsētas centra plānu 
un noskaidroju, ka daudzi apska-
tes objekti atrodas diezgan tuvu, 
tāpēc varēja neizmantot sabied-
risko transportu (Madridē tas ir 
dārgs). Pārvietojoties pa ielu, 
kur atradās mana viesnīca, es 
jau pēc 20 minūtēm nonācu līdz 
Karaliskajam laukumam (Plaza 
Major). Pārliecinājos, ka dzīve 

tur patiešām mutuļo, es neaizka-
vējos un gāju tālāk līdz Madrides 
sirdij - laukumam „Saules vārti” 
(Puerta del Sol). Tūristi, muzikan-
ti, akrobāti, burvju mākslinieki... 
Uz visu šo dzīvespriecīgo pūli es 
noraudzījos no malas, jo pastai-
ga pirmajā dienā bija plānota ti-
kai kā „izlūkgājiens”. Pa ceļam uz 
viesnīcu es iegāju vienā no tapu 
bāriem, kur varēja iegūt priekš-
statu par tradicionālajām spāņu 
uzkodām. Ar to mana pirmā die-
na Spānijā arī noslēdzās. Bija 
kārtīgi jāizguļas. 

No rīta Madridē ir jūtams 
svaigums, elpot ir viegli, it īpaši 
agri no rīta. Tas ir pats labākais 
laiks pastaigai pa pilsētu, un ta-
gad varēja izbaudīt spāņu gal-
vaspilsētas krāšņumu pilnā mērā. 

Plaza Major 

Šī vieta jau vairākas reizes 
mainījusi savu nosaukumu. Taču 
Madrides iedzīvotāji vienmēr 
sauca to par Karalisko lauku-
mu. Lope de Vega dēvēja to par 
Spānijas nabu. Kvadrātveidīgais 
laukums ir karaļa pils kompleksa 
pagalms. Ienākt tajā ir iespējams 
caur vārtiem, kas ir ierīkoti no vi-
sām debespusēm. Kādreiz šeit 
bija teritorija, kas bija paredzē-
ta koridai, bruņinieku turnīriem, 
sodīšanai ar nāvi un autodafē. 
Inkvizīcija šajā vietā sadedzināja 
ķecerus un raganas. 

Tagad šī laukuma ēku pirma-
jos stāvos atrodas visdažādākie 
restorāni un suvenīru tirdzniecības 
vietas. Oficianti piedāvā tūristiem 
nogaršot Spānijā labāko paelju.  

No visiem laukuma ob-
jektiem, kuri cieši saistīti savā 
starpā, īpaši izceļas „Maiznīca”. 
Nosaukums ir ļoti nosacīts, kād-
reiz ēkas cokolstāvā tiešām bija 
ceptuve, kas apgādāja ar maizes 
izstrādājumiem karaļa galmu. Bet 

koridas laikā maiznīcas pirmā 
stāva balkons bija paredzēts visai 
karaliskajai ģimenei. Uz pārējiem 
balkoniem (šajā laukumā tie ir 

437) izvietojās aristokrā-
ti un Madrides bagātākie 
tirgotāji.  

Laukuma centrā ir 
karaļa Filipa III statuja, 
viņš valdīja nemākulī-
gi un neprātīgi. Filipa III 
valdīšanas laikā no Spā-
nijas izdzina moriskus 
(mauritāņu izcelsmes 
zemniekus un tirgotājus) 
un čigānus. Pils etiķetes 
likumi tajā vēstures perio-
dā bijuši ļoti stingri, stāsta, 
ka vienu reizi karalis sa-
indējies pie kamīna tikai 
tāpēc, ka īstajā brīdi ne-
atrada to vienīgo grandu, 
kuram bija tiesības pārlikt 
karaļa krēslu, līdz ar to 
Filips III bija spiests sēdēt 

un ieelpot dvingu. Valsts kase bija 
pilnīgi tukša, bet parādi pārsnie-
dza visas saprātīgas robežas. 
Piemineklis karalim Filipam III at-
rodas šajā laukuma tāpēc, ka tieši 
viņa valdīšanas laikā Plaza Major 
kļuva par Spānijas nabu. 

Šajā laukumā notiek aktīva 
tirdzniecība, savu preci piedāvā 
„afrospāņi” (manuprāt, tieši tā va-
jadzētu saukt Spānijas iedzīvo-
tājus, kas ir negroīdu rases pār-
stāvji). Preces, kuras viņi pārdod, 
ir visvienkāršākās, bet cenas ir 
visai mērenas. Gribētāju iegūt 
„īstu” Luī Vitona somiņu vai Gu-
cci saulesbrilles nav daudz, bet 
spilgtus vēdekļus par diviem eiro 
cilvēki pērk labprāt. Protams, tā 
ir nelikumīga tirdzniecība, tāpēc 

pārdevēji izdomāja visai oriģinā-
lu metodi: visas preces ir saliktas 
uz pārklājiem, pie visiem pārklāju 
stūriem ir piesieta aukla, un visas 
auklas ir „negocianta” rokās. Tajā 
mirklī, kad ierodas municipālā po-
licija, ar vienu rokas kustību „lete” 
pārvēršas par nelielu tarbu uz 
pleca. Visiem ir skaidrs, ka pilsē-
tas varas pārstāvji izliekas nere-
dzam šīs „maisu lietas”, tai skaitā 
tāpēc, ka tūristiem tas patīk, bet 
visi ceļotāji Madridē (tūristu vidū 
tā nav vispopulārākā Eiropas pil-
sēta) ir vienmēr laipni gaidīti un 
īpaši sargājami. 

Nepilnu desmit minūšu gājie-
nā no Karaliskā laukuma atrodas 
Saules vārti. Šis laukums ir gal-
venais Plaza Major „konkurents”. 

Puerta del Sol 

Deviņas Madrides ielas sa-
iet šajā senajā laukumā. Nosau-
kums „Saules vārti” radies tajos 
tālajos laikos, kad šeit bija aus-

trumu vārti, kas veda uz viduslai-
ku pilsētu. Tos dēvēja par Saules 
vārtiem, jo tieši caur šiem vārtiem 
katru rītu Madridē ienāca saule. 

Jau kopš 
XVI gadsimta 
sākuma te bija 
tirgus vieta, bet 
pateicībā par 
atpestīšanu no 
mēra šajā lau-
kumā tika uzbū-
vēta baznīca, 
klosteris un... 
publiskais nams. 
Pēdējo iestādi 
drīz vien pārcēla 
tālāk no klostera. Puerta del Sol 
ir Madrides demokrātiskākā vie-
ta. Šeit var uzstāties ar dedzīgu 

runu, protestēt pret 
valdības politiku, 
dziedāt vai dejot, 
spēlēt mūzikas ins-
trumentus, vārdu 
sakot, parādīt visas 
savas spējas. Tūris-
ti dievina šo vietu. 

Vienā no as-
toņpadsmit lauku-
ma stūriem atrodas 
piemineklis galve-
najam galvaspilsē-
tas simbolam - lā-
cim, kas sniedzas 
pēc zemeņkoka 
augļiem. Zemeņko-
kam nav nekā kopī-
ga ar zemenēm, šie 
koki kādreiz auga 
apkārt Madridei un 

simbolizēja pilsētas 
bagātību. Lācis ar šo koku ir pa-
šbilžu cienītāju “svētceļojuma” 
galamērķis. 

Laukuma centrā, tāpat kā 
daudzās citās karalistēs, ir karalis 
– šajā vietā tas ir Kārlis III. Gudrs 
un veiksmīgs reformators. Neska-
toties uz konservatīvās garīdznie-
cības pretestību, karalim izdevās 
sakārtot valsts finanšu lietas, viņš 
atvēra daudz mācību iestāžu un 
atviegloja nodokļu slogu. 

Vakarā Puerta del Sol pār-
vēršas par milzīgu koncerta lau-
kumu: ielu dejotāji no Korejas 
vairāk līdzinās akrobātiem, viņi 
taisa brīnumus uz vecpilsētas 
bruģa; čigānu grupa no Slovāki-
jas spēlē cimboles tik prasmīgi, 
ka pūlis auro aiz sajūsmas; burv-
ju mākslinieks no Itālijas izklaidē 
publiku ar meistarīgiem trikiem. 
Laukuma centrā, pie paša pie-
minekļa, jauniešu grupa ar nepa-
rastām frizūrām protestē. Kas ir 
protesta būtība – nav saprotams, 

bet periodiski viens no kompāni-
jas dalībniekiem ceļas un skaļi 
un izteiksmīgi kaut ko nolasa no 
lapas. Publika klausās, parausta 

plecus un aiziet. Laukums dzīvo 
savu dzīvi. Municipālā policija de-
žurē šeit pastāvīgi, laukumam ir 
negatīva reputācija, jo te ir daudz 
kabatzagļu un blēžu. Uz policijas 
mikroautobusa ir uzrakstīts, ka 
tūristi var komunicēt ar policis-
tiem astoņās valodās! Kārtības 
sargi ir gatavi atbildēt uz visiem 
jautājumiem angļu, franču, ķīnie-
šu, vācu, itāļu, portugāļu, krievu 
un japāņu valodā. Iespaidīgi, vai 
ne? Kaut gan, godīgi sakot, nav 
skaidrs, kā var nodrošināt šo 
daudzvalodību...   

Laiks vasarīgajā Madridē 
paiet nemanot. Bet priekšā mani 
gaidīja galvenais piedzīvojums: 
kā bez maksas nokļūt Prado mu-
zejā. Izrādās, ka tas ir pilnīgi ie-
spējams! 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Autora foto 

Madride jūlijā: “Saules vārti”, Velaskess un nedaudz Sangrijas

 Madrides galvenais simbols.

Dzīvā skulptūra izklaidē tūristus.

“Saules vārti” - Madrides galvenais laukums.

Policisti - poligloti Puerta del Sol laukumā.

Filipa III zirga statuja.

“Maiznīca” Karaliskajā laukumā.
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Kad jūlija sākumā Aglonas 
novada lauku mājā “Upenīte” no-
risinājās novadu konkurss “Siera 
un maizes svētku sāļā torte”, di-
vas sievietes savā starpā meklēja 
atbildi uz jautājumu, kad īsti Lat-
vijā ienākušas tortes?

To, ka tortes pasaulē zinā-
mas jau aptuveni 2 000 gadu, 
abas sievietes apzinājušās, taču, 
kad īsti tortes ienākušas Latvi-
jas teritorijā, šo faktu sievietes 
noskaidrot uzticēja laikrakstam 
“Ezerzeme”. 

Citas saimnieces, ieraugot 
skaistās tortes laikrakstā, lūdza 
noskaidrot vismaz konkursa 1. 
vietas ieguvējas Svetlanas Vi-
džupes (Dagda) tortes “Vasaras 
sonāte” sastāvu un tapšanas no-
slēpumus, ar ko uzvarētāja bez 
iebildumiem telefonsarunā da-
lījās un atsūtīja recepti ar tortes 
pagatavošanas aprakstu.

Meklējot atbildes uz saimnie-

ču jautājumiem, tika uzieti arī citi 
interesanti fakti par tortēm.

Kad tad Latvieši sāka at-
ļauties šādas gastronomiskas 
izvirtības un kad mūsu zemē 
tika baudīta pirmā torte? 

Kādā raidījumā profesore, 
latviešu literatūrzinātniece, grā-
matu autore un politiķe Janīna 
Kursīte atzīst, Kārlis Draviņš grā-
matā “Kurzemē aizgājušos lai-
kos” min, ka tortes Latvijā muiž-
nieku pilīs tiek pieminētas kopš 
19. gadsimta 20. gadiem. 

Taču mājās, kur valdījusi 
pārticība un bagātība, tortes tika 
ceptas tikai 19. gadsimta beigās, 
bet šādu greznību latvieši atļāvās 
tikai ļoti īpašās reizēs. Pats vārds 
“torte” liecina, ka tas ir aizgūts 
no vācu valodas, savukārt vā-
ciešiem šis vārds aizgūts no itāļu 
valodas, savukārt itāļi to aizguvu-
ši no latīņu valodas (romiešiem), 
kas tulkojumā nozīmē “apaļais”, 

“savīts aplī”. 
Torte latviešiem vienmēr bijusi 

pārticības zīme - atļaušanās zīme. 
Tās tika ceptas ne tikai kāzās, bet 
arī lielās jubilejās un nozīmīgos 
svētkos, tortes esamība uz galda 
kalpoja par veiksmes simbolu.

Ne visās kāzās latvieši varē-
ja atļauties tortes, tās varēja at-
ļauties tikai turīgie latvieši. Kādā 
“parādnieku grāmatā” pieminēts, 
ka kāds līgavainis aizņēmies 
naudu ar pamatojumu - kāzu tor-
tes sagatavošanai. Interesantā-
kais bijis, ka torte maksājusi teju 
piecas reizes dārgāk par līgavas 
kāzu kleitu. 

Un kā nu ne, kāzu kleita 
saulē neskābst, nekūst un to jau 
pirms laika var pašūt. Pavisam 
citādi ir ar torti. Tai jau labu laiku 
iepriekš bija jākrāj nepiecieša-
mās sastāvdaļas. Daudzviet tor-
tes tapšanas process sākās ar 
vistu iegādi, kuras bija domātas 

viesu galdam, taču tās iegādā-
jās agrāk, lai pirms došanās uz 
mielasta galda, atstrādā olu ra-
žošanā - nepieciešamajai svētku 
karalienei - tortei. 

Mūsdienu saimniecēm nav 
iedomājams, ka tāda sastāvdaļa 
kā cukurs arī nebija pieejama tik 
vienkārši, kur nu vēl smalkais cu-
kurs vai pūdercukurs, kādu mēs 
pazīstam, tā esot bijusi liela grez-
nība. Tāpēc tortes nācās saldināt 
ar medu. Ja medus saimniecēm 
nebija, torte bija tikai tik salda, cik 
ogu saldums starp tortes plāts-
maizēm, taču gadījās, ka ogas 
ātri saskāba un saldās tortes vie-
tā nācās baudīt skābo torti.

Tortes centās gatavot trek-
nas, jo tas kalpojis par pārticī-
bas un “izrādīšanās zīmi”, tāpat 
tortēm bija jābūt ar dažādām 
kārtām, tas simbolizēja, ka mā-
jās, kur tiek svinēti svētki, dzīve 
nav vienveidīga un vienmuļa. Jo 
kārtas bija dažādākas, jo mājas 
saimniece tika uzskatīta par inte-
resantu un radošu personību.

Pirmsākumos tortes etalons 
bijis tieši tās saldums, lai atgādi-
nātu par dzīves laimes brīžiem, 
mūsdienu sāļās tortes vairāk at-
gādina dzīves realitāti, jo tā “sal-
duma” dzīvē laikam tomēr ir ma-
zāk nekā “sāļuma”. 

Taču neskatoties uz to, kādu 
tortes veidu mūsdienu saimnie-
ces izvēlas, lai iepriecinātu savu 
ģimeni, radus, draugus un svētku 
dalībniekus, galvenās tortes pa-
zīmes – apaļa forma un treknums 
- būs nodrošināts abos variantos. 

Lai gan precīzas informāci-
jas, kad īsti Latvijā ienāca sāļās 

tortes, nav, tortes galveno formu 
– apli - ievēroja daudzas konkur-
sa “Siera un maizes svētku sāļā 
torte” dalībnieces. 

Aptaujājot konkursa dalīb-
nieces, tika noskaidrots, ka sāļās 
tortes Latvijā ienākušas nesen, 
taču domājams, ka drīzumā va-
rētu izkonkurēt saldās tortes. Sā-
kotnēji sāļās tortes tika jauktas ar 
kārtainiem salātiem, jo sāļā torte 
itāļu valodā skan “torta salata”, 
tāpēc daudziem tas asociējās ar 
salātiem, taču nav izslēgts, ka 
kārtainie salāti varētu būt sāļo 
toršu priekštecis, taču sāļā torte 
nekādā gadījumā nav kārtainie 
salāti. Kā atzina konkursa da-
lībnieces, sāļo torti pagatavot 
ir daudzreiz grūtāk nekā saldo, 
tāpēc, ja saimniece prot gatavot 
abu veidu tortes un ir spējīga se-
kot mūsdienu tendencēm toršu 
pagatavošanā, kā arī apmierināt 
mūsdienu patērētāju - viņa ir īsta 
meistare.

Kāds ir konkursa 1. vietas ie-
guvējas Svetlanas Vidžupes tor-
tes “Vasaras sonāte” sastāvs un 
tapšanas noslēpums?

Redzot sāļās tortes sastāvu, 
domāju, ka daudzi piekritīs, ka 
sāļās tortes tik tiešām ir svētku 
galda karalienes, jo tās izmak-
sas ir pietiekami lielas. Jācer, ka 
mūsu nākamās paaudzes vēstu-
res grāmatās nelasīs, ka sāļās 
tortes Latvijas saimniecēm bijusi 
īpaša greznība.

Elizabete VIĻUMA, 
Alekseja GONČAROVA foto no 

pasākuma Aglonā

Kad īsti Latvijā torte kļuva par svētku galda karalieni?
Atbildes uz lasītāju jautājumiem

2 bundžas tunča eļļā,
400 g pašceptās rudzu maizes,
100 g ciedru riekstu
Pētersīļu mērcei:  
saišķis pētersīļu,
sāls, pipari,
citrona sula
olīveļļa
Pētersīļus sablenderē un pie-

liek klāt sāli, piparus, citrona 
sulu, olīveļļu.

Siera un saldā krējuma krē-
mam: 
Lazdonas “Baltais biezpiena 
siers”,
citrona miziņas,
ķiploki,
sāls, pipari,
saldais krējums
Lazdonas “Baltajam biezpiena 
sieram” pievieno citrona miziņas, 
ķiplokus, sāli, piparus, un saldo 
krējumu, visu sablenderē. 
Spinātu musam:
300 g spinātu,
citronu sula,
sāls, pipari,
g siera „Talsu zaļais ritulis”,
3 ēd.k. pagatavotā saldā krēju-
ma un siera krēma
Spinātus viegli apvāra verdošā 

ūdenī un ātri atdzesē, nosusina, 

sablenderē kopā ar sieru, pievie-
no citrona sulu, sāli un piparus, 
kā arī pagatavoto krēmu.

Burkānu musam:
2 lieli burkāni,
1 liels sīpols,
2 ēd.k. pagatavotā siera un sal-
dā krējuma krēma,
2 lieli burkāni sulai, ķiploki,
sāls, pipari,
2 t.k mārrutku,
ēd.k. želantīna,
100 g siera “Talsu zaļais ritulis”
Vienai daļai burkānu izspiest 

sulu, otro daļu burkānu sasmal-
cināt kopā ar sīpoliem un ap-
cept. Apcepto maisījumu ievietot 
blenderī, pievienojot burkānu 
sulu, sablenderēt. Pagatavotajā 
maisījumā pievienot siera saldā 
krējuma krēmu un uzmanīgi sa-
maisīt. Sarīvēt sieru, pievienot to 
maisījumā.

Biešu musam:
2 bietes,
sāls, pipari,
citrona sula,
ķiploki,
100 g saldā krējuma 35%,
ēd.k. pagatavotā siera un saldā 
krējuma krēma,

1 ēd.k. želantīna
Novārīt bietes, tajās iebērt sāli, 

piparus, citrona sulu, ķiploka 
daiviņu, sablederēt ar saldo krē-
jumu. Pievienot siera saldā krē-
juma krēmu, uzmanīgi samaisīt. 
No bietēm izspiest sulu, pievieno 
sāli, piparus. Želantīnu apliet ar 
aukstu ūdeni un gaidīt līdz tas 
uzbriest, tikmēr vāra izspiesto 
sulu, pie tās pievieno želantīnu.

Tortes pagatavošana:
Maizi sagriezt šķēlēs, ievietot 

to traukā ar augstām malām. 
1.maizes kārtu ierīvē ar pē-

tersīļu mērci, liek virsū siera un 
saldā krējuma krēmu, tad spinā-
ta musu, smalki sagriež tunci, pa 
virsu pabērt ar ciedru riekstiem. 

2. kārtu iesmērē saldā krēju-
ma un siera krēmu un liek virsū 
burkānu musu, kuram klāt pie-
griež tunci un atkārtoti uzsmērēt 
krēmu, pa virsu pabērt ar ciedru 
riekstiem.

3.maizes kārtu ierīvē ar pēter-
sīļu mērci, liek virsū biešu musu.

Likt ledusskapī uz nakti. Nā-
kamajā dienā uzliet atdzesētu 
biešu želeju. Izrotāt pēc savas 
gaumes.

Labu apetīti! 

“Vasaras sonāte”

Ekskursija uz Rundāles pili
Latvijā ir daudz populāru vēs-

turisku vietu. Un viena no tām ir 
īsta Zemgales pērle - Rundāles 
pils. Turp arī devāmies ekskursijā šī 
gada jūlijā. Tajā piedalījās Aglonas 
novada Grāveru pagasta biedrības 
“GR - AVOTI” un “Mēs Grāveriem”.

Rundāles pils atrodas Lat-
vijas dienvidos, pašā Zemgales 
auglīgo līdzenumu vidū. To uz-
cēlis krievu galma arhitekts Fran-
česko Bartolomeo Rastrelli, viņš 
strādāja Kurzemes hercoga Ern-
sta Johana Bīrona vasaras rezi-

dencē. Tagad pils ir izcils Latvijas 
arhitektūras piemineklis.

Pils un tās parka restaurāci-
jas darbi tika uzsākti XX gadsim-
ta 70. - gados, un pabeigti tikai 
2014. gadā. Cik pils ir populārā 
šobrīd, par to pārliecinājāmies 

paši. Ļoti daudz tūristu autobusu, 
ekskursija nepārtraukti nomaina 
viena otru. Gide Irīna mūs veda 
pa parādes kāpnēm, pa lielajām 
svinību zālēm, stāstot par slave-
nās Rundāles pils vēsturi un ar-
hitektūru.

Mēs redzējām Zelta zāli ar 
greznajiem rotājumiem, tajā her-
cogs Bīrons organizēja pieņemša-

nas. Ielūkojāmies nelie-
lajā porcelāna kabinetā, 
kur uz 34 konsolēm iz-
kārtotas XVII gadsimta 
porcelāna vāzes no Ķī-
nas. Pabijām Lielajā ga-
lerijā ar skaistajām lam-
pām pie griestiem, pēc 
tam devāmies uz Balto 
zāli, kas bija paredzēta 
dejām. Var iztēloties, kā 
šajā zālē dāmas un ka-
valieri ballēs dejoja. Re-
dzējām arī hercoga un 
hercogienes apartamen-
tus. Uzzinājām daudz 
interesantu lietu, sākot ar 
XVII gadsimtu un līdz pat 
mūsdienām. 

“Baroka laikmeta pili 
ir grūti iedomāties bez 
“Franču dārza”. Rastrelli 
vienlaikus ar pili projek-
tētais parks atrodas pils 

kompleksa dienvidu pusē. Run-
dāles pils parka teritorija aizņem 
72 ha, no kuriem 10 ha ir franču 
dārzs baroka stilā - Viens no la-
bākajiem vēsturiskajiem dārziem 
Baltijas valstīs. Tas pilnībā atbilst 
Frančesko Rastrelli 1735.-1736. 
gada projektam.”

Bija nepieciešami daudzi 
gadi, lai pilnībā atjaunotu kom-
pleksa kopējo ainu, ko tagad 
varam tur redzēt: pils, pastaigu 
alejas, baroka stila birztalas, vī-
teņrožu arkādes, paviljoni.

Te atrodas arī rožu dārzs 1 ha 
platībā. Tajā jau 2012. gadā auga 
2450 dažādu šķirņu 12 000 rožu. 
No tām 670 šķirnes ir vēsturiskas. 
Mēs pili apmeklējām tieši rožu zie-
dēšanas laikā, jūsmojām un tīks-
minājāmies par ziedu krāšņumu.

Ekskursiju turpinājām ar Me-
žotnes pils apskati, kas būvēta 
daudz vēlāk. Tā ir klasicisma stilā 
būvēta. Šobrīd pils kompleksā ir ie-
kārtota viesnīca un banketu zāles.

Ekskursijas laikā guvām daudz 
izzinošu mirkļu par vēsturi, guvām 
priekšstatu par brīnišķīgo arhitektū-
ru un dabu. Protams, to visu labāk 
ir redzēt savām acīm. Par redzēto 
mums atgādinās fotogrāfijas.

Gaļina GAVRILOVA, 
biedrība “GR-AVOTI”
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 14.35, 19.20 Smalkais stils
6.35 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.45, 14.15 Top-Shop 
10.50 Izsauciet vecmāti 
11.50 Selfridžs
13.05 Gārfīlda šovs
13.35 Kas te? Es te! 
14.05 Luijs
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.08 Latloto. Viking Lotto
21.15 Mf. Vecā jūrnieku ligzda
22.30 Šrilanka. Ziloņiem pa 
pēdām
23.15 Īstās latvju saimnieces
0.15 Emīls Dārziņš
1.15 Dzīve baletā
5.00 100 līdz 100
5.30 Ekvadora

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā

6.30 Projekts Nākotne
7.00 Radīti mūzikai
8.40, 17.05 Noskaidrot 
patiesību
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs 
11.10 LTV mūsdienu dziesmu 
izpildītāju konkurss 
12.50, 21.35 Citādi latviskais 
13.20, 23.05 Dzimis Eiropā
13.50 LTV - 60
15.45, 1.25 Eiropa fokusā
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien
18.30 700 pasaules brīnumi
19.50 Orbīta - planētas Zeme 
ceļš
20.50 100 g kultūras
22.05 Neatklātā Āfrika
23.35 Ceļojums apkārt 
pasaulei
0.10 Kāpēc esmu viens? 
0.55 Olimpiskie zelta mirkļi
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 2.30 Šodien novados
6.30, 2.40 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10 Galileo 
9.45, 14.20 Televeikala 

skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Noziegumam pa pēdām
12.00 Mf. Dzīves vidū
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.05 Lūpukrāsu pavēl-
nieces 
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.05 Mf. Īstenā drošsirdība
0.15 Kāršu nams
1.50 1001 Nakts
4.25 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.30 Auniņa Šona piedzīvo-
jumi 
6.50 Stenlijs 
7.15, 13.10 Bakugani
7.40, 12.40 Dusmīgie bebri
8.05 Simpsoni 
9.00 Mf. Aukle 
11.00, 2.00 Elementāri, 
Vatson! 
12.00 Ūsainā aukle 
13.30 UgunsGrēks 
15.15 Draugi un mīļākie

16.15, 20.20 Viņas melo labāk 
16.50, 2.50 Radu būšana
18.00 Dzīves krustcelēs
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas 
23.25 Izdzīvojušie
0.20 Apokalipses vēstneši
1.10, 5.00 Melnais saraksts
5.40 Reiz sensenos laikos

TV3+
7.05, 17.35, 2.25 Māja 2
8.00 Lavrovas metode
9.00 Mf. Bada spēles 
10.05, 14.25 Comedy Women
12.10, 16.35 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
13.20, 19.50 Taxi
18.40, 1.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.05 Mf. Sūtņi

TV5
8.10, 14.30 Anna German
9.15, 23.30 Mēness tumšā puse
10.20, 13.15 Top-shop
10.35, 17.30 Pacientu līga
11.40, 18.30 Nemelo man!
12.45, 22.25, 1.35 Kriminal+

13.30 Māte un dēls
15.35, 19.50 Slepkavas profils
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
2.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Rīts NTV
8.15 Maskavieši
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Šodien
10.20 Otra iespēja
10.55 Sasisto lukturu ielas
11.55, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
19.40, 1.50 Mežonīgais
21.40 Bezdibenis
23.55 Pamodīsimies kopā?
3.50 Dzīvokļa jautājums
4.50 Kriminālistikas detektīvs

RTR
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M

11.55 Par pašu galveno
12.55 Īpašs gadījums
15.05, 4.25 Pēdējais janičārs
18.15 Tiešais ēteris
20.55 Izmeklēšanas noslēpumi
22.50 Svešā ligzda
0.35 Jau atkal Aņiskins
3.00 Arkādijs Koško. Krievijas 
spiegošanas ģēnijs

PBK
6.00, 1.15 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.40, 12.40 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.50, 0.25 Vīriešu/Sieviešu
15.15 Bez lieciniekiem
15.55, 2.55 Moderns sprie-
dums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas Laiks
21.15 Atgriezīsies - parunāsim
22.05, 4.00 Māja ar lilijām
1.45 Nosvērti un laimīgi-2
5.45 Mūzika

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 29. jūlijs

28. jūlijā Ir iemesls!

Laika periodā no 
17.07.2015. līdz 24.07.2015. 
Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 67 noti-
kumi. Būtiskākie:
•	 19. jūlijā apmēram plkst. 2.40 Krāslavas 

estrādē, balles laikā, 1980. g. dzimušais 
vīrietis dabūja nopietnu traumu - potītes 
lūzumu. Notiek izmeklēšana. Policija 
lūdz atsaukties iespējamos aculiecinie-
kus, - kas atradās uz skatuves vai tās 
tuvumā. Lūgums zvanīt pa telefoniem 
65603424, 65603414 vai griezties per-
sonīgi Krāslavas iecirkņa Kriminālpolici-
jā. Anonimitāte garantēta.

•	 19. jūlijā plkst. 3.36 pie Krāslavas slim-
nīcas uzņemšanas nodaļas konflikta lai-
kā 1980. g. dzimušajam vīrietim izsisti 3 
zobi. Vainīgā persona tika noskaidrota, 
izmeklēšana turpinās. 

•	 Naktī uz 20. jūliju Bērziņu pagasta Po-
rečjes ciemā tika apzagts vietējais vei-
kals, kā rezultātā tika nozagts šņabis un 
alus. Notiek kriminālmeklēšanas pasā-
kumi vērsti uz nozieguma atklāšanu.

•	 23. jūlijā tika konstatēts, ka, no atpūtas 
kempingiem, kas atrodas pašlaik ne-
darbojošās atpūtas bāzes Sauleskalns 
teritorijā, Kombuļu pagastā, tika izda-
rīta mantu - 2 televizoru un mikroviļņu 
krāsns - zādzība. Par doto faktu Krās- 
lavas iecirknī tika uzsākts kriminālpro-
cess, notiek vainīgo noskaidrošana.

•	 23. jūlijā Dagdas pilsētā aizdegās dzīvo-
jamā māja. Pēc ugunsgrēka lokalizācijas  
mājā tika atrasts tās iemītnieka, 1968. g. 
dzimuša vīrieša līķis. Notiek izmeklēšana. 

Krimināls, notikumi

1586. gadā Anglijā ievesti pirmie kartupeļi
Jau vairāk nekā 400 gadu garumā kartu-

peļi ieņem vienu no vadošajām lomām Eiropas 
kulinārijā. Nevar iedomāties nevienu Vecās pa-
saules valsti, kurā no kartupeļiem negatavotu 
kādu īpašu ēdienu, kas ir nacionālās virtuves 
lepnums. Lietuviešu kolduni, baltkrievu draņiki, 
kartupeļi franču gaumē (slavenie frī), itāļu ņoki, 
spāņu tortilja, vācu kartupeļu salāti, poļu kar-
tupeļu vareņiki, grieķu musaka – uzskaitīt šos 
ēdienus var bezgalīgi. Un kuram tad negaršo  
vārīti jaunie kartupeļi ar dillēm un sviestu? Bet 
kartupeļu ceļš līdz Eiropas iedzīvotāju galdiem 
nebija nemaz tik vienkāršs. Kopš kartupeļu ie-
vešanas Eiropā pagāja vairāk nekā gadsimts, un 
tikai tad šis mūsdienās iecienītais dārzenis ieņē-
ma savu īpašo vietu Vecās pasaules iedzīvotāju 
ēdienkartē. 

Eiropā (Anglijā un Īrijā) pirmos kartupeļus 
ieveda Tomass Heriots, kas atbrauca no Peru, ko 
apmeklēja zinātniskās ekspedīcijas sastāvā. Tas 
notika 1586. gadā, Renesanses laikmeta norieta 
posmā, kad dažādi zinātniskie pētījumi vainago-
jās ar atklājumiem, kuri pārsteidza naivo eiro-
piešu iztēli. 

Heriots bija talantīgs un izcili izglītots cil-
vēks. Viņš pirmais sastādījis Mēness karti un 
vēl pirms Galileja aprēķinājis krītošā ķermeņa 
kustības trajektoriju, ieviesis tādus matemātis-
kos jēdzienus kā „vairāk” un „mazāk”. Tomasa 
Heriota zinātniskie darbi ir visas pasaules zināt-
nes lepnums. Kas attiecas uz kartupeļiem, tad 
tā bija tikai nejaušība. Tomass Heriots intere-
sējās par visu, kas notiek pasaulē, un, būdams 
Peru, zinātnieks pētīja indiāņu valodu, ieguva 
viņu uzticību un arī nogaršoja vietējās virtuves 
ēdienus. Kartupeļi, saldi, sātīgi un neparasti, 
ļoti iegaršojās Heriotam, tāpēc viņš nolēma 
paņemt tos līdzi, lai pamēģinātu izaudzēt savā 
sakņu dārzā un pārsteigtu savus draugus ar šo 
eksotisko ēdienu. Tā ir sākusies kartupeļu vēs-
ture Eiropā. 

Diezgan ilgu laiku kartupeļus uzskatīja par 
krāšņumaugu, kuru augstu vērtēja par tā smal-
kajiem ziediem. Augstākajā sabiedrībā dāmas 
sprauda kartupeļu ziedus matos vai piesprauda 
pie kleitas, lai atstātu neizdzēšamu iespaidu uz 
saviem kavalieriem. Neskatoties uz to, ka vairā-
ki zinātnieki publicēja dažāda veida informāciju, 
kas reklamēja kartupeļus kā veselīgu un barojo-
šu produktu, lietot tos savā uzturā cilvēki nes-
teidzās. Izglītotu iedzīvotāju bija maz. Garīdz-
niecība - izglītotākie sabiedrības pārstāvji - ātrāk 
nekā citi novērtēja jauna produkta priekšro-
cības. Senlaiku kulinārijas grāmata, kurā ir ie-
kļautas kartupeļu pagatavošanas receptes, tika 
atrasta Ljēžas pilsētas bīskapa arhīvā, Francijā. 
Piedāvājam jūsu uzmanībai 1604. gada recepti: 
„Paņemiet kartupeļu šķēles, sautējiet ar svies-
tu, sakapātiem pētersīļiem un majorānu, tad sa-
kuliet četru vai piecu olu dzeltenumus ar nelielu 
vīna daudzumu, pārlejiet kartupeļus, noņemiet 
no uguns un pasniedziet!” 

Vienkārši ļaudis bieži atstāstīja cits citam 
to, ko dzirdēja par šo brīnumaino produktu, 
taču parasti tie bija izskaistināti vai sagrozīti 

fakti. Līdz ar to tikai daži cilvēki uzdrošinājās 
pagaršot kartupeļu ogas, rūgtas un indīgas. Tas 
beidzās ar saindēšanos, un kartupeļus turpināja 
audzēt oranžērijās tikai skaisto ziedu dēļ. „Palī-
dzēja” bads.

Franču agronoms Parmantjē 18. gadsimta 
otrajā pusē iestādīja kartupeļus valstij piedero-
šajā teritorijā. Gads bija neražīgs, zemnieki cieta 
badu. Viltīgais agronoms organizēja kartupeļu 
lauku apsardzi dienas laikā. No rīta zemnieku 
acu priekšā viņš izraka dārzeņus un aiznesa 
prom. Zemnieki domāja, ka tā esot kāda jauna 
trifeļu šķirne. Naktī, kad apsardzes jau nebija, 
vietējie iedzīvotāji atnāca ar lāpstām, izraka 
šos „valsts” kartupeļus un aiznesa uz mājām. 
Atšķirībā no mīkstajām trifelēm kartupeļi bija 
diezgan cieti, tāpēc tos vārīja. Vārīti kartupeļu 
bumbuļi bija garšīgi, un drīz vien visi Parmantjē 
dārzeņi tika izrakti. Kopš tā laika kartupeļi sāka 
ātri izplatīties pa visu Franciju, tas palīdzēja 
daudziem tūkstošiem zemnieku izdzīvot bada 
laikā. Pasniedzot Parmantjē balvu, karalis Luijs 
XVI nosauca viņu par cilvēces labdari un paziņo-
ja: „Ticiet man, kādreiz pienāks diena un Fran-
cija pateiksies Parmantjē par to, ka viņš devis 
„maizi” bada cietējiem.”  

Tā tas arī noticis. Piemineklī, kas tika uzbū-
vēts par godu kartupeļu audzētājam, ir izcirsti 
šie karaļa vārdi, kas izrādījās pravietiski. Bet 
vienu no iecienītākajiem ēdieniem - kartupeļu 
sacepumu ar saldo krējumu un liellopu gaļu - 
francūži sauc par parmantjē.  

No Francijas kartupeļi pakāpeniski nonā-
ca līdz Itālijai, bet no turienes tika ievesti Vācijā 
(Kaizers pavēlēja bez maksas dalīt zemniekiem 
sēklas kartupeļus un stingri pārbaudīt, kā tie tiek 
audzēti, zemnieki nobijās un iestādīja kartupeļus 
pat puķu dobēs blakus mājām...), no turienes 
kartupeļi nokļuva Latvijas teritorijā (Kurzemes 
hercogiste), kur kļuva par bruņinieku un muižnie-
ku ēdienu. Un jau no Kurlandes kartupeļus aizve-
da uz Krieviju, kur tos masveidā sāka kultivēt tikai 
18. gadsimta beigās, bet par masveida patēriņa 
sākumu var uzskatīt XIX gadsimta vidu. 

Neskatoties uz to, ka jau vairāk nekā čet-
rus gadsimtus Eiropas iedzīvotājiem ir iespēja 
baudīt dažādus kartupeļu ēdienus, uz mūsu 
galdiem šis populārais un vienkāršais dārzenis 
parādījās tikai pirms 150 gadiem. Mūsdienās 
ir grūti iedomāties, ka vēl nesen mūsu senču 
ēdienkartē nebija šī gardā produkta, kura dzim-
tene ir Dienvidamerikas augstkalnu rajoni. 

Andrejs JAKUBOVSKIS

Zemkopība nekad nav bijis viegls 
darbs. Mūsdienās ir jāapbruņojas ar zinā-
mu vīrišķību, lai nepamestu dzimtās mā-
jas. Apkārt taču ir tik daudz vilinājumu…

Grūtākais lauku sētas darbs - saga-
tavot ziemai sienu, sevišķi, ja saimniecībā 
nav vajadzīgās tehnikas.  Pļaušanas svēt-
kos Svariņos mani priecēja jaunā zemnie-

ku maiņa. Bija jāredz, ar kādu azartu šo 
smago darbu veica pieredzējušo zemes 
īpašnieku bērni un mazbērni.

Raizējoties par Latgales lauku iz-
miršanu, katram pašam sev jāuzdod jau-
tājums: ko es esmu izdarījis, lai apturētu 
dzimtā novada izzušanu?

Aleksejs GONČAROVS

Artūrs Pitrāns no Konstantinovas zelta 
komandas.

Lauki - mūsu mājasLatgales cerība

Visjaunākā uzvarētāja Jana Vitāne no Ezerniekiem. 

Čempions Mārtiņš Jakovelis.
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 14.35, 19.20 Smalkais 
stils
6.35 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.45, 14.15 Top-Shop 
10.50 Cara dārgumus mek-
lējot
11.50 Latvijas šlāgeraptauja 
13.05 Gārfīlda šovs
13.35 Kas te? Es te! 
14.05 Luijs
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.20 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
20.30 Panorāma
21.10 Musketieri 
22.10 Miranda
23.35 Kaisles noziegumi
1.15 Lilīhammera 
5.00 100 līdz 100
5.30 Ekvadora

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Pie stūres
7.00 Radīti mūzikai
8.40, 17.05 Noskaidrot 
patiesību
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs 
11.10 LTV mūsdienu dziesmu 
izpildītāju konkurss 
12.50 Es - savai zemītei
13.20, 23.25 LTV - 60
14.45 Neatklātā Āfrika
15.45, 1.25 Projekts Nākotne
16.15 SOKO Vismāra
18.00 Šodien

18.30 700 pasaules brīnumi
19.50 Pārtikas planēta
20.55 Īstās latvju saimnieces
21.55 Kamerūna
22.25 Orbīta - planētas Zeme 
ceļš
0.25 Olimpiskie zelta mirkļi
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 2.50 Šodien novados
6.30, 3.00 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10 Galileo 
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 NCIS. Losandželosa 
12.00 Mf. Mans sievišķais es
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Lūpukrāsu pavēl-
nieces 
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa
21.10 Mediķi
22.05 Bīsties – atvaļinājums!
23.05 Čikāga liesmās 
0.00 Mf. Dārgie pīšļi
4.40 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.30 Auniņa Šona piedzīvo-
jumi 
6.50 Stenlijs 
7.15, 13.10 Bakugani
7.40, 12.40 Dusmīgie bebri
8.05, 0.05 Simpsoni 
9.00 Mf. Lesija
11.00, 2.05 Elementāri, 
Vatson! 

RenTV Baltic
6.45, 12.50 Multfilmas
6.59, 0.59 Laika prognoze
7.00 Zaldāti
9.05, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20, 13.05, 18.25 Jūrmala
10.45 Skūpsts. Jaunais stāsts
14.15, 23.05, 5.50 Dokumen-
tālais projekts
15.20 Nosvērti un laimīgi 
18.40 Pasaules noslēpumi 
20.50 Ekstrasensu cīņas. 

Apokalipse
1.00 Skatīties visiem!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.45 
Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda

11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Māja ar lilijām
16.20 Bez lieciniekiem
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Praktika
23.00 Mf. Okeāna dzelmē

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-

krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Zona X
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Ilgais ceļš mājās
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.40 Apsargājamās 

personas
17.40 Mf. Meitene vidējos 
gados
19.20, 23.50 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.40 Aktuāla intervija
0.25 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.20 Šķirsts
10.35 Burvju skola

11.50, 21.45 Ekstrasensi-de-
tektīvi
12.45, 22.40 Kauli
13.45 Reportieris
14.30, 19.10 Nepiedzimsti 
skaista
17.55, 0.55 Sudraba maij-
puķītes
21.00 Cilvēka ķermenis
21.40 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.35 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
0.05 Bivers Fols

CETURTDIENA, 30. jūlijs 12.00 Ūsainā aukle 
13.30 UgunsGrēks 
15.15 Draugi un mīļākie
16.15, 20.20 Viņas melo labāk
16.50, 2.55 Radu būšana
18.00 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Neiespējamā misija
1.15, 5.00 Melnais saraksts
5.40 Reiz sensenos laikos

TV3+
7.05, 17.35, 1.25 Māja 2
8.05 Lavrovas metode
9.05 Mf. Bada spēles 
10.10, 14.25 Comedy Women
12.10, 16.35 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
13.10, 19.50 Taxi
18.40, 23.50 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni
22.10 Mf. Spiegot nav viegli

TV5
8.10, 14.30 Anna German
9.10, 13.15 Top-shop
9.25, 23.30 Mēness tumšā 
puse
11.40, 18.30 Nemelo man!
12.45, 22.25, 1.30 Kriminal+
13.30 Māte un dēls
15.35, 19.50 Slepkavas profils
17.30 Pacientu līga
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.55 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Rīts NTV
8.15 Maskavieši
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Šodien
10.20 Otra iespēja
10.55 Sasisto lukturu ielas
11.55, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
19.40, 1.50 Mežonīgais
21.40 Bezdibenis
23.55 Pamodīsimies kopā?
3.50 Vasarnīca
4.50 Kriminālistikas detektīvs

RTR
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55 Īpašs gadījums
15.05, 4.25 Pēdējais janičārs
18.15 Tiešais ēteris
20.55 Izmeklēšanas noslē-
pumi
22.50 Svešā ligzda
0.35 Jau atkal Aņiskins
1.55 Iļja Starionovs. Hitlera 
personīgais ienaidnieks
2.40 Mākslas filma

PBK
6.05, 1.15 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.45, 12.40 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.55, 0.25 Vīriešu/Sieviešu
15.20 Bez lieciniekiem
15.55, 3.00 Moderns sprie-
dums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!

20.00 Laiks
20.40 Latvijas Laiks
21.15 Atgriezīsies - parunāsim
22.05, 4.05 Māja ar lilijām
1.45 Nosvērti un laimīgi-2
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.35, 12.40 Multfilmas
6.54, 0.44 Laika prognoze
6.55 Zaldāti
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.00 Top-shop 
10.15, 18.30 Jūrmala
10.35 Skūpsts. Jaunais stāsts
13.05 Ekstrasensu cīņas. 
Apokalipse
15.30 Nosvērti un laimīgi-2
18.35 Pasaules noslēpumi 
20.50 Kara noslēpums 
22.55, 5.55 Dokumentālais 
projekts
0.45 Skatīties visiem!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.10 
Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Māja ar lilijām
16.20 Bez lieciniekiem
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Vajag tikt skaidrībā
21.30 Praktika
23.25 Mf. Notārs

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Zona 
X
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Ilgais ceļš mājās
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.40 Apsargājamās 
personas
17.40 Mf. Meitene vidējos 
gados
19.20, 23.50 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.40 Speciālā reportāža
0.25 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.15 Šķirsts
10.40 Burvju skola
11.55, 21.45 Ekstrasensi-de-
tektīvi
12.55, 22.45 Kauli
13.55 Baltkrievu virtuve
14.25, 19.10 Nepiedzimsti 
skaista
17.55, 1.00 Sudraba maij-
puķītes
21.00 Cilvēka ķermenis
21.40 Sportloto 6 no 49, 
KENO
23.40 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
0.10 Bivers Fols

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02, 14.35 Smalkais stils
6.35 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris 
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.30, 13.50 Top-Shop 
10.50, 1.25 Kalle nāk 
12.50 Gārfīlda šovs
13.20 Dabas grāmata
14.05 Province
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.05 Ziņas
18.50 Mf. Viktorija
20.30 Panorāma
21.10 Agata Kristi. Mis Mārpla
22.50 Aculiecinieks
23.20 Latvijas šlāgeraptauja 
0.15 Miranda
3.00 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
5.30 Citādi latviskais 

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Radīti mūzikai
8.35 Noskaidrot patiesību
9.25 Maklauda meitas
10.20, 19.00 Mūsu Čārlijs 
11.10, 5.00 SeMS 
12.10 100 g kultūras
13.45, 2.15 LTV - 60
15.45, 4.30 Pie stūres
16.15 SOKO Vismāra
17.05 Bezvēsts pazudušie 
18.00 Šodien
18.30 700 pasaules brīnumi
19.50 Aculiecinieks
20.05 Eiropa koncertos
21.00 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Miers, mīlestība un 
pārpratumi
23.40 Olimpiskie zelta mirkļi
0.40 Labākās latviešu mūzikas 
izlase

LNT
6.20, 2.35 Šodien novados
6.30, 2.45 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10 Galileo 
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Ekstrasensi – detektīvi 
12.00 Mf. Priestera mīla
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Viesnīca Grand Hotel
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Nabaga Ļaļa
21.10 Sirdsmīļā Monika
22.15 Vecpuisis 
0.10 Mf. Savvaļā
4.30 Karamba!
5.45 Luī 

TV3
6.30 Auniņa Šona piedzīvo-
jumi 
6.50 Stenlijs 
7.15, 13.10 Bakugani
7.40, 12.40 Dusmīgie bebri
8.05, 0.10 Simpsoni 
9.00 Mf. Viņi mīl Sambu
11.00, 2.00 Elementāri, 
Vatson! 
12.00 Ūsainā aukle 
13.30 UgunsGrēks
15.15 Draugi un mīļākie
16.20, 2.50 Radu būšana
17.35 Dullās sacensības 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Mf. Supersuns
22.00 Mf. Gaišo atmiņu mūžī-
gais starojums
1.10, 5.00 Melnais saraksts
5.40 Reiz sensenos laikos

TV3+

7.05, 17.35, 2.05 Māja 2
8.05 Lavrovas metode
9.05 Mf. Bada spēles 
10.10 Mf. Spiegot nav viegli
12.15, 16.35 Kurš mājās ir 
saimnieks? 
13.20Taxi
14.25 Comedy Women
18.40, 0.30 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Ģeniālais Džimijs 
Neitrons
21.40 Mf. Nemirstīgie
23.20 Brīnumu pasaulē 

TV5
7.55 6 kadri
8.20, 14.30 Anna German
9.20, 13.15 Top-shop
9.35 Mēness tumšā puse
11.40, 18.30 Nemelo man!
12.45, 22.25 Kriminal+
13.30 Māte un dēls
15.35 Slepkavas profils
17.30 Pacientu līga
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Tas pats Minhau-
zens
1.35 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Rīts NTV
8.15 Maskavieši
9.00 Muhtara atgriešanās
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.20 Izmeklēšanas noslē-
pumi
10.55 Sasisto lukturu ielas
11.55, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
19.40, 1.30 Mežonīgais
21.35 Ūdens no avota
3.30 Laika noslēpums
4.25 Zirnekļtīkls

RTR 

6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55 Īpašs gadījums
15.05, 3.55 Pēdējais janičārs
18.15 Tiešais ēteris
21.00 60 tikai vienreiz dzīvē!
23.25 Meklēju ceļabiedru
1.20 Dzīvā skaņa
2.55 Piektais punkts. Emig-
rācija
5.25 Frodja

PBK
6.05, 1.30 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.45, 12.40 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.35 Labrīt!
10.00 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.55 Vīriešu/Sieviešu
15.15 Bez lieciniekiem
15.55 Moderns spriedums
18.00 Precamies!
19.05 Šamane
20.00 Laiks
20.40 Brīnumu lauks
21.55 Izmeklēšanas noslē-
pumi
23.50 Trīs akordi
2.00 1inCity
2.30 Mf. Ak, auto vadītāj...
4.00 Mf. Neērts cilvēks
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.45, 12.55 Multfilmas
6.59, 0.44 Laika prognoze
7.00 Zaldāti
9.05, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20, 13.10 Jūrmala
10.45 Skūpsts. Jaunais stāsts
14.15 Dokumentālais projekts

17.30 Mēness sacīkstes
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
22.55 Slepenās teritorijas
23.55 Skatīties visiem!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.40 
Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Māja ar lilijām
16.20 Bez lieciniekiem
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Praktika
23.00 Mf. Telefona būdiņa
0.30 LA Woman albuma stāsts

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 

sekundes
11.05, 20.00 Ilgais ceļš mājās
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.50 Apsargājamās 
personas
17.30 Nezināmā Baltkrievija
18.00, 21.40 Mūsējie
18.15 Izmeklēšanas noslē-
pumi
21.00 Panorāma
21.55 Mīlestība ar pārbaudes 
laiku
1.35 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.15 Šķirsts
10.40 Burvju skola
11.35 Ekstrasensi-detektīvi
12.30 Kauli
13.30 Karsts ūdens
13.50 Kapeika kapeikā
14.20 Nepiedzimsti skaista
17.55 Sudraba maijpuķītes
18.55 Plēsējs
20.50 Gribu nokļūt televīzijā!!
20.55 Cilvēka ķermenis
21.40 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.45 Ekstrasensu cīņas. 
Kontinentu cīņa
23.45 Reportieris
0.35 Mf. Slepkavu mednieks

PIEKTDIENA, 31. jūlijs

SIA“AIBI”iepērkliellopus,jaunlopus,aitas,kazas,
zirgus.Labascenas.Samaksatūlītēja.Svari.

 Tālr.26142514,20238990.

iepērk liellopus, jaunlopus, aitas, zirgus. Svari. 
Samaksa tūlītēja. Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA „LAUKU MIESNIEKS” Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. Samaksa tūlītēja. Svari. Tālr. 20207132.



8 2015. gada 28. jūlijs

Komandas Datums Laiks Stadions

Pļaviņas DM Viesīte 1.08. 14.00 Gosti ņi

Ilūkste FC Daugava 2.08. 13:00 Ilūkste

Rēzeknes novads LDZ Cargo 2.08. 16:00 Rēzekne

Pļaviņas DM FK Krāslava 8.08. 14:00 Gosti ņi

FK Kalupe LDZ Cargo 8.08. 17:00 Višķi

Ilūkste Rēzeknes nov. 8.08. 14:00 Ilūkste

FK Krāslava FC Daugava 15.08. 17:00 Krāslava

Ilūkste Pļaviņas DM 15.08. 14:00 Ilūkste

Rēzeknes novads Pļaviņas DM 22.08. 14:00 Rēzekne

Viesīte FC Daugava 22.08. 16.00 Viesīte

FK Krāslava LDZ Cargo 22.08. 16:00 Krāslava

FK Kalupe Ilūkste 22.08. 18.00 Višķi

LDZ Cargo FC Daugava 29.08. 17.00 Esplanāde

Viesīte FK Kalupe 29.08. 15.00 Viesīte

“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Publicēti e materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete Viļuma

Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838
27068443, pati te@inbox.lv

26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Reklāma un sludinājumiLAIKA ZIŅAS
29.07. 30.07. 31.07.

 +15...+21  +15...+19 +14... +17

DR  5 m/s DR  7 m/s R   7 m/s

Svētdien, 2. au-
gustā pārdošanā 
būs jaunas dējīgu 
šķirņu vistiņas (4-6 

mēn.), dējējvistas (12  mēn.) un 
gaiļi (iespējam gaiļu maiņa pēc 
vienošanās). Pēc pasūtījuma 
jaunas pīles, pīļtēviņi, broileri, 
paipalas. Tālr. 29142247, šoferis 
29158908. 

Aglona - 7.45, Šķeltova - 8.00, 
Grāveri - 8.20, Auleja - 8.40, 
Kombuļi - 9.00, Izvalta - 9.15, 
Borovka - 9.30, Krāslava (Ostas 
iela) - 9.45, Skaista - 10.20, st. 
Skaista - 10.35, Kalnieši - 10.50, 
Piedruja - 11.05, Lupandi - 11.15, 
Vaicuļeva - 11.25, Indra - 11.30, 
Skuki - 11.45, Robežnieki - 12.00, 
Asūne - 12.15, Dagda - 12.35, 
Ezernieki - 13.00, Andzeļi - 13.15, 
Andrupene - 13.30, Mariampole 
- 13.40, Jaunokra - 13.50, Priež-
male - 14.00 .

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, ai-

tas, zirgus, cūkas. Samaksa uz 
vietas. Svari. Tālr. 26563019

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar 

zemi, ieķīlātu mežu un bez doku-
mentiem. Meža izstrādāšanas pa-
kalpojumi. Mežizstrādes pakalpo-
jumi, meža izvedēja, forvardera 
pakalpojumi. Pārdodam malku (3 
m). T. 26677812

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

SIA „RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
26393921.

IEPĒRK MELLENES 
UN GAILENES

Krāslavā. Augstas cenas.
Tālr. 24904577.

IEPĒRK MELLENES
 UN GAILENES

Dagdā - tālr. 29226558,
Krāslavā - tālr. 29158702.

LOGU CENTRS
VAIRĀK KĀ 10 GADUS 

PLASTIKĀTA LOGU TIRGŪ!!!
Logi no ražotāja
Plastikāta logi 
Metāla durvis

Pie mums ir viszemākās cenas!
6 - kameru Vācijā ražoti logi 

par 5 - kameru logu cenas!
Atlaides līdz 35 %.

Tikai pie mums - pasūtot lo-
gus dāvanā saņemsi montā-
žas putas!

Lāčplēša 17-1, Krāslava
Miesnieku 13, Krāslava
Tālr. 28675525, 27878088, 

28230237.

IEPĒRK

māju ezera krastā, 20 km no Ag-
lonas. Tālr. 26407373;
1-istabas dzīvokli, 467. sēr., 2.st. 
Tālr.  26493471;
2 - istabu dzīvokli Dagdā. Tālr. 
29778590, 28311604;
garāžu Pļavu ielā. T. 28374066;
“CITROEN Xsara Picasso” - 2.0 
HDi, 2002., ekonomiska (5 l), mi-
nivens, labā stāvoklī. 1800 €. T. 
26051644;
“AUDI A4” - 1995., TA līdz 
05.2016. Tālr. 27128599;
2 mopēda motorus - 75 cm3. Cena 
- 150 € un 200 €. T. 26925739;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
3-korpusu arklu, kartupeļu stā-
dāmo ierīci. Tālr. 29228463;
jaunas 2, 3, 4 - vietīgas stikla 
šķiedru laivas. Tālr. 29169950; 
vijoli, 2 mīkstos atpūtas krēs-
lus un žurnālgaldiņu (lietoti); 
vagotāju - zirga un rokas; metāla 
kāpnes, motocikla riepas. Tālr. 
26313296;
3 govis pēc izvēles. Cena 
runājama. Tālr. 26740815;
melnraibu telīti (7 ned.). Tālr. 
25981500;
miltus, graudus, kartupeļus, 
medu. Piegāde. Tālr. 29134527;
malku. Tālr. 29189194;
malku. Klučos un skaldītu. Tālr. 
29128690.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688.
lietotu piena dzesēšanas iekārtu 
(200 - 300 l). Tālr. 26188256;
plakanu šīferi (2 gab.) vai tā ga-
balus. Tālr. 26313296.

Izgatavo un uzstāda jumtu no-
teksistēmas. Izgatavo apaļo 
krāšņu apvalkus un citus izstrā-
dājumus no cinkotā un krāsainā 
skārda. Tālr. 22063999.

SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Augstas cenas bio-
loģiski audzētiem lopiem. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26319888;
teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26260786. 

Piedāvājam jums plašu 
jumtu segumu klāstu: me-
tāla profili, metāla dakstiņi, 
ondulīns, “Eco-dach” šīferis, 
šindelis. Liela čuguna izvēle, 
iekštelpu durvis, žogi, kāpnes, 
ķerras u.c. 

Krāslava, Tirgus iela 15, 
tālr. 28359679.

SIA Māra N 
Vasaras piedāvājums

• Eļļa 10x40  (1 l)  - 1.99 Eiro
• Vējstiklu škidrums (4 l)  - 

1.20 Eiro
• Dīzeļeļļa  (1 l) - 1.39 Eiro

Dagda, Asūnes 6, 
tālr. 29438976;

Krāslava, Aronsona 5,
tālr. 26178556.

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”  aicina 
iedzīvotājus novērtēt LEADER programmas 

 ieguldījumu Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados
Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” (vietējā rīcības grupa, www.

kraslavaspartneriba.lv) sadarbībā ar IK “TG IDEJU LIDLAUKS” 
veic pētījumu par īstenoto «Krāslavas rajona partnerības integrētās 
attīstības stratēģiju 2009. - 2013. gadam» (turpmāk tekstā - stratēģija). 

Pētījuma mērķis ir noteikt stratēģijas īstenošanas efektivitāti, izvērtēt 
sasniegtos rādītājus, uzņēmējdarbības vidi, kā arī sniegt ieteikumus 
turpmākai Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas 
pagastu, Dagdas un Krāslavas novadu attīstībai, akcentējot vietējo 
iedzīvotāju vajadzības un vietējās ekonomikas stiprināšanai 
nepieciešamās iniciatīvas. 

Pētījuma veicēji aicina ikvienu līdz šī gada 4. augustam novērtēt 
LEADER programmas ieguldījumu dzīves vides uzlabošanā, 
elektroniski aizpildot aptaujas anketu biedrības mājas lapā 
www.kraslavaspartneriba.lv. 

Aptauja palīdzēs secināt, cik lielā mērā Aglonas, Dagdas vai 
Krāslavas novada iedzīvotāji ir apmierināti ar savā pagastā vai 
pilsētā īstenotajiem LEADER programmas projektiem, kā arī apzināt 
nākamo gadu attīstības izaicinājumus un vietējiem cilvēkiem aktuālās 
vajadzības. 

Biedrība «Krāslavas rajona partnerība» pateicas vietējiem 
iedzīvotājiem par pieejamo LEADER programmas līdzekļu 
izmantošanu savas un apkārtējo dzīves kvalitātes uzlabošanai! 

Aptauja tiek veikta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
finansēta projekta “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, 
prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana” ietvaros.

futbola čempionāts
Latgales reģiona 2. līgas

 2015. gad� 

Nav Latgales laukos zudušas sievietes, kura nepieciešamības 
gadījumā gan lauku nopļaus, gan sienu izkaltēs un saliks stagos.

Aleksejs GONČAROVS

Lauki - mūsu mājas

Gar druvu, kas smaržo pēc maizes,
Pa ceļu, kas putekļos balts,
Es neeju- mani nu aiznes,
Aiz manis vēl liepas šalc.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
Bronislavam Pudniekam,  
tēti kapu kalniņā pavadot..

Mednieku kolektīvs „Izavas”

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku 
smelt…

Dziļi skumstam un dalām 
bēdu smagumu kopā ar bēr-
niem Igoru, Danielu, Sintiju, 
Liānu KISEĻOVIEM, tēti 
smilšu kalniņā aizvadot.

Šķaunes pamatskolas 
pirmsskolas  bērni, skolas 

biedri, viņu vecāki un 
audzinātājas

Skumju brīdī esam kopā ar 
Svetlanu Mahmudovu, brāli 
pāragri guldot kapu kalniņā.

Dagdas audžuģimeņu 
atbalsta grupa.Toņa Šimanska no Konstantinovas 

ir divu Pļaušanas sacensību zelta 
balvas ieguvēja.

Sacensību uzvarētāja vecākajā grupā - Janīna Meikšāne no Bērziņiem.

Sudraba godalgas ieguvēja - 
Natālija Drozda no Svariņiem.

Latvijas čempionāta U-15 (bērni) spēles Krāslavas stadionā:
6. augustā plkst. 16.00 - FK KRĀSLAVA - Rīgas FS

15. augustā plkst. 13.00 - FK KRĀSLAVA - Ogres NSS
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