
•	 MK konceptuāli atbalstīja ZM sa-
gatavoto informatīvo ziņojumu, 
kas, cita starpā, paredz 50 miljonu 
eiro pārejas posma valsts atbals-
tam turpmākajam plānošanas 
periodam. Tomēr galīgais lēmums 
nav pieņemts, atstājot to izlemša-
nai nākamajai valdībai. Biedrība 
“Zemnieku saeima” un Latvijas 

L a u k s a i m n i e c ī b a s 
kooperatīvu asociācija 
pauž vilšanos par šādu valdī-
bas vilcināšanos garantēt atbalsta 
stabilitāti tik smagā brīdī.

•	 Lai visi Saeimas deputāti būtu 
vienlīdzīgā situācijā, vairākiem 
deputātiem, it īpaši no reģioniem, 
Saeima kompensē ceļa un telpu 

īres izdevumus. Vairāki deputāti 
šogad kompensācijās saņēmuši 
gandrīz 5000 eiro.

•	 Viens no lielākajiem šokolādes ra-
žotājiem Krievijā “Pobeda Confec-
tionery” nākamgad plāno atvērt 
šokolādes fabriku Ventspilī.
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Latviešu un norvēģu sadarbības Sarkanā Krusta 
brīvprātīgo darba noslēguma pasākums izvērtās par 
starptautisku festivālu. Lielajā svētku programmā ska-
nēja latviešu, latgaliešu, norvēģu, krievu, poļu, ukraiņu 
un baltkrievu valodās, kā arī čigānu un ebreju motīvi. 
Jā, tik tiešām, mēs esam dažādi, bet mūs vieno kopī-
ga māja - Latvija. Valsts nācija - tas ir politiķu izgudro-
jums, bet mēs atceramies devīzi “Vienoti Latvijai”, kas 
palīdzēja mūsu republikai atjaunot neatkarību.

Žanru daudzveidība un plašā ģeogrāfija atva-
das no norvēģu draugiem no Nord Trondelag reģio-
na padarīja spilgtu un neaizmirstamu.

ATTĒLOS: “Varavīksnes” skolas solistes 
Diāna Lukaševiča un Raisa Janoviča; Atzinību 
saņem Sandra Molotoka, Krāslavas, Dagdas 
un Aglonas rajonu Sarkanā Krusta komitejas 
izpilddirektore un Latvijas - Norvēģijas projekta 
koordinatore; šķiršanās asaras…

Alekseja GONČAROVA foto

“Mēs esam dažādi, bet vienoti savā zemē”

Mēs gaidām viesus no Min-
skas - tautas folkloras ansamb-
li “Verbica” no rūpnīcas MAZ 
kultūras nama. Ar šo ansambli 
mūs saista sena draudzība, un 
nosaukums “tautas” viņiem nav 
tāpat vien. 

Viņu radošā darbība neat-
stāj vienaldzīgu nevienu, kurš 
atrodas zālē. Latvijā kolektīvs 
ir uzstājies jau vairākas reizes, 
un ir iekarojuši publikas sim-
pātijas. Ansambļa repertuārā ir 
dziesmas baltkrievu, ukraiņu, 
krievu, poļu, latviešu un latgalie-
šu valodās. “Verbicas” vadītājs 
ir Aleksandrs Svirskis. Pirmo 
reizi Latvijā ieradīsies dziesmu 
un mūzikas ansamblis “Jarica” 
no Baltkrievijas pedagoģiskās 
universitātes. Kolektīvs izvei-
dots 1990. gadā, nosaukumu 
“tautas” saņēmis 2001. gadā, ir 
ieguvis laureātu titulu gan Balt-
krievijas festivālos, gan ārpus 
valsts. Tā vadītājs Aleksandrs 
Šugajevs. 

Dažos koncertos uzstāsies 
arī Baltkrievijas Kultūras un 

mākslas universitātes students, 
talantīgais solists Marks Voitko, 
kurš 2012. gadā Minskā kļuva 
par atklātā mākslas konkursa 
“Talantu spožums” laureātu, kā 
arī ieguva Grand - Pri XI Balt-
krievijas bērnu un jauniešu kon-
kursā “Zelta lira 2013”, kas nori-
sinājās Minskā. 

Mūsu pasākumos vienmēr 
piedalās arī vietējie radošie ko-
lektīvi. Tie ir kā īstas draugu tik-
šanās, kultūras svētki, kam nav 
robežu. 

Kultūras pasākumi norisi-
nāsies Latgales pilsētās - Vi-
ļānos, Ludzā, Balvos, Viļakā, 
Zilupē, Dagdā, Krāslavā, Prei-
ļos, Līvānos un, protams, Dau-
gavpilī.

Baltkrievu kultūras dienu 
ietvaros ir plānots lekciju kurss 
par baltkrievu tautas tradīci-
jām. To vadīs Dmitrijs Sergej-
čuks, Baltkrievijas Kultūras un 
mākslas universitātes Rituālu 
un svētku režisēšanas kated-
ras pasniedzējs. Dmitrijs ir Ta-
lantīgo jauniešu atbalsta fonda 

stipendiāts. Viņš stāstīs par na-
cionālajiem baltkrievu svētkiem, 
kā arī par jaunajām seno svētku 
svinēšanas formām mūsdie-
nu Baltkrievijā - tautas humora 
festivāls, baltkrievu nacionālas 
virtuves festivāls, nacionālo kul-
tūru festivāls u.c. Tiks rādīta 25 
min. gara filma - reportāža.

Krāslavā koncerts notiks 
25. septembrī, plkst. 18.00 
Krāslavas kultūras namā, Rī-
gas ielā 26. Tajā piedalīsies 
baltkrievu biedrība “Vjaselka” 
(vadītāja Svetlana Stelmače-
noka).

Dagdas Tautas namā, Ale-
jas ielā 29, koncerts notiks 24. 
septembrī plkst. 18.00. Tajā 
piedalīsies Dagdas baltkrievu 
biedrība “Verbica” 

Svētku organizatore un 
iniciatore: “Mūsu pasākumu 
mērķis ir ne tikai iepazīstināt 
latviešus ar bagāto baltkrievu 
kultūru, bet arī atgādināt, ka balt-
krievu diaspora ir neatņemama 
Latvijas sastāvdaļa, bet Baltkrie-
vijas Republika -- mūsu tuvākais 
kaimiņš. Organizatoru vārdā aici-
nu visus apmeklēt mūsu pasāku-
mus. Bezmaksas ieeja.”

Tālr. uzziņām - 26603030

Baltkrievu kultūras dienas Latgalē
Latvijas baltkrievu savienība no 17. līdz 27. septembrim organizē 
baltkrievu kultūras dienas, kas Latgalē jau kļuvušas tradicionālas. 
Ilgi gaidītie svinīgie koncerti notiks visā reģionā. Tie sāksies Rēzek-
nē - pilsētā, kas tiek uzskatīta par Latgales kultūras centru. 

Katra diena ir diena, 
lai atpūstos un sapņotu, 
lai smietos un brīnītos, 
lai mīlētu un baudītu mīlu, 
lai runātu un klausītos, 
lai priecātos un justos laimīgs. 
Katra diena ir diena, 
lai dzīvotu! 

No sirds sveicam dzimšanas dienā 
Tamāru Skerškāni un 

Sergeju Samuli.

Invalīdu biedrība “Stariņš”

Gadi nāk un pazūd tālēs.
Gadi prom ar vēja spārniem skrien.
Un tie tavā dzīves pavedienā 
jau mezglu piecdesmit piekto sien.

Apsveicam skaistajā jubilejā
Jāni KRĪVIŅU!

Tētis, mamma, māsa Olīvija, krustdēli 
Oskars un Andris

PLASTIKĀTALOGI
un  DUR VIS

6 kameru vācu profili. 
Tālr. 28230237

Iedzīvotājutikšanāsar
novadadomes
darbiniekiem:

23. septembrī, plkst. 
18.00 - Aronsona ielā;
24. septembrī, plkst. 
18.00 - Indras un  Skais-
tas ielās (Berendejevka).

28. septembrī plkst. 15.00 Krāslavas 
Kultūras namā notiks Senioru vakars 
veltīts veco ļaužu dienai. Tiks godināti 
jaunie pensionāri.

Līdzi ņemams groziņš un labs noskaņo-
jums! Pieteikties līdz 25. septembrim 
pa tālr. 65622528

Latvijā un pasaulē Krāslavas pansionāta “Priedes” iedzī-
votāji ir no sirds pateicīgi “Varavīksnes” 
9. c klases skolēniem un klases audzi-
nātājai Lilijai par viņiem veltīto uzmanību 
visas vasaras garumā.
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Robežnieku dejotāju sveiciens
Alekseja GONČAROVA foto

“Mēs esam dažādi, bet 
vienoti savā zemē”

“Super dance” no Krāslavas pamatskolas

Andrupenes kolorīts

Uz skatuves - draugi no Norvēģijas

Zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs piedalījās nesenajā ār-
kārtas Lauksaimniecības minis-
tru padomes sēdē. Diemžēl viņš 
no Briseles nepārveda cerīgu 
informāciju, kas saistīta ar soda 
sankciju atcelšanu par piena ra-
žošanu, kas pārsniedz Eiropas 
kvotas. Tāpat arī jautājumā par 
jūtamāku atbalstu Āfrikas cūku 
mēra seku likvidācijā. Vienīgais, 
uz ko var cerēt — palīdzība no 

ES krīzes fonda, ko veido vairāk 
nekā 400 milj. eiro, sakarā ar to, 
ka Krievijas embargo rezultātā 
strauji samazinājās piena pro-
duktu un citu lauksaimniecības 
produktu iepirkuma cena. 

Eiropas Savienības piena 
ražošanas kvota Latvijā ir — 
781 132 tonnas. Uz 1. augustu, 
pēc esošajiem datiem, tā ir iz-
pildīta 37.01 % apmērā. Piena 
pārdošanas kvotu pārsniegšanas 
gadījumā lauksaimniekiem draud 
sods — 27.83 eiro par 100 kilo-
gramiem. Ražotājiem ir tikai vie-
na izeja — pārpirkt vai iznomāt 
kvotas. Kaut gan, kā saka zem-
nieki, risināt šo problēmu nav ne-
maz tik vienkārši, pat neskatoties 
uz to, ka kvotu cena ir paaugsti-
nājusies no 60 līdz 150 eiro par 
tonnu. 

Krāslavas Lauku konsultā-
ciju speciāliste lopkopībā Anda 
Leikuma uzskata, ka mūsu zem-
niekiem šobrīd svarīgākais ir no-
turēties, nesamazinot piena govju 
skaitu, līdz 2015. gada 1. aprīlim, 
kad ES atcels piena ražošanas 
kvotas. Lai nepārsniegtu kvotas 
un par to nemaksātu soda naudu, 
protams, ir jāmeklē varianti, kā 
samazināt piena ražošanu, taču 
ne tik sāpīgi, kā brūnaļu vešana 
uz kautuvēm vai pāriešana uz na-
badzīgu ēdienu, uzskata A. Lei-
kuma. Tā, kā saka, ir pagale ar 
diviem galiem. Par šķirnes lopu 

audzēšanu saimniecības saņem 
valsts subsīdijas 140 eiro apmērā 
par katru govi, un tā zemniekam 
nav nemaz tik maza nauda. Taču 
govij laktācijas laikā ir jādod 5000 
kilogramu piena. Kas notiks, ja 
tai liegs pienācīgu pārtiku? Pēc 
Andas domām, ja nav citu vari-
antu, var atbrīvoties no vecajām 
govīm. Vēl viens variants - pēc 
iespējas agrāk brūnaļas pirms at-
nešanās aizlaist ciet. 

Jādzīvo ne tikai šodienai, ir 
jādomā par nākotnes attīstības 
perspektīvām. “Mēs varētu prie-
cāties, ja sodu par pārsniegtajām 
kvotām kaut daļēji kompensētu 
valsts. Taču ar to rēķināties neva-
ram. Kā arī ar to, ka lopkopības 

nozarē tuvākajā laikā varētu pa-
rādīties kaut kāda stabilitāte,”— 
saka Anda.

Gan Anda Leikuma, gan 
Krāslavas Konsultāciju centra va-
dītājs Ivars Geiba uzskata, ka ra-
dusies situācija pilnībā atbilst pa-
runai - slīkstošā glābšana ir paša 
slīcēja rokās. Ja reiz līdz Krievijas 
sankciju ieviešanai piena ražotāji 
aizrāvās ar labu iepirkuma cenu, 
bet nebija esošo kvotu daudzu-
mu izrēķinājuši līdz nākamā gada 

martam, tad tagad trūkstošās 
kvotas ir jāpērk. Ieteicams tepat. 
Izmantojot iespēju neizmantotās 
kvotas, pirmkārt, nopirkt pie kāda 
no sava ciema iedzīvotājiem. Ir 
taču dažādi iemesli, kāpēc māj-
saimniecības zaudē slaucamās 
govis. Galvenokārt nelielās saim-
niecības. Pēc šādas informācijas 
var griezties pie pagastu konsul-
tantiem, ar kuriem var arī analizēt 
piena ražošanas kopējo situāciju. 
Tikai nav jāgaida pēdējā diena, 
kad vairs neko nevar labot. Par 
kvotu pārdošanu citos novados 
var interesēties internetā, jo to 
uzskaite, salīdzinot ar citiem ga-
diem, ir vienkārša. Jāsaka, ka 
šādus sludinājumus var atrast arī 
portālā ss.lv.

Lielo saimniecību īpašnie-
kiem, kuriem piena ražošana ir 
bizness, Ivars Geiba vēlas vēlreiz 
atgādināt par to, ka viņu plāniem 
ir jābūt ekonomistu aprēķinātiem 
“uz papīra”. Kā arī laicīgi jārisina 
jautājumi ar kredītus izsnieguša-
jām bankām. Savādāk tas nav 
bizness.

I.Geiba ir pārliecināts, ka lī-
dzīgas krīzes situācijas nav izbē-
gamas, bet ir svarīgi turpināt strā-
dāt un ticēt rītdienai. Programma 
“Lauksaimniecības ekonomikas 
atbalsts” pastāv ne tikai “uz pa-
pīra”, bet kalpo lauksaimniecības 
ražošanas attīstībai ilgtermiņa 
perspektīvā. Gribētos, lai iniciatī-
va vairāk nāktu no pašiem zem-
niekiem.”

Valentīna SIRICA
Autores foto

Dzīvot ne tikai šodienai

Piensaimnieku viedokļi par 
radušos situāciju piena tirgū kļūst 
arvien atšķirīgāki. Vieni uzska-
ta, ka pašreizējā situācija ir viņu 
darbības izšķirīgais brīdis, otri uz-
sver, ka tas ir tuvredzīgas politi-
kas rezultāts. Izskan arī viedoklis, 
ka piena  iepirkuma cenu kritums 
būtu neizbēgams līdz ar Eiropas 
Savienības lēmumu no nākama 
gada atcelt kvotu sistēmu. 

Lauksaimniecības tirgus 
veicināšanas centra 
vadītāja Ingūna Gulbe 
norādījusi, ka piena 
uzņēmumiem iepriek-
šējie četri gadi bija 
labi un bija arī iespēja 
veidot uzkrājumu, tur-
pretī dārzeņu audzē-
šanā šāda laba perio-
da neesot bijis.  Abas 
nozares cietušas pēc 
Krievijas lēmuma, at-
bildot uz rietumvalstu 
sankcijām aizliegt im-
portēt pārtiku no ES valstīm.

Viļānu novada piensaimnie-
cības “Akmentiņi” īpašniekam 
Staņislavam Kroičam ir 150 slau-
camas govis, kas vidēji saražo 
1500 tonnu piena gadā. Pašlaik 
par litru saražotā piena koope-
ratīvs „Trikāta” viņam piedāvā 

par trešdaļu zemāku cenu, tomēr 
Kroičs uzskata, ka  tas vēl nav ie-
gansts panikas celšanai. Šobrīd 
tā cena ir pasakaini zema, es do-
māju, ka neviens nebija gaidījis 
tādu cenu. Jācer, ka tas nebūs 
pārāk ilgi,” saka Kroičs.

Par papildu nastu piensaim-
niekiem ir kļuvušas arī ES noteik-
tās ražošanas kvotas. Lauksaim-
niecības datu centra statistikas 
dati liecina, ka uz 1. septembri 

valsts izņemtā kvota ir sasniegusi 
gandrīz 50%, un piena nozares 
eksperti prognozē, ka līdz gada 
beigām tā varētu būt pārsniegta 
par 10%.

Zemnieks neslēpj, ka valsts 
finansiālais atbalsts būtu labs at-
spaids, tomēr pats uzskata, ka 

jāturpina strādāt aizvien efektī-
vāk. Pašlaik no valsts budžeta ir 
iedalīti seši miljoni eiro, kas pa-
redzēti kompensāciju izmaksām 
par piena šķirnes slaucamām go-
vīm septembrī un oktobrī. Lauk-
saimnieku aplēses liecina, ka līdz 
gada beigām piensaimnieku zau-
dējumi sasniegs 13 miljonus eiro, 
bet par papildu kompensācijām 
valdība varētu lemt oktobrī.

Lauku atbalsta dienesta di-
rektora vietnieks Ģirts Krū-
miņš skaidro, ka „atbalsta 
pretendenti, kas ir organi-
zācijas, piesakās, un mēs 
tuvākās nedēļas laikā iz-
maksāsim šo naudu atbal-
sta pretendentiem”.

„Naudu mēs izmaksā-
sim šiem lauksaimniekiem 
– būs par katru govi 46 eiro. 
Otrais atbalsta veids ir kre-
dītprocentu daļējā dzēša-
na,” atgādina Krūmiņš.

Neskatoties uz valdī-
bas  pasākumiem, piensaimnie-
kiem joprojām nav skaidrības, vai 
kompensācijas tiks izmaksātas 
arī turpmāk. Iespējams, ka zem-
nieki savu neapmierinātību gata-
vojas izteikt novembrī plānotajā 
protestā.

Latgales reģionālā televīzija

Ģenerālmēģinājums pirms kvotu sistēmas atcelšanas

... mūsu zemniekiem šobrīd svarīgākais ir noturēties, nesa-
mazinot piena govju skaitu, līdz 2015. gada 1. aprīlim, kad 
ES atcels piena ražošanas kvotas. Lai nepārsniegtu kvotas un 
par to nemaksātu soda naudu, protams, ir jāmeklē varianti, 
kā samazināt piena ražošanu, taču ne tik sāpīgi, kā brūnaļu 
vešana uz kautuvēm vai pāriešana uz nabadzīgu ēdienu, uz-
skata A. Leikuma. 
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jautājums, arī Krāslavā, kur šajā 
jomā patiesi paveikts daudz, 
mums vēl netrūkst darba, jo vēl 
ne visi īpašnieki gana labi rūpē-
jas par saviem īpašumiem,” atbild 
priekšsēdētājs. “Šī vasara mums 

pagāja, gādājot par skolu remon-
tiem un iestāžu pārbraukšanu uz 
jaunām telpām, tagad varēsim 
aktīvāk koncentrēt savus spēkus 
vidi degradējošo objektu virzienā. 
Esam budžetā ieplānojuši naudu 
šim darbam, kas iezīmēta tieši 
laukiem un drīz jūsu avīzes lasī-
tāji redzēs pozitīvas pārmaiņas 
un to, ka arī lauku ciematos šis 
darbs rit.”

Juris ROGA
Autora foto

Fotokluba “Zibsnis” piek-
tajā fotoplenērā - radošajā 
darbnīcā piedalījās dalīb-
nieki ne tikai no Krāslavas, 
bet arī no Ogres, Daugav-
pils, Dagdas… Visproduktī-
vākais triju dienu seminārā 
- praktiskajās nodarbībās 
bija svētdienas brauciens 
uz Indru. 

… Vēl pirms saullēkta mēs 
šķērsojām pagasta teritoriju un 

mums uzreiz 
uzsmaidīja veik-
sme - gar ceļma-
lu skrēja alnis… 
Tu rp inā jumā 
- dienas dzimša-
na, aveņkrāsas 
ausmā, ko foto-
komanda bildēja 
dīķa krastā, tad 
Rožu stacijas 
apmeklējums un 
tikšanās ar vie-
tējām aušanas 
meistarēm. Bija 
arī cienāšana 
ar pankūkām un 
slaveno ievārīju-
mu, ko viesmīlī-
gās saimnieces 
vārīja katlā uz 
ugunskura. Sim-
tiem kadru, vērtī-
gas fotomākslas 
nodarbības, ko 
vadīja vairāki 
lektori, arī mūsu 

Anatols Kauškalis un Kaspars Frei-
manis no fotokluba “Ogre”. Šķirša-
nās vieta - Indrica, kur Daugavas 
krastu rotā sena katoļu baznīca - 
koka arhitektūras pērle.

Uz tikšanos!

Aleksejs GONČAROVS

Šomēnes jaunievēlētais Ei-
ropas Komisijas priekšsēdētājs 
Žans Klods Junkers pēc ilgām 
pārdomām darīja zināmu savas 
komandas sastāvu. Varēja pare-
dzēt, ka cienījamu vietu tajā ie-
gūs bijušais Latvijas Republikas 
Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis. 

Iepriekš mēs jau rakstī-
jām par to, ka no sākuma Dom-
brovskis bija minēts kā iespē-
jamais pretendents uz Eiropas 
Komisijas prezidenta, t.i. visas 
Eiropas Savienības galvenā ie-
rēdņa, amatu. Taču, izvērtējot iz-
redzes, V. Dombrovskis atsaucis 
savu kandidatūru par labu Jun-
kuram. Pašsaprotami,  ka līdz-
gaitnieks nevarēja nepateikties 
viņam par tādu žestu.

Vasaras beigās presē pa-
rādījās baumas par to, ka Dom-
brovskis nomainīs Hermanu van 
Rompeju Eiropas Savienības Pa-
domes priekšsēdētāja amatā. To-
ties šis postenis ticis Polijas prem-
jerministram Donaldam Tuskam. 
Pēc tam ļaunas mēles sāka melst, 
ka Valdis Dombrovskis, Latvijas 
„panākumu stāsta arhitekts”, Eiro-
pā paliks bešā. Taču šīs drūmās 
prognozes nav attaisnojušās. 

Jaunajā Eiropas Komisijā V. 
Dombrovskis iecelts par vicepre-
zidentu eiro un sociālā dialoga 
jautājumos. Žans Klods Junkers 
izvēlējās sev sešus vietniekus. 
Citi viceprezidenti būs atbildīgi 
par ES budžetu, telekomunikāci-
jām, enerģētikas savienību, labā-
ko regulējumu un darbavietām. 

Pagaidām nav skaidrs, kā 
tiks organizēts jaunās EK darbs, 
bet, visticamāk, Dombrovska 
vadībā strādās daži „vienkāršie” 
eirokomisāri, kuri risinās jautā-
jumus, kas saistīti ar monetāro 
politiku. Politoloģe Ilga Kreituse 
apgalvo, ka Dombrovska iecelša-
na šajā nozīmīgajā amatā liecina 
par to, ka Brisele augstu novēr-

tēja viņa darbu Latvijas valsts lī-
menī. Eiro stabilitātes jautājumos 
ekspremjers orientējas labi. Kas 
attiecas uz „sociālo dialogu”, tad 
var teikt, ka pašlaik vēl ir grū-
ti spriest, ar ko būs saistīti viņa 
konkrētie pienākumi. „Manuprāt, 
Dombrovskis būs kārtīgs, godīgs 
sava amata pildītājs, kas darīs to, 
ko viņam uzticēs. Neredzu lielu 
iniciatoru, lielu ideju akumulatoru 
un Eiropas pārveidotāju. Latvi-
ja no politiķa cienījamā posteņa 
neko neiegūs. Tam ir vajadzīga 
īpaša drosme un spēja pierādīt, 
kāpēc tieši šis reģions jāizceļ citu 
vidū. Man šķiet, ka šoreiz tā ne-
notiks,” sacīja I.Kreituse. 

Ir jāpiebilst, ka darbs Eiro-
pas Komisijā nodrošina ne tikai 
lielu ietekmi un prestižu, bet arī 
atbilstošu dzīves līmeni. Pirms 
tam eirokomisāra alga līdz no-
dokļu nomaksai sastādīja 20666 
eiro (viceprezidentam tā varētu 
būt arī lielāka). EK komisāram ir 
garantēta vesela virkne dažādu 
piemaksu, kā arī kompensācija 
par papildu izdevumiem koman-
dējumu laikā. Paredzēta arī „pār-
celšanās nauda” — divu mēnešu 
darba alga pēc darba sākuma un 
„13. darba alga” - pēc pilnvaru 
beigšanas, bet ikmēneša repre-
zentācijas izdevumi plānoti  607 
eiro apmērā. Līdz ar to savu per-
sonīgo fi nansiālo stabilitāti Valdis 
Dombrovskis jau nodrošināja. 
Kas attiecas uz stabilitāti visā Ei-
ropā — to rādīs laiks. 

Un beidzot galvenais jautā-
jums — ko Dombrovska karjeras 
kāpums sola mums, vienkārša-
jiem Latvijas iedzīvotājiem? Eiro 
komisāra statuss paredz, ka tā 
īpašnieks rūpējas par visas ES 
interesēm, nevis lobē vienas 
konkrētas valsts priekšrocības. 
Protams, realitātē šis princips 
darbojas ne vienmēr. Izstrādājot 
Eiropas Savienības budžetu un ri-
sinot citus fi nansiālos jautājumus, 
katram eirokomisāram ir iespēja 
neofi ciāli aizbilst kādu vārdu par 
savu dzimto zemi. Šajā ziņā vice-
prezidenta amats var palīdzēt Val-
dim Dombrovskim. Ar vienu nosa-
cījumu - ja viņš pats to vēlēsies. 
Atliek cerēt, ka mūsu bijušais Mi-
nistru prezidents neaizmirsīs par 
Latviju, kurai ir ļoti nepieciešama 
palīdzība pēc „sekmīgas” ekono-
miskās krīzes pārvarēšanas Dom-
brovska vadībā.

Viktors Ūdrišs

Komisārs Valdis
Dombrovskis beidzot ieņēmis augstu posteni Briselē

Labrīt, Indra!

Laukos šīs problēmas netika 
risinātas aktīvi, un šodien katra 
pagasta centrā ir pa kādai nepie-
vilcīgai ēkai. Skaistas centru no-
teikti neizdaiļo bijusī katlumāja, 
netālu no Indras tautas nama krū-
mos un nezālēs ieaudzis vecais 
muižas stallis, kuram nesen ie-
bruka liels jumta fragments, Kal-
niešu centrā par postažas ainu 
gādā bijusī ēdnīca, Kombuļos ir 
pat vairāki laika zoba sagrauti ob-
jekti, un tā var turpināt par katra 
ciemata centru.

“Nerunāsim par vecajām, 
sagruvušajām fermām pagas-
tu teritorijās, bet kad sagaidīsim 
tās patīkamās pārmaiņas ciema-
tu centros, kādas ir piedzīvotas 
Krāslavā pēc nepievilcīgo ēku 
nojaukšanas?” jautāju Krāslavas 
novada domes priekšsēdētājam 
Gunāram Upeniekam.

“Piekrītu, ka šis ir svarīgs 

Svarīgs jautājums
Krāslavas pašvaldība parūpējās, lai dažu gadu laikā pilsētā 
nojauktu gandrīz visas nepabeigtās, pamestās un grūsto-
šās ēkas, kas bojāja ainavu un apdraudēja bērnus un jau-
niešus, kuri tur meklēja piedzīvojumus.

Indras stallis

2014. gada 1. oktobrī sāk-
sies pretendentu pieteikumu 
pieņemšana Latvijas talantīgāko 
un spējīgāko jauniešu stipendiju 
konkursā Latvijas Maksimālisti. 
Konkursā aicināti piedalīties visi 
Latvijas 5.-12. klašu un 1.-3. kur-
sa profesionālo vidusskolu sko-
lēni, kas guvuši būtiskus sasnie-
gumus kādā no piecām konkursa 
kategorijām un kuri ir entuziasma 
pilni pilnveidoties un attīstīt savu 
talantu, lai nākotnē sasniegtu vēl 
izcilākus rezultātus. Pretendentu 
pieteikumi tiek gaidīti līdz 2015. 
gada 15. janvārim.

Lai piedalītos konkursā, 
jāiesniedz pieteikums kādā no 
piecām kategorijām -- eksaktās 
zinātnes, humanitārās zinātnes, 
māksla, mūzika, sporta un vese-
lības joma. Latvijas Maksimālisti 
2014 vērtēs individuālos sasnie-
gumus, kas gūti laikā no 2013. 
gada 1. janvāra līdz 2014. gada 
30. aprīlim. Pieteikties iespējams, 

sagatavojot video prezentāciju un 
aizpildot pieteikuma anketu.  

Plašāka informācija mājas 
lapā www.maksimalisti.lv.

Kopējais stipendiju fonds ir 
30000 eiro. Kopumā stipendijas 
saņems 50 skolēni un desmit 
skolēni speckategorijā no 5.-6.
klasei iegūs planšetdatorus. Pir-
mās vietas ieguvēji katrā kate-
gorijā saņems 1500 eiro stipen-
diju, otrās vietas ieguvēji saņems 
1000 eiro stipendiju un trešās 
vietas ieguvēji saņems 500 eiro 
stipendiju, savukārt 35 skolēni 
(septiņi katrā kategorijā) saņems 
400 eiro stipendiju. 

Atbalstīsim un motivēsim 
Latvijas Maksimālistus! Aicinām 
gan vecākus, kuru atvases ir 
guvušas būtiskus sasniegumus, 
gan pedagogus, kuri zina savu 
skolēnu lieliskos panākumus, 
gan ikvienu citu, kurš pazīst Mak-
simālistu, mudināt viņu pieteikties 
šajā konkursā!

Piedalies konkursā!
Meklējam Latvijas Maksimālistus 2014
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— Mūsu skola tika uzbūvē-
ta 1977. gadā, ieeja tajā tika iz-
veidota no plāksnēm. Daudzus 
gadus viss šķita labi, bet katru 
dienu laukumu skolas priekšā 
šķērso ļoti daudz cilvēku un galu 
galā viss nolietojas. Tās plāksnes 
izdrupa, īpaši lielas problēmas 
mums sagādāja kāpnes, kurām 
ik pēc laika izdrupa kāds gabals 
un katru vasaru bija jāiegulda lie-
li līdzekļi to remontam. Ne reizi 
vien bijām rakstījuši pašvaldībai 
aicinājumu, lai mums palīdzētu 
kardināli atrisināt šo problēmu, 
šogad mūsu lūgumam atsaucās. 
Tas nebija nekāds projekts — 
skolas lieveņa kāpņu renovācijā 
tika ieguldīti lieli pašvaldības lī-
dzekļi. Ieguvums ir acīmredzams 
– ir pieaugusi skolēnu, skolotāju, 

darbinieku un skolas apmeklētā-
ju drošība. Ieklātais bruģis ir gan 
pelēkā, gan sarkanā krāsā, tālab 
tumšākā diennakts laikā uzreiz 
nodalās vieta, kur beidzas pakā-
piens. Ir izveidota nobrauktuve 
invalīdiem. Šogad mums tas nav 
aktuāli, bet pilsētā dzīvo pirms-
skolas vecuma bērns, kurš varē-
tu turpmāk apmeklēt mūsu skolu. 
Apmeklēs vai nē, tas būs vecā-
ku lēmums, bet katrā ziņā skola 
tagad pilnībā gatava arī šādu 
skolēnu uzņemšanai – ir izdarīts 
viss nepieciešamais.  Uz Dagdas 
vidusskolu bieži brauc ciemiņi no 
Baltkrievijas, kā arī ierodas ciemi-
ņi starptau tiskā projekta Comeni-
us ietva ros. Skolas lievenis ir kā 
pirmā skolas vizītkarte, rada pir-
mo ie spaidu par mums. Sakopta 
vide motivē arī skolēnus kļūt kār-
tīgākiem.

— Ilgus gadus skolā bija 
lielākas vai mazākas problē-
mas ar ēdināša nas bloku. Arī 
Pārtikas un vete rinārais die-
nests atzinumā norādīja uz 
lietām, kas jāsakārto, bet to ar 
skolas budžeta līdzekļiem ne-
bija iespējams izdarīt. 

— Virtuves bloks, kurā ga-
tavo ēdienu, tika renovēts pirms 
dažiem gadiem, savukārt skolas 
ēdamzālē liela remonta nebija 
gadiem. Linolejs jau bija applī-
sis, regulāri nācās pielīmēt klāt. 
Grīda bija slidena, uz tās varēja 
paslīdēt ar visu zupas šķīvi. Arī 
kafejnīcā laika gaitā sakrājās 
virkne problēmu. Vēl liela prob-
lēma bija saistīta ar noliktavu 

griestiem, sienām, grīdu. Šogad 
Dag das novada pašvaldība pie-
šķīra nepieciešamo finansēju-
mu — 39866,69 eiro. Rezultātā 
izremontē ta ēdamzāle, sapirktas 
vajadzīgās iekār tas - ledusskap-
ji, plītis, krāsnis, gaļas maļamā 
mašīna, krāsniņa kūku cepšanai, 
un citas. Izremontēta arī skolas 
ka fejnīca, noliktavas, no jauna 
ierīkota duša virtuves un ēdnīcas 
personālam.

— Kāpēc bija nepiecieša-
mas pārmaiņas skolēnu ēdinā-
šanas jautājumā? 

— Līdz šim katru gadu nācās 
izsludināt konkursu un jāmek-
lē firma, kas ēdinās skolēnus. 
Diemžēl šajos konkursos vien-
mēr noteicošais ir cena – uzvar 
firma ar zemāko piedāvāto cenu. 

Mammas labi 
saprot, cik grūti 
pagatavot kva-
litatīvu ēdie-
nu par zemu 
cenu. Tālab 
šogad bērnus 
ēdināsim paši. 
Pašvaldība vi-
sām ēdnīcām 
novadā noteica 
vienotu maksu 
par pusdienām 
— viens eiro. 
Sakarā ar to, ka 
1. 2. un 3. kla-
ses bērnus ēdi-
nās par valsts 
finansējumu un 
tas ir lielāks — 
1,42 eiro, tad 
uz 42 centiem 
šiem bērniem 
dodam launa-
gu. Sanāk, ka 
šie bērni skolā 
paēd divas rei-

zes. Tā kā katru gadu skolā nav 
visi bērni, pērnā mācību gada 
laikā tika ietaupīti līdzekļi un par 
šo ietaupīto finansējumu šobrīd 
bez maksas ēdinām arī ceturtās 
klases bērnus. Nezinu, cik ilgam 
laikam pietiks šīs naudas, bet 
vismaz trīs mēnešus mēs viņus 
ēdināsim par velti. 

Ēdnīca mums tagad ir pilnī-
bā noslogota, pamatā pateicoties 
labai piedāvātā ēdiena kvalitātei. 
Agrāk bija tā, ka bērni paskatās 
ēdienkarti, un ēd tikai tās dienas, 
kurās viņiem šķiet pusdienas gar-
šīgas. Tagad, kā man stāstīja daži 
skolotāji, ēd visi un visas dienas. 
Līdz ar to mums nākas izmantot 
vēl vienu starpbrīdi, lai paēdinātu 
visus skolēnus. Šobrīd vēl taustā-
mies, kā labāk visu noorganizēt, 
mainām laiku, kurā kāda klase 
ēd, līdz atradīsim visoptimālāko 
variantu.

— Medijos ļoti daudz dis-
kusiju par to, ka mūsdienu sko-
lēni ēd neveselīgi. Kādas jūsu 
domas?

— Acīmredzot ģimenēs kva-

litatīva, pareiza un veselīga ēdi-
nāšana nav aktuāla, jeb bērni 
nav radināti pie veselīga ēdiena. 
Arī mūsu skolā ir bērni, kuri neēd 
attiecīgi tos vai citus produktus, 
kas augošam organismam nepie-
ciešami. Ja ir kartupeļi, vista un 
burkāni, tad diemžēl uz šķīvja pa-
liek burkāni. Es jau ēdnīcas saim-
niecītēm saku, lai neuztraucas, 
vienkārši bērni nav pieraduši ēst 
vienu vai otru produktu. Ceram, 
ka laika gaitā situācija varbūt 
mainīsies uz labo pusi, jo šobrīd 
paši skolēni atzīst, ka ēdiens ko-
pumā ir ļoti garšīgs. Mēs arī aici-
nām bērnus vismaz nogaršot to, 
ko ikdienā nav pieraduši ēst. Ja 
secināsim, ka kāds produkts pa-
visam neiet, tad mēģināsim aiz-
stāt ar citiem un vairs nepiedāvāt.

— Šovasar strādnieki re-
dzēti arī virs skolas jumta. Kas 
tur tika darīts?

— Skolas jums arī agrāk tika 
remontēts, kad tas tecēja. Šoreiz 
tecēja virs aktu zāles, jumtam bo-
jājumus nodarīja vētra. Pašval-
dība iedalīja 1632,36 eiro jumta 
seguma no maiņai, tika pieaicinā-
ta firma, kas sūci novērsa. Šogad 
visi lielie remontdarbi tika īste-
noti, pateicoties Dagdas no vada 
pašvaldības finansējumam. 

— Vai pirms mācību gada 
sākuma skolā tika remontēti 
kabineti?

Skolai ir savs budžets, par 
šiem līdzekļiem mācību gada 
laikā izremontējām septiņus ka-
binetus. Kādreiz remontdarbus 
veicām vasarā, bet sapratām, ka 
mums ir trīs darbinieki — gald-
nieks, elektriķis un santehniķis, 
kurus var izmantot efektīvāk, ja 
remontus veicam arī ziemā. Jau 
atbrīvojam kārtējo kabinetu, un 
novembrī viņi sāks tā remon-
tu. Parasti kabinetos nomainām 
veco grīdas segumu pret linoleju, 
balinām griestus, krāsojam sie-
nas, nomainām vecos gaismas 
ķermeņus un dažas mēbeles — 
tie ir skapji. Tā pakāpeniski esam 
tikuši līdz ceturtajam stāvam. Vēl 
vajag remontu darbmācības kabi-
netā, bet tur nepieciešami lielāki 
ieguldījumi un iepirkums iekār-
tām, kas ļoti novecojušas. 

Vēl viens aktuāls jautājums 
ir skolas stadions. Projekts uz-
rakstīts, gaidām, kad tiks atvērti 
konkursi projektiem. Stadionā pil-
nīgi nolietojies skrejceļš, projektā 
tam ieplānojām speciālu segumu, 
paredzētas arī skatītāju tribīnes, 
kuru nekad te nebija, tiks veidots 
atsevišķs volejbola laukums, ie-
plānots arī apgaismojums. Metā-
la konstrukcijas paliks tās pašas 
vecās, bet tiks atjaunotas un pa-
redzētas dažas jaunas, jo skolā 
ir jaunsargi un arī viņiem vajag 
nodarbībām atbilstošus atribūtus. 

— Kad projekts tiks finan-
sēts un realizēts?

— Pagaidām uz šo jautāju-
mu atbildi nezinu. Galvenais, ka 
projekts ir un to varēs iesniegt uz-
reiz, līdzko radīsies šāda iespēja. 
Paši saviem spēkiem nevarēsim 
sakārtot stadionu, tās summas ir 
ļoti lielas. 

Turpinājums 6. lpp.

Vasarā veic lielus remontus
Šobrīd Dagdas vidusskola ir vadošā izglītības iestāde no-
vadā, tālab tās attīstībā tiek ieguldīts ne mazums līdzekļu. 
Dag das vidusskolas direktore Vija Gekiša šajā intervijā pa-
stāstīs ne tikai par veiktajiem remontdarbiem, bet arī par 
pārmaiņām skolas kolektīvā. Un sāksim ar pārmaiņām, ku-
ras var redzēt arī tie, kuri uz skolu vairs nedodas.

Latgales Gada balva ir balvu 
pasniegšanas ceremonija, lai go-
dinātu Latgales cilvēkus, organi-
zācijas, uzņēmumus par īpašiem 
nopelniem un ieguldījumu cilvē-
ka ilgtspējīgā attīstībā, kurā tiek 
nominēti tie Latgales notikumi, 
pasākumi vai cilvēku pārstāvji, 
kuri gada laikā ir devuši vislielā-
ko ieguldījumu Latgales labā, ar 
konkrētu darbu, vērā ņemamiem 
rezultātiem, akcijām un citiem 
pasākumiem, kas ir nozīmīgi Lat-
gales reģionam un Latgales atpa-
zīstamībai sabiedrībā.

Latgales Gada balvas uzva-
rētāji saņems balvu, kas tiks īpaši 
izstrādāta šim gadījumam.

Uz balvu var pretendēt Lat-
gales reģiona iedzīvotāji, Latgalē 
reģistrēti uzņēmumi un organizā-
cijas. Pieteikumu balvu konkur-
sam iesniedz elektroniski, sūtot 

uz asmulatgalits@gmail.com, 
vai pa pastu, sūtot uz biedrības 
„Asmu Latgalīts” (Poligona ielā 
28-1, Daugavpilī, LV-5413 (ar 
norādi „Pretendenta pieteikums 
konkursam „Latgales Gada bal-
va””). Pieteikumā jāiekļauj infor-
mācija par balvas pretendentu, 
iniciatīvas apraksts, panākumi 
un rezultāts un vismaz viena at-
sauksme.

Pretendentus un notikumus 
var izvirzīt 3 fizisku personu gru-
pa vai juridiska persona.

Pieteikumu konkursam var 
iesniegt līdz 2014. gada 21. sep-
tembrim plkst. 17.00.

Izvirzītos pretendentus iz-
vērtē biedrības „Asmu Latgalīts” 
izveidota komisija.

Sīkāka informācija - www.
aglona.lv/aktualitates/tiek-izsludi-
nats-konkurss-latgales-gada-balva/

“Latgales Gada balva”
Biedrība “Asmu Latgalīts” rīko konkursu “Latgales Gada 
balva”, kuras laikā vēlamies pateikties visiem, kas strādā 
Latgales labā. Pasākums notiks 27. septembrī Aglonā, bet 
savus pieteikumus varat sūtīt līdz 21. septembrim.

Kādreiz pa šo ielu veda tirdzniecības ceļš “Rīga - Vitebska - Smo-
ļenska - Maskava”, bet tagad atjaunotā Rīgas iela ir pilsētas rota.

Alekseja GONČAROVA foto

Rīgas iela - pilsētas galvenā 
maģistrāle

Reprodukcija no Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja fondiem.

Saglabātās arhitektūras konkursa uzvarētāji - Vladimirs Pivins un 
Inese Umbraško.

Centrālā maģistrāle.

Pilsētas laukumā izvietotā Bērnu un jauniešu centra audzēkņu 
fotoizstāde, veltīta Rīgas ielai.
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Skolēnu iesvētīšanas tradīci-

ja, kad piektās klases iesvēta de-
vītklasnieki, vidusskolā izveidoju-
sies sen, tālab izgāzties pasākums 
vienkārši nevarēja. Devītklasnieki 
centās no sirds, un viņiem sanā-
ca gan jautri, gan interesanti. Arī 
piektklasnieki novērtēja šos cen-
tienus un viņus šis pasākums ne-
atstāja vienaldzīgus līdzīgi kā viņu 
audzinātājas: 5.a kalsi audzina 
skolotāja Aija Babra, bet 5.b -- sko-
lotāja Leonora Brence.

Piektklasniekiem visupirms 
bija jāizpilda mājasdarbs – jāsa-
gatavo devīze un jāveido stāstī-
jums par klasi, kā arī jānodzied 
dziesma. Devītklasnieki iesvētā-
mos “apzīmogoja”, katram uz vai-
ga uzzīmējot atpazīšanas zīmi, 
pēc kuras bija skaidrs, ka tas ir 
Dagdas vidusskolas pamatskolas 
skolēns. Abas klases izvēlējās iz-
pildīt populāras tautasdziesmas, 
vispirms izskanēja “Bēdu manu 
lielu bēdu”, pēc kāda laikā arī 
otra dziesma “Kur tu teci gailīti 
mans?”. Protams, arī mūzikas 
instrumenti bija savdabīgi… 

Turpinājumā iesvētāmie sko-
lēni apmeklēja piecas stacijas 
– zinību, matemātikas, sporta, 
vēstures un literāro. Katrā bija 
neliels pārbaudījums, bet noslē-
gumā tika nodots jautrs zvērests 
pēc kura devītklasnieki uzdāvinā-
ja katrai klasei pa lielam arbūzam 
un apliecinājumu, ka viņi ir pa-
matskolas skolēni. 

Juris ROGA, autora foto

Sandra Drozdova — Latvijas Sarkanā 
Krusta komitejas Šķaunes nodaļas vadītāja

“Mēs esam dažādi, bet vienoti savā zemē”

Ar iedvesmas spārniem

Duets no Dagdas - divas Diānas

Var arī tā, lai 
 visiem prieks

Skolēnu iesvētīšana ir raksturīga daudzām skolām, lai 
mācību gada sākumā satuvinātu gan skolēnus, gan sko-
lotājus. Izrādās, ka šos pasākumus var noorganizēt tā, lai 
prieks būtu visiem, nevis tikai vecākajām klasēm. Vajag 
tikai cienīgi izturēties vienam pret otru, kā to Dagdas vi-
dusskolā darīja devītklasnieki pret saviem iesvētāmajiem 
no piektās klases, un apzināties, ka jaunākajam skolēnam 
nebūt nesagādā lielu prieku tikt nosmērētam no galvas līdz 
kājām…

•	 Ceturtais lielākais depozīts no 
Livonijas kara laika.

•	 Vienīgais triumfs visā karā.
•	 Romantiski nostāsti un detek-

tīva cienīga villas restaurācija 
Kuldīgā.

•	 Justiniāna pavēle: atjaunot Ro-
mas impēriju!

•	 Mīla birojā: no priekiem līdz 
tiesai.

•	 10 gadus iztukšo banku pēc 
bankas.

•	 Viena diena viduslaiku pilsētā.
•	 TANKU DŪRE, ierocis Vācijas 

glābšanai.
•	 Ārsta piedzīvojumi uz pirātu 

kuģa.
•	 Ārzemnieks Stūra mājā

Žurnāli oktobrī 

Alekseja GONČAROVA foto



2014. gada 19. septembris6

Turpinājums. Sākums 4.lpp.
Stadions būs visai pilsētai 

un novadam, ne tikai vidusskolai. 
Atcerieties, remontējām sporta 
zāli, kuru tagad izmanto gan vi-
dusskola, gan brauc pie mums 
sportot novada skolas, nāk iedzī-
votāji.

Bet patīkams jaunums spor-
ta jomā mums ir arī, uzsākot šo 
mācību gadu. Guvis atbalstu no-
vada domes projekts sporta in-
ventāra iegādei visam novadam. 
Mūsu skola par 2236 eiro nopirka 
volejbola, basketbola, handbola 
bumbas, vingrošanas paklājus, 
hanteles, aerobikas soliņus, vin-
grošanas apļus, florbola nūjas, 
lecamauklas, vingrošanas ritenī-
šus, lēkājamās gumijas, kas ir ļoti 
liels papildinājums mūsu sporta 
bāzei. 

— Nav šaubu, ieguldīti lie-
li līdzekļi, bet kāda būs to at-

deve? Proti, cik liels skolēnu 
skaits, kāda ir pedagogu sai-
me?

— Do māju, ieguldījumi nav 
velti, jo mūsu skolā mācās 424 
skolēni (mācību gada beigās bija 
408), 40 skolotāji un 33 tehniskie 
darbinieki. Tehnisko tagad par 
pieciem vairāk, jo firma ir pro-
jām un mēs pieņēmām jaunus 

darbiniekus. Mūsu visu mīlētā 
skolotāja Zinaida Konošonoka ir 
devusies pensijā. Leonora Bren-
ce, latviešu valo das un literatūras 
skolotāja, kura iepriekš strādāja 
gan Asūnē, gan Dagdā, šogad 
strādās uz pilnu slodzi Dagdas 
vidusskolā. Līdz ar to jaunu sko-
lotāju darbā neaicinājām.

Pirmajās klasēs devušies 
37 bērni – arī vairāk nekā pērn. 
Desmitajās klasēs ir 35 skolēni, 
daži atnākuši no apkārtējām sko-
lām. Prieks, ka ir atnākuši bērni 
arī no kaimiņu novadiem — Au-
lejas un Priežmales skolas. Tas 
vairāk saistīts ar to, ka uz mūs 
skolu konkrētiem bērniem ir ēr-
tāk nokļūt, jo dzīvesvietai garām 
kursē skolēnu autobuss. Atnāku-
ši daži bērni no citām skolām arī 
uz 1.-9. klasēm. Nenopeļu lauku 
skolas, bet ir dažādas situācijas. 
Piemēram, divi bērni no vienas 
ģimenes visu laiku ir kopā skolā, 
klasē, mājās, un vecāki bažījās 
par iespējamām komunikācijas 
problēmām. Tālab nolēma laist 
mūsu skolā, kur viņiem būs pla-
šākas komunikācijas iespējas. 
Mūsdienās vecāki uz skolu rau-
gās kompleksi, ne tikai no zināša-
nu viedokļa, bet vispār pēta, kura 
skola izdevīgāka viņa bērnam, 
kurš agrāk vai vēlāk sāks dzīvot 
pastāvīgi. 

— Paldies par interviju!
Juris ROGA, autora foto

Vasarā veic lielus remontus
Grupa “Saulīte” (pirmssko-

las audzēkņi un vecāki, mazno-
drošināto ģimeņu bērni un vecā-
ki, skolotāji, pagasta iedzīvotāji)  
līdzdarbojās projektā. Krāslavas 
dome finansēja sporta-atpūtas 
laukuma būvniecības procesu 
Kalniešu pamatskolas teritorijā. 
Projektu atbalstīja Kalniešu pa-
gasta pārvalde.

Galvenais projekta mērķis 
bija veicināt pagasta iedzīvotā-
ju radošo aktivitāti sporta un 
atpūtas laukuma, apkārtējās 
teritorijas labiekārtošanā, kā arī 
patriotisko jūtu audzināšana, ko-
munikācijas spēju attīstīšana un 
nostiprināšana. 

Projekta īstenošanas gaitā 
tika piesaistīti daudzi Kalniešu 
iedzīvotāji (jaunieši, skolēni, 
speciālisti – amatnieki, brīv- 
prātīgie dažādu profesiju pār- 
stāvji).

Pirmsskolas vecāku grupa 
Z. Konstantinoviča vadībā ierīko-

ja smilšu kasti, sākumskolas 
skolēnu un vecāku grupa A. Sini-
cas un F. Visocka vadībā ierīko-
ja līdzsvara šūpoles, aprīkojumu 
koordinācijas nostiprināšanai. 
Apzaļumošanu veica 5.-9. klašu 
audzēkņu grupa skolotāju vadībā, 
talkas laikā viņiem pievienojās 
Kalniešu pagasta iedzīvotāji.

Finansiālo līdzdalību sniedza 
Kalniešu pagasta pārvalde. Dar-
ba projektu koordinēja Ņ.Kušnire, 
skolas direktore R.Livča.

Projekta rezultātā tika risinā-
ta aktīvas atpūtas darbības no-
drošināšana pirmsskolas grupas  
audzēkņu pastaigas laikā. Tagad 
skolēniem ir iespēja aktīvi pavadīt 
savu brīvo laiku, ne tikai starp-
brīžu laikā, bet arī autobusa pi-
enākšanas laika sagaidīšanā. Kā 
arī nostiprināt savas savstarpējās 
komunikāciju spējas, lietderīgi un 
veselīgi izmantot brīvo laiku.

Projekta koordinātore 
Ņ. KUŠNIRE

Projekts „Iedzīvotāji veido savu 
vidi 2014” Kalniešu pamatskolā

Un klāt jau jauni svētki, par 
kuriem mūsu bērnudārza skolotā-
ji un bērni neaizmirst. Tā ir Tēva 
diena. Ik dienu Latvijā un pasau-
lē tiek runāts par māmiņām, par 
viņu svarīgo lomu bērnu audzinā-
šanā, tomēr bieži vien netiek pie-
minēta tēva loma bērna audzinā-
šanā. Kāda tā ir? Vai tēvs ir tikai 
ģimenes apgādnieks, vai arī viņš 
nes tikpat būtisku lomu kā māte?

Mēs, Krāslavas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Pienenīte” 
skolotājas Iveta Solima un Inese 
Jakovele, būtisku lomu pievēr-
šam Tēva dienai, kā arī bērnu iz-
pratnei par to, kas ir tēvs, kāda ir 

viņa loma ģimenē. Nodarbī-
bās tiek runāts par tēti – kāds 
ir viņa vārds, kādā profesijā 
viņš strādā, ko dara mājās 
un savā brīvajā laikā.  Un 
par spīti tam, ka tiek runāts 
un rakstīts, ka tēva loma ģi-
menēs pēdējā laikā ir kļuvusi 
mazāk nozīmīga, mēs tam 
nepiekritīsim. Mūsu grupas 
bērni ļoti aizrautīgi stāsta par 
saviem tēviem, par to, ko viņi 
dara ģimenēs. Neskatoties 
uz steidzīgo dzīves ritmu, 
tēvi ļoti aktīvi iesaistās kā ģi-
menes dzīvē, tā arī sociālajā 
dzīvē. Tam par apliecinājumu 

kalpo PII „Pienenīte” 10.grupas 
”Ežuki” rotaļu laukums, kuru sa-
viem spēkiem, vasaras periodā, 
iekārtojuši bērnu vecāki. Tika krā-
sota nojume, taisīta smilšu kaste, 
restaurētas vecās metāla kons-
trukcijas - mašīnas, laivas un šū-
poles. Pateicoties tēvu darbiem, 
bērni apzinās cik svarīgi ir būt uz-
ņēmīgiem, centīgiem un mērķtie-
cīgiem. Tagad bērni ar lepnumu 
stāsta par tēvu darbu.

Tēvu dienu sagaidījām arī 
mēs, vidējās vecuma grupas 
bērni un vecāki. Tika aplicēti ap-
sveikumi saviem mīļajiem tētiem. 
Bērni aplicēja ozola lapas ar zī-
lēm – tas bij samērā sarežģīts 
uzdevums, tomēr bērni ļoti veikli 
ar to tika galā.

Tur, tālu, augstu debesīs,
Dievs visas dvēselītes svētī,
Un no simttūkstoš miljoniem. 
Es izvēlējos tevi – TĒTI! 

Piektdienas vakarā bērni 
savus tēvus sagaidīja ar pašda-
rinātiem apsveikumiem. Vecāki 
bija ļoti pārsteigti un glaimoti. Tik 
jauki apzināties, ka TAVS bērns ir 
kaut ko savām mazajām roķelēm 
darinājis tieši TEV ! Bērnu tēvi, 
kuri atrodas svešumā, strādā ār-
zemēs, savus apsveikumus pa-
teicoties māmiņām varēs saņemt 
e-pastos, vai kādā no sociālajiem 
tīkliem.

Tik svarīgi un nozīmīgi bēr-
niem apzināties, cik svarīga ir 
gan māmiņa, gan tētis un ne ti-
kai mātes vai tēva dienā, bet gan 
ik minūti, ik stundu, ik dienu. Kā 
meitām, tā arī dēliem ir svarīga 
emocionālā tuvība ar tēvu. Sva-
rīgs ir kā stiprs plecs, tā arī da-
žubrīd stingrāks vārds. 

Mēs, PII skolotājas Iveta 
Solima un Inese Jakovele, mūsu 
bērni, kā arī audzināmie sirsnīgi 
sveicam visas Latvijas un mūsu 
Krāslavas Tēvus skaistajos svēt-
kos J. Paldies, Jums!  

Tēva diena PII “Pienenīte”

Jaunais mācību gads nāk ar jauniem sapņiem, domām 
un iecerēm. Ļoti jauki un neaizmirstami tas ir sācies arī 
Krāslavas Pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”. Te, 
1.septembrī, mūsu brīvdabas estrādītē pulcējās visi bēr-
ni un skolotāji. Neskatoties uz apmākušos laiku, skolotāji 
un bērni smaidīja un jutās patiešām svinīgi. Bērniem tika 
rādīts neliels uzvedums, ko rādīja Vilks un Sarkangalvīte. 
Starp viņiem noritēja cīņa, bet uzveduma noslēgumā viņi 
jau draudzīgi dejoja, rotaļājās un dziedāja. 

Ar jaunu sparu sabiedrības 
vērtējumam tiek nodota - sociālā  
spēle internetā www.izdzivot.lv. 
Spēles mērķis ir vairot sabiedrī-
bas sociālo atbildību, dodot ie-
spēju spēlētājam „iejusties” to ģi-
meņu ādā, kuras zemo ienākumu 
dēļ spiestas dzīvot trūcīgos aps-
tākļos un nākas lūgt labdarības 
organizāciju palīdzību.

Spēlē „izdzivot.lv” ikvienam 
ir iespēja izmēģināt izdzīvot vienu 
kalendāro mēnesi ar minimāliem 
ienākumiem un regulārām elemen-
tārām ikdienas vajadzībām – īres 
un kredītsaistību apmaksu, pārtikas 
iegādi, veselības problēmām un 
citu ikdienišķu problēmu risināšanu. 
Tas izrādās krietni sarežģītāk, nekā 
sākotnēji varētu likties.

„Kamēr tiek runāts, ka Lat-
vijā uzlabojas dzīves apstākļi un 
samazinās trūcīgo skaits, jopro-
jām Latvijā ir ļoti daudz ģimeņu, 
kurām zemo ienākumu dēļ nākas 
pieņemt smagus lēmumus un iz-
dzīvot spiedīgos apstākļos. Mēs 
nevaram ikvienu iedzīvotāju aiz-
vest uz šīm mājām un dot iespēju  
izdzīvot, tomēr varam palīdzēt to 
apjaust,” stāsta A.Kraukle.

„Ar šo iniciatīvu vēlamies 
uzskatāmi parādīt, cik grūta ir 
ikdiena tūkstošiem ģimeņu visā 
Latvijā, un aicinām ikvienu izspē-
lēt šo spēli un dalīties arī ar citiem 
ar šīs spēles vietnes adresi www.
izdzivot.lv, kā arī aicināt savus 
draugus un paziņas būt sociāli 
līdzjūtīgiem,” aicina A.Kraukle.

Kā izdzīvot ar 
minimāliem 

 ienākumiem?
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Pirmos apmeklētājus sagai da 
administratore Inese Ignatoviča

Alekseja GONČAROVA foto 

Krāslavas centrā, Brī-
vības ielā, ir atvērts solārijs 
“Manhattan”. 

Laipni lūdzam!

Dagdas vidusskolas padome, 
kurā darbojas skolēni, vecāki un 
daži skolotāji, katru rudeni lemj par 
savu darba plānu. Viena aktivitāte 
viņiem ir iepatikusies jo īpaši, un 
mācību gada sākumā skolas sporta 
laukumā atkal noritēja “Raibie ru-
dens starti” sākumskolas skolēniem 
(1.-4. klases), kopā ar viņiem spor-
ta aktivitātēs iesaistījās arī vecāki 
un vecvecāki. Sekojot izsniegtajām 
kartēm, katrai klasei kopīgi bija jā-
pārvar septiņas stacijas: mērķis, kas 
pirmais, sēņotāji, jautrās stafetes, 
makšķernieki, jautrais aplis, spēka 
punkts. Noslēgumā stafetes dalīb-
nieki saņēma diplomus dažādās 
nominācijās, kā arī katrai klasei tika 
balva – pa arbūzam. Šīs lielās ogas 
sponsorēja Anatols Viškurs.

Juris ROGA
Autora foto

Raibie rudens starti

Nepalaid 
garām!

Tikai līdz 30. septembrim 
Krāslavas Kultūras namā ir skatā-
ma pasaulē atzītā fotomākslinie-
ka Jāņa Gleizda agrīnās mākslas 
darbu izstāde. 170 apbalvojumi, 
piedalīšanās simtiem izstādēs un 
pirmā ekspozīcija mūsu pilsētā.

Alekseja GONČAROVA 
 reprodukcija

Mazā 
biznesa 
hronika

Vasaras gaitā desmitiem jau-
niešu no Baltijas valstīm bija pie-
dāvāta iespēja „atpūsties” ārzem-
ju militarizētās nometnēs, kurās 
notika viņu ideoloģiskā apstrāde. 
Nesen par to paziņoja Lietuvas 
masu informācijas līdzekļi. 

Kā noskaidrojās, šoreiz 
runa bija par vasaras nomet-
ni „Savienība 2014 — Uz-
varas mantinieki”, kas tika 
organizēta Kirgīzijas teritori-
jā. Tās ietvaros apmācībās 
piedalījās arī jauniešu gru-
pa no Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas. Precīzs dalībnieku 
skaits netiek atklāts. Iespē-
jams, tie bija vairāki desmiti 
vidusskolas vecuma jaunat-
nes pārstāvju. 

Atpūta starptautiska-
jā nometnē – tas ir daudzu 
skolnieku sapnis. Īpaši tādā 
situācijā, kad samaksāt par 
piedalīšanos pasākumā var ti-
kai neliela daļa Latvijas ģimeņu. 
Taču šajā gadījumā nozīmīgāko 
izdevumu daļu, acīmredzot, ap-
maksāja organizatori. Un tas ir 
tieši tāds variants, kad bezmak-
sas siers ir tikai peļu slazdā. 

Projekta „Savienība” veido-
tāji arī īpaši neslēpj to faktu, ka 
šim pasākumam ir politiskā un 
ideoloģiskā virzība. Viens no or-
ganizatoriem, Krievijas speciālo 
uzdevumu vienības bijušais ins-

truktors Oļegs Bakanačs, atklāti 
pastāstīja, ka „Savienības” mērķis 
ir padomju dvēseles pamodinā-
šana krievvalodīgajos jauniešos 
no bijušās Padomju Savienības 
valstīm. „Pēc Padomju Savienī-
bas sabrukuma kļuva manāms, 

ka neatkarību ieguvušās republi-
kas sāka regresēt, attālinājās cita 
no citas. Tad arī radās ideja izvei-
dot militāri patriotisku pasākumu, 
kurš varētu vienot mūsu jaunatni 
ar ideju par internacionālismu,” 
uzsvēra Bakanačs.

Jauniešus šajā nometnē iz-
klaidēja ne tikai ar dziesmām pie 
ugunskura, bet arī ar taktiskās 
specsagatavotības sacīkstēm, 
šaušanu un pārējām ne pārāk 
miermīlīgām aktivitātēm. Līdzte-

kus militarizētiem pasākumiem 
norisinājās arī ideoloģisks darbs, 
kurā piedalījās Krievijas pārstāv-
ji. Un tā nav pirmā tāda veida 
nometne. Iepriekšējais skandāls 
uzliesmojis 2013.gadā. Tad kļu-
va zināms, ka vairākas skolēnu 
grupas no Latvijas piedalījās mi-
litarizētās nometnēs kaimiņvalsts 
teritorijā. 

Bez šaubām, Latvijas puses 
reakcija sakarā ar šīm ziņām ir 

negatīva. Drošības policija uz-
skata, ka nākotnē šie jaunieši var 
tikt izmantoti kā instruments po-
litisko mērķu īstenošanai Latvijā. 
Kaut gan formāli nekas pretliku-
mīgs nav noticis, šis pasākums 
rada risku valsts drošībai. 

Drošības policijas paziņo-
jumā ir teikts: „Vecākiem, kuri 
piekrīt nosūtīt savus bērnus uz 
šādām nometnēm, ir jāapzinās, 
ka viņi pakļauj tos manipulācijas 
riskiem. Šādu nometņu apmeklē-

jums var nelabvēlīgi ietekmēt jau-
niešu karjeras iespējas Latvijā.” 

Mēģināsim izvērtēt visu 
augstākminēto bez liekām emo-
cijām. Latvijas iedzīvotāju vidū ir 
cilvēki ar dažādiem uzskatiem. 
Vieniem šķiet, ka padomju pa-
gātne ir heroiska, citiem – drū-
ma, vieni simpatizē Krievijai, citi 
baidās no tās. Mums visiem ir 
dažādi politiskie uzskati, un tas ir 
normāli. Protams, katra ģimene ir 

tiesīga pati izlemt, uz kādiem 
pasākumiem sūtīt savus bēr-
nus vasaras brīvlaikā. Taču 
ārzemju nometnes ar militā-
rās sagatavošanas elemen-
tiem (un ideoloģisko apstrā-
di) nav labākā izvēle. Ir vērts 
apšaubīt arī to, ka bērnu 
vecāku un politisko nometņu 
organizatoru intereses ir vie-
nādas. Iespējams, ka mūsu 
jauniešus viltīgi izmanto kā 
instrumentu savu mērķu rea-
lizācijai. 

Nedrīkst aizmirst arī par 
to, ka pusaudžu vecumam 
ir raksturīgs maksimālisms, 

pretrunīgi uzskati. Pārvērst par 
marioneti jaunieti, kurš vēl nav 
ieguvis dzīves pieredzi, neiemā-
cījās būt gudrs un piesardzīgs, ir 
daudz vienkāršāk nekā pieaugu-
šo. Tieši tāpēc mums, vecākiem, 
ir jāpievērš uzmanība tam, kas un 
kā ietekmē mūsu bērnus. Tas ir 
saistīts ne tikai ar lielo politiku vai 
patriotisko audzināšanu, daudz 
svarīgāka ir vecāku mīlestība un 
viņu veselais saprāts. 

Viktors ŪDRIŠS

Jaunā gvarde
Kāpēc jaunieši no Latvijas dodas uz militarizētām 

nometnēm Krievijā?



2014. gada 19. septembris8

14. septembrī Krāslavā, tā-
pat kā vēl 94 spēka punktos visā 
Latvijā norisinājās tradicionālā 
“Vislatvijas spēka diena”. Krāsla-
vā šogad šis sporta pasākums 
notika pilsētas centrā - 18. no-
vembra laukumā. 

Pievilkties ieradās 82 dalīb-
nieki - 11 sievietes un 71 vīrietis 
vecumā no 3 līdz 63 gadiem, kuri 
kopā pievilkās 741 reizi.

Pirmo vietu daiļā dzimuma 
pārstāvēm ar jaunu Krāslavas re-
kordu izcīnīja Katrīna Ļaksa - 13 
reizes, otro rezultātu - 12 reizes 
uzrādīja divas dalībnieces Natā-
lija Kovaļova un Daniela Timma, 
bet trešais labākais rezultāts - 11 
reizes uzreiz trijām dalībniecēm, 
māsām Terēzai, Bernadettai un 
Marijai Podjavām!

Vīru konkurencē labākais ar 
25 reizēm izrādījās Sergejs Loš-
karevs, kurš pagājušajā gadā ar 

21 reizi bija trešajā vietā. Otrais 
rezultāts - 21 reize šogad diviem 
pārstāvjiem - Rolandam Prece-
niekam un Denisam Janevičam. 
Trešajā vietā (18 reizes) - Romu-
alds Vitkovskis un Artūrs Križa-
novskis.

Trenējamies un nākošgad 
septembrī nākam visi uz Krāsla-
vas 18. novembra laukumu un 
pievelkamies kaut vienu reizi!

Atgādinām, ka no 29. sep-
tembra līdz 5. oktobrim Krāslavā, 
Grāfu Plāteru parkā norisināsies 
veselības nedēļa, kurā varē-
siet katru dienu nodarboties ar 
fiziskām aktivitātēm, kuras tiks 
saskaitītas kopā visas nedēļas 
garumā. Šie rezultāti arī tiks ap-
kopoti un visa novada veikums 
tiks salīdzināts ar citiem Latvijas 
novadiem. Sporto sev un Krāsla-
vai! 

Raitis TIMMA

Redakcijā vērsās mūsu la-
sītāja Jeļena, kas apgalvo, ka 
autobusa kustības grafiks mar-
šrutā Krāslava – Indra neatbilst 
iedzīvotāju vajadzībām, jo skolē-
ni no Indras un Piedrujas pagas-
ta ir spiesti kavēt stundu sākumu 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā. 
Lielākai pārliecībai viņa atsūtī-
ja arī augstākminētā maršruta 
autobusu saraksta fotokopiju ar 
kustības grafiku darba dienās 
un brīvdienās. Jeļena apliecina, 
ka vienu un to pašu attālumu no-
teiktos laika posmos autobusam 
ir jāpārvar ar dažādu ātrumu. Kā 
tas ir iespējams? Un kā atbilstoši 
šim sarakstam autobuss var atiet 
uz Krāslavu pulksten 7.05, ja tas 
pienāk Indrā 7.15?

Izskaidrot šo situāciju mēs 
lūdzām Daugavpils autobusu 
parka Krāslavas filiāles direktori 
Zinaīdu Plociņu. Savu komentāru 
vadītāja sāka ar atbildi uz pēdējo 
jautājumu. Protams, autobuss no 
Krāslavas, kas pienāk Indrā plkst. 
7.15,  nevar doties atpakaļceļā 
7.05. Skaidrs, ka tika pieļauta 
drukas kļūda un tā būs izlabota 
tuvākajā laikā. Acīmredzot, darbi-
nieks, kurš drukājis šo sarakstu, 
vienkārši mainīja vietām ciparus.

Kas attiecas uz izmaiņām 

šī autobusa kustības grafikā, 
Z.Plociņa uzsvēra, ka Daugavpils 
autobusu parka Krāslavas filiāle 
nebija tās ierosinājusi. Jauns au-
tobusa kustības grafiks maršru-
tā Krāslava -Indra darba dienās 
ir paredzēts laika periodam no 
1.septembra līdz 16.jūnijam. Tas 
ir akceptēts Autotransporta direk-
cijā pēc Krāslavas novada domes 
lūguma. „Mēs vienkārši izpildām 
šī lēmuma prasības,” pastāstīja 
Zinaīda Plociņa. Iespējams, tas ir 
saistīts ar to, ka Indras un Piedru-
jas pagastam nav sava transpor-
ta, lai pārvadātu skolēnus, kuri 
mācās Krāslavā.

Z. Plociņa pievērsa uzma-
nību tam, ka diemžēl šīs nesen 
ieviestās izmaiņas neapmierina 
skolēnu vecākus, jo bērni nepa-
spēj ierasties skolā līdz stundu 
sākumam. Šī problēma noteikti ir 
jārisina, lai autobuss no Indras uz 
Krāslavu atietu nevis plkst. 7.15, 
bet agrāk. Turklāt šīs izmaiņas 
izraisīja vairāku lauku iedzīvo-
tāju sūdzības, kuri darba dienās 
dodas uz Krāslavu, lai nokārtotu 
dažādas lietas, un ir spiesti pie-
lāgoties skolēnu režīmam. Tas 
nozīmē, ka cilvēkiem jāceļas, kā 
saka, mazā gaismiņā, lai paveik-
tu visus nepieciešamos darbus 

savā saimniecībā un paspētu 
aiziet līdz autobusu pieturai. „No 
savas ilggadējās darba pieredzes 
es zinu, ka vispiemērotākais laiks 
lauciniekiem, kad viņi varētu 
doties ceļā, ir pulksten 9.00 vai 
9.30,” pārliecināta Zinaīda Ploci-
ņa.

DAP Krāslavas filiāles direk-
tore neslēpj, ka radusies situācija 
sarežģīja arī autobusu maršruta 
„Krāslava –Indra” šoferu darbu. 
Vasaras laikā ceļi ir diezgan labā 
stāvoklī, bet rudenī un ziemā viss 
ir citādāk. Ir gadījumi, kad reisa 
autobuss ir pirmais transports, 
kas brauc pa apsnigušu ceļu 
vai pēc nakts salnām. Autobusa 
kustības ātrums tādā gadījumā ir 
atkarīgs no ceļa stāvokļa, un au-
tobusu vadītāji nekad nepakļaus 
riskam pasažieru dzīvību, lai tikai 
iekļautos grafikā.

„Izdabāt visiem nav iespē-
jams. Piemēram, mēs norīkojām 
papildu reisu kādā no maršru-
tiem, tāpēc ka par to parakstījās 
47 lauku iedzīvotāji. Taču pašlaik 
šo iespēju izmanto ne vairāk kā 
3-4 pasažieri dienā, galvenokārt 
invalīdi,” atzīst Zinaīda Plociņa.

Valentīna SIRICA

No lasītāju vēstulēmVisiem neizdabāsi “Spēka diena 2014” Krāslavā 

N.p.k. Skola Reizes Dalībnieku skaits
1. Krāslavas pamatskola 166 21
2. Varavīksnes vidusskola 157 16
3. Krāslavas Valsts ģimnāzija 59 5
4. Grāfu Plāteru poļu pamatskola 14 1
5. Sauleskalna sākumskola 9 1
6. Indras vidusskola 8 1
7. PII “Pīlādzītis” 2 1

N.p.k. Vieta, no kurienes Reizes Dalībnieku skaits
1. Krāslava 259 30
2. Kombuļi 31 2
3. Daugavpils 20 2
4. Rīga 15 1
5. Itālija 1 1

Neoficiālajā novada izglītības iestāžu vērtējumā uzvarēja 
Krāslavas pamatskolas komanda, no kuras savu pilsētas godu 
aizstāvēt ieradās 21 dalībnieks, kuri kopā pievilkās 166 reizes.

Pārējo pārstāvēto vietu dalībnieki sarindojās sekojoši:

Kā redzam šajā fotogrāfijā, 
baraviku laiks nebūt nav galā. 
Turklāt sēņot var tikpat labi mežā, 
kā ciemata parkā. Pirms vairā-
kiem gadiem kāds jaunietis ar 
savu māsu pārnesa mājās tārpai-
nas baravikas, ar kurām devās 
uz ozolu parku ciema centrā un 
ar zābaka papēdi iespaidīja tos 
zemē pa parka teritoriju. Tagad 
šeit aug smukas baravikas un, 
ja agrāk par to zināja vien paši 
sēņu stādītāji, tad pēdējā laikā ir 
manīti arī sveši ļaudis. Sēņu laiks 
turpinās, un šogad to mežos ir tik 
daudz, kā nekad. 

Juris ROGA
Autora foto

Olga Urbanoviča cieš no 
stiprām sāpēm krūšu kurvī, jo 
viena riba spiež uz plaušu. Sāpes 
ir tik stipras, ka reizēm ir jāsauc 
ātrā palīdzība. Sievietei ir nepie-
ciešama dārga operācija 5500 
eiro vērtībā. Operācija ir ieplā-
nota jau šī gada novembrī, un ir 
steidzami jāsavāc nauda! Jauna-
jai māmiņai ir nepieciešama Jūsu 
palīdzība, jo no tās ir atkarīga 
meitiņas nākotne!

Šogad Olgai tika noteikta di-
agnoze: juvenila kifoze ar krūšu 
kurvja deformāciju. Tas bija trie-
ciens visai Olgas ģimenei. Taču 
nelaime nenāk viena: izrādījās, 
ka Latvijā šādas operācijas ne-
veic. Olgai ir nācies meklēt vari-
antus ārvalstu klīnikās un vienīgā 
izeja tika atrasta – ir klīnika, kur 
šādas operācijas tiek veiktas. 
Urbanoviču ģimenei 5500 eiro ir 
neaptverama summa. 

Lūdzam Jūs palīdzēt Olgai 
un viņas meitiņai, ziedojot “Olgas 
Urbanovičas Fondā” ar zvaniem 

uz ziedojumu tālruņiem vai ar 
pārskaitījumu. Nepametīsim šo 
ģimeni vienatnē cīņā ar sāpēm!

Sīkāka informācija ir pieeja-
ma šeit: http://labdaris.lv/lv/funds/
view/121

Ziedojumu tālruņi: 
90006881 (maksa par zvanu 
– 1.42 EUR) un 90006771 (mak-
sa par zvanu – 7.11 EUR).

Jūs varat ziedot arī jebkuru 
citu summu uz kādu no zemāk 
norādītajiem bankas kontiem, 
maksājuma informācijā ierakstot 
“Olgas Urbanovičas Fonds”.
Rekvizīti:
Nosaukums: Biedrība “Latvijas 
Labdaru Asociācija Labdaris.lv”
Reg. Nr: 40008173130
Jur. adrese: Akadēmijas lau-
kums 1- 1011, Rīga, LV-1050
 SWEDBANK- Swift: HABALV22
LV43HABA0551037990069
CITADELE- Swift: PARXLV22
LV79PARX0016130480002
www.labdaris.lv, blago@varonis.lv 
Tālr.: (+371) 27031058.

Baravikas ciemata centrā

Paredzēts atjaunot Piloru 
ozolu audzē esošo atpūtas vie-
tu, kas Ežezera krastā tika ie-
kārtota pirms vairākiem gadiem 
un kurp izbaudīt īslaicīgas atpū-
tas brīžus brauca arvien vairāk 
cilvēku. Starp citu, “Ezerzemē” 
jau iepriekš bija publikācijas, 
kurās tika norādīts gan uz da-
žiem trūkumiem atpūtas vietā, 
gan paustas bažas par ezerā 
iegrimušo laipu, kas galu galā 
izbeidza savu dzīvi pavisam. 

Tagad, realizējot projektu, 
tikšot veikta stāvlaukuma daļas 
pielāgošana cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām, koka laipas, 

ugunskura vietas, tualetes un 
norobežojošo barjeru rekonstruk-
cija. Bija publicēta informācija, ka 
septembrī paredzēts pasākums, 
kurā rekonstruētā infrastruktūra 
tiks izvērtēta un testēta kopā ar 
Dagdas invalīdu brālību „Nema” 
un Latvijas cilvēku ar invaliditāti 
sadarbības organizāciju SUS-
TENTO.

Svētdien, braucot caur Piloru 
ozolu audzi, piegāju paskatīties, 
cik tālu pavirzījušies darbi. Lūk, 
ko ieraudzīju (attēlos). Septem-
bris gan vēl nav galā, tā ka seci-
nājumus izdarīsim vēlāk.

Juris ROGA, autora foto

Lēniem soļiem, bet laiks vēl ir
Vēl jūlija sākumā Dagdas novada Piloru ozolu audzē, kas 
atrodas Rāznas Nacionālajā parkā, tika uzsākta dabas tū-
risma infrastruktūras pielāgošana cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām. Pasākums tiek veikts Dabas aizsardzības pārval-
des projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” ietvaros. 

Palīdziet bērnam ieraudzīt 
veselu māmiņu!

VUGD Latgales 
reģiona brigāde 

informē
(02.09.2014 - 16.09.2014)

05.09. - 5 st. dzīvojamās mājas 
4 st. dzīvoklī piededzis 
ēdiens
Krāslavas nov., Krāsla-
va, Vienības iela

09.09. - Dega vieglā automašīna 
Toyota Land Cruiser
Dagdas nov., Ezernieku 
pag., Pontogi

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

bet arī izmantojot bankas karti.
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Par šo un to, par visu ko

ĒDIENI AR KAFIJU

Jērs kafijas glazūrā
6 jēra gaļas karbonādes, jūras 
sāls un melnie pipari, olīveļļa, 4 
ēd.k. sviesta, 1/3 tases stipras 
kafijas, 1/3 tases medus, 2 
ēd.k. Vusteršīras mērces, ¼ 
tējk. muskatrieksta, ¼ tējk. 
kardamona, 
½ tējk. 
ka-
nē-

ļa, ¼ tējk. karija, ¾ tējk. citrona 
sulas.

Jēru apkaisa ar sāli un pipa-
riem. Vidējā temperatūrā sakarsē 
dziļu pannu, pievieno olīveļļu, no 
abām pusēm apcep jēra gabalus, 
gatavos liek uz šķīvja. Nogriež 
mazāku temperatūru, pannā iz-
kausē sviestu. Viendabīgā masā 
sakuļ: kafiju, medu, Vusteršīras 
mērci, muskatriekstu, kardamo-

nu, kanēli, kariju un citrona 
sulu, lej panā un uzkarsē, 

līdz mērce sabiezē. Jēra gaba-
lus liek pannā, vienmērīgi apklāj 
ar kafijas mērci un uzsilda gaļu. 
Pasniedz ar rīsiem.

Kafijas risotto deserts
1 ēd.k. šķīstošās kafijas, ½ 
tases ūdens, ½ apelsīna mizas 
un sulas, ½ tases Arborio rīsu, 
2 tases piena, 2 lāses vaniļas 
ekstrakta, ½ tases cukura, 2 
ēd.k. sviesta, ¾ tases saldā 
krējuma, 3 ēd.k. ruma.

Katliņā ieber kafiju, apelsīna 
sulu, pārlej ar ūdeni un uzvāra. 
Noņem no uguns, pievieno rīsus 
un 5 minūtes tos uzbriedina. Liek 
uz uguns, lej katlā pienu, pieliek 
vaniļas ekstraktu. Vāra vidējā 
temperatūrā līdz rīsi ir gatavi. No-
ņem no uguns, pievieno cukuru, 
apelsīna mizu, sviestu, saldo krē-
jumu un rumu, labi samaisa un 
pasniedz.

 
ĒDIENI AR TĒJU
Jasmīna zaļās tējas  - 

vistas makaronu zupa
6 jasmīna zaļās tējas maisiņi, 4 

lieli, mizoti ingvera gabali, 2 ½ l 
ūdens, 2 lieli, sakapāti sīpoli, 3 
plāni sagriezti seleriju kāti, 1 vi-
dēja izmēra gabaliņos sagriezts 
baltais redīss, 4 lauru lapas, 4 
lielas vistu kājas bez ādas, 4 
ēd.k. augu eļļas, 4 tējk. jūras 
sāls, 1 tējk. cukura, malti baltie 
pipari, sakapāti lociņi.

Lielā katlā liek tējas maisi-
ņus, ingveru, pārlej ar ūdeni un 
uzvāra. Samazina temperatūru 
un vāra 15 minūtes. Citā katlā uz-
karsē eļļu, apcep sīpolus, seleriju 
kātus un redīsu, uzliek vāku, dār-
zeņus sautē savā sulā. Pievieno 
tiem lauru lapas, vistu un augstā 
temperatūrā apbrūnina. No pirmā 
katla izņem tējas maisiņus un 
ingveru, šķidrumu pārlej vistai un 
dārzeņiem, uzkarsē, tad, samazi-
not temperatūru, sautē līdz vista 
kļūst gatava. Izņem vistu, atkaulo 
un sagriež. Katlā liek sadalītus 
Linguine makaronus, pievieno 
sāli un cukuru, liek uz uguns un 
vāra līdz pasta ir gatava, pievie-
no vistas gaļu, uzsilda to. Pasnie-
dzot pārkaisa ar lociņiem.

Cūkgaļas saldās tējas 
marināde

Cūkgaļai: 16 apelsīnu tējas 
maisiņi, aptuveni 2 litri karsta 
un 2l auksta ūdens, 2 tases 
cukura, 1 tase jūras sāls, 1 tase 
ābolu etiķa, 2 sagriezti citroni, 
aptuveni 2 kg sagriezta cūkga-
ļas cepeša. Tējas marinādei: 3 
ēd.k. citrona miziņas, 4 ēd.k. 
sakapātas piparmētras, 1 ēd.k. 
timiāna, 5 tējk. citrona tējas.

Aptuveni 8 minūtes iegrem-
dē apelsīnu tējas maisiņus kar-
stā ūdenī, izņem tos un iemaisa 
cukuru, sāli un ābolu etiķi, pusi 
piparmētras, labi samaisa. Tēju 
lej lielā bļodā, pievieno citronu 
un aptuveni 2 l auksta ūdens, 
atdzesē. Marinādē liek cūk-
gaļu, pārklāj bļodu ar pārtikas 
plēvi un ievieto ledusskapī uz 2 
dienām.

Cūkgaļu izņem no marinā-
des. Šķidrumam pievieno atli-
kušās sastāvdaļas. Gaļu ievie-
to cepamtraukā un dāsni aplej 
ar marinādi, sasilda līdz istabas 
temperatūrai. Cep 1h – 175°C.

Ja pīlādzim ir daudz ogu, 
tad gaidāma auksta ziema. 
Vai pamanījāt, kā ir šogad?

Pīlādži satur daudz C vita-
mīna, A vitamīnu, daudz karotī-
na, miecvielu, organisko skāb-
ju un ēterisko eļļu. No pīlādžu 
ogām var pagatavot arī vīnu, tā 
kā tās satur līdz pat 9% cukura. 
Ogas žāvē 70-80 grādu tempe-
ratūrā līdz tās saspiežot nelīp 
kopā, un uzglabā slēgtos stikla 
traukos. Kaltēti pīlādži ieteicami 
gremošanas veicināšanai. Pie-
tiks, ja tiks apēstas vien nedaudz 

vairāk nekā 10 ogas. 
Pīlādzi lieto 

pret hipovi-
taminozēm, 
arī kā diu-
rētisku un 

a s i n i s 
apturošu 
līdzekli. 
S a k a l -

tētu ogu novārī-
jums ir labs līdzeklis pret caureju 
un pūšļa kaitēm. Literatūrā var 
atrast informāciju arī par to, ka 
tas palīdz cīņā ar aterosklerozi, 
normalizē holesterīna līmeni, kā 
arī palīdz pret aknu, nieru, locī-
tavu, kuņģa un zarnu trakta sli-
mībām, diabētu un mazasinību. 
Pīlādžu novārījumu pagata-
vo, ņemot ēdamkaroti ogu 
(svaigu vai kaltētu), aplejot ar 
2 glāzēm ūdens un 10 minū-
tes vārot, tad to atdzesē. Lieto 

pa pusglāzei trīs reizes dienā. 
Savukārt svaigu sulu lieto dizen-
tērijas, cingas (kopā ar medu), 
hipertonijas, aterosklerozes 
ārstēšanai un kā vieglu caurejas 
līdzekli bērniem. 

No pīlādžiem var pagatavot 
dažādus gardumus. Piemēram, 
lai pagatavotu pīlādžu želeju, 
ņem 1 kg ogu un 1 kg cukura. 
Ogas nomazgā, noplaucē ver-
došā ūdenī un vāra mīkstas. Iz-
vārītās ogas izberž caur sietu, 
masai pievieno cukuru un vāra, 
līdz želeja gatava. Gatavību 
var pārbaudīt, uz šķīvja uzpili-
not nelielu daudzumu želejas 
– ja tā neizplūst, tad ir gatava. 
Lai pagatavotu pīlādžu liķieri, 
no ogām nepieciešams izspiest 
sulu. Iegūto sulu karsē, ik pa lai-
kam noņemot putas. Kad sula 
ir dzidra, to nokāš, pieliek cu-
kuru (uz 1L sulas nepieciešams 
1,3 kg cukura) un pavāra vēl 4-5 
minūtes. Sīrupam pielej glāzi 
citronu sulas un glāzi degvīna. 
Ja sanāk par stipru, var pieliet 
nedaudz ūdens. Pilda pudelēs 
un liek nostāvēties 2 mēnešus. 
Var pagatavot arī losjonu taukai-
nas sejas ādas kopšanai. Tam 
būs nepieciešamas 2 ēdamkaro-
tes sasmalcinātu pīlādžogu, kam 
pievienota ēdamkarote medus, 
tējkarote ābolu etiķa un glāze 
tīra ūdens. Maisījumu uz kādu 
pusstundu noliek nostāvēties un 
pēc tam pievieno mazliet degvīna.

Iestājoties vēsākam laikam 
un sākoties slēgto apavu sezo-
nai, jāsāk atcerēties par pareizu 
apavu kopšanu.

 Un šis nav darbiņš tikai 
kurpju ilgmūžībai un skaistuma 
saglabāšanai – pareizas rūpes ar 
apaviem ir ļoti svarīgas arī mūsu 
kāju veselībai. 

Pirmkārt, noteikti jāatceras, 
ka katram apavu pārim ir nepie-
ciešama atpūta. Sevišķi siltos apa-
vus, piemēram, ziemas zābakus, 
noteikti vajadzētu sarūpēt vismaz 
divus pārus, lai tos var nēsāt ik 
pārdienas un ļaut kārtīgi izžūt. 
Arī darbā svarīgi atcerēties par 
maiņas apavu nepieciešamību. 

Staigāšana mitros apavos ne tikai 
krietni saīsina to kalpošanas laiku, 
bet ir arī ļoti neveselīga kājām.”

Īpaša uzmanība jāpievērš 
tam, lai bērniem skolā būtu mai-
ņas apavi. Nedrīkst visu dienu 
pavadīt tajos pašos apavos, ar 
kuriem brien pa lietu un sniegu. 
Ja kājas visu dienu atrodas mit-
rumā, var iedzīvoties sēnītēs. 
„Bērnudārzos un sākumskolās 
tā ir obligāta prasība. Ar maiņas 
apavu neesamību visvairāk grē-
ko vidusskolēni, kuri dara pāri 
savām kājām.

Gan darbā, gan skolā mai-
ņas apaviem jābūt pēc iespējas 
dabīgākiem un elpojošākiem. Dā-

mām noderēs ādas laiviņkurpes, 
bērnudārzniekiem sandales, bet 
skolēni droši var telpās vilkt arī 
auduma apavus.

Ziemas zābakiem bieži ir iz-
ņemamas iekšzoles, tās vakaros 
vajadzētu izņemt un kārtīgi izžā-
vēt. Ja zābakos šādas iekšzoles 

nav, vajadzētu tās nopirkt atse-
višķi. Veikalos ir plašs to piedā-
vājums – ādas, antibakteriālas, 
ar ortopēdisku izliekumu, sporta, 
siltās ar kažociņu vai kazas vil-
nu... Atliek tikai izvēlēties.

Ja apavi kādu laiku nav pa-
reizi kopti un paspējuši iegūt ne-
lāgu aromātu, jādodas uz aptieku 
vai apavu veikalu pēc speciāliem 
līdzekļiem, kas ne tikai noņems 
nepatīkamo aromātu, bet arī de-
zinficēs apavus.

Sportojot, noteikti jāatceras, 
ka pastiprināti svīst ne tikai ķer-
menis, bet arī kājas, tāpēc uzreiz 
pēc treniņa jāizņem izžāvēt apa-
vu iekšzoles un jānomaina zeķes. 
Kad iekšzoles izžuvušas, tās va-
jadzētu sapūst ar antibakteriāla-

jiem līdzekļiem. 
Nēsājot slēgtos apavus, uz-

manība jāpievērš arī zeķu izvēlei 
– jo to sastāvā vairāk kokvilnas, 
jo mazāk svīdīs un tas būs drau-
dzīgāk gan kājām, gan apaviem.

Pēdas ir unikālas! Tās ne 
tikai spēj noturēt vertikāli visu cil-
vēka ķermeņa svaru, bet pēdās 
atrodas neskaitāmi nervu recep-
tori un aktīvie punkti, kas atstāj 
iespaidu uz visu pārējo organis-
mu. Sāpes un diskomforts pē-
dās bojā ne tikai pašsajūtu, bet 
arī gaitu. Tāpēc rūpēsimies par 
kāju veselību, ne tikai izvēloties 
pareizus un ērtus apavus, bet arī 
tos rūpīgi kopjot un rūpējoties par 
higiēnu!

Ērts rakstāmgalds un krēsls 
ir labs sākums jaunajam mācību 
gadam. Izvēloties visas nepiecie-
šamās preces skolnieka darba 
vietai, speciālisti par svarīgāko 
uzskata funkcionalitāti. Jāatce-
ras, ka mācoties bērns pavada 
vairāk nekā desmit gadus.

Dodoties iepirkt nepiecieša-
mo mācību vietas iekārtošanai, 
paņemiet līdzi arī mazo skolnie-

ku. Tāpat kā mēs, pieaugušie, 
mēdzam veikalā izmēģināt krēs-
lus, iesēžoties tajos, arī bērnam ir 
jāizvēlas sev piemērotākās lietas. 

Viskvalitatīvākajai mē-
belei skolēna istabā jābūt krēs-
lam. Lai saprastu vai krēsls ir 
atbilstošs bērna augumam, nosē-
diniet bērnu uz krēsla tā, lai pē-
das būtu pie zemes. Ja kāju izlie-
kums veido taisnu leņķi – krēsla 
augstums ir atbilstošs. Lai mācību 
krēsls kalpotu ilgāk, tam jābūt re-
gulējamām vismaz trīs pozīcijām 
– augstumam, atzveltnes un sēža-
mās daļas leņķim, roku balstiem.

Arvien ilgāku laiku mūsdie-
nās jāvelta mācībām pie datora, 
tāpēc vajag padomāt par mak-

simāli lielu galda virsmu, kur 
būtu vieta gan datortehnikai, gan 
grāmatām un burtnīcām. Galda 
pareizo augstumu nosaka, bēr-
nu nosēdinot uz krēsla pie tā, 
saliektas un nolaistas rokas el-
konim jābūt 5 - 6 cm zemāk par 
galda virsmu. Ieteicams būtu 
galdu izvēlēties gaišos pasteļ-
toņos, jo tās ir neitrālas krāsas 
un nekairina acis. Noteikti ne-
pērciet galdu ar stikla virsmu, jo 
aukstais stikls var negatīvi at-
saukties uz Jūsu bērna veselību. 
Ja galdam ir atvilktnes, tajās var 
glabāt visu nepieciešamo skolai, 
ja nav – ieteicams iegādāties 
skapi ar mazu plauktu dziļumu. 
Rakstāmgaldu nav vēlams novie-
tot pretim logam. Ja citādi nevar, 
tad jāizvieto vismaz pusmetra at-
tālumā no loga. Labāk ja gaisma 
krīt no labās vai kreisās puses, 
atkarībā no tā ar kuru roku raks-
ta bērns. Ja bērns raksta ar labo 
roku, tad gaismai jākrīt no kreisās 
puses, lai neveidotos ēna uz dar-
ba virsmas.

Izvēloties galda lampu, ietei-
cama ir pie virsmas pieskrūvē-
jama lampa, ar kuras palīdzību 
var apgaismot dažādas zonas uz 
galda atkarībā no tā, vai tiek lie-
tots dators vai rakstīts uz papīra. 
Ja skolnieks pilda mājas darbus 
vakarā, ar vienu galda lampu ne-
pietiks, vajadzētu istabā ieslēgt 
arī vispārējo apgaismojumu, lai 
neradītu izteiktu gaismas spilg-
tuma atšķirību telpā. Ieteicams 
izvēlēties šādas jaudas spuldzes:
•	 kvēlspuldzes ar jaudu 60-75W
•	 dienasgaismas spuldzes ar 

jaudu 11-21W
•	 halogēnās spuldzes ar jaudu 

35-50W
Var izvēlēties LCD monito-

rus (šķidro kristālu displeji). Tiem 
raksturīga mazāka mirgošana un 
labāka attēla kvalitāte salīdzinā-
jumā ar parastajiem monitoriem, 
tādēļ redzes diskomforts novēro-
jams retāk. Bez tam LCD monito-
ri aizņem mazāk vietas uz darba 
virsmas. Displejam jābūt viegli 
pagriežamam un noliecamam, lai 
ērti varētu noregulēt attālumu un 
skata leņķi no acīm līdz ekrānam. 
Monitoru jānovieto tā, lai gaismas 
stari no logiem nenonāk tieši uz 
displeja ekrāna. Ekrāna virsmai 
jāatrodas perpendikulāri logam. 
Lai mazinātu datora negatīvo 
ietekmi, speciālisti iesaka netā-
lu no tā novietot kaktusu.
Skolnieka darba virsmai 
piemērota ir bezvadu 
datortehnika – plakani 
monitori, pele un tas-
tatūra, kurus no galda 
ir vienkārši un ērti nolikt 
malā, atbrīvojot vietu rakstīšanai.

Speciālisti iesaka bērnis-
tabu sadalīt trīs zonās – guļ-
vieta, mācību zona un rotaļu 
zona. Būtu labi, ja šīs zonas va-
rētu nošķirt, lai bērnam nerastos 
vēlme spēlēties uz mācību galda 
un mācīties gultā. Nošķirt spēļu 
zonu var ar dažādām mantu kas-
tēm un plauktu pasaku grāma-
tām. Iekārtojot istabu skolniekam, 
labāk izvēlēties krāsojamās tape-
tes. Nebūs jāuztraucas gadījumā, 
ja mazais mākslinieks uzzīmē uz 
sienas savu mākslas darbu.

ReceptesKAFIJA un TĒJA —  4 gardas receptes to  izmantošanai ĒDIENOS

Pīlādzis veselībai
Speciālista padomi, kā pareizi iekārtot darba vietu skolēnam

Kā pagatavot želeju, losjonus, liķieri

Rūpes par higiēnu – kāju un apavu veselībai

Kas esi tu – kafijas vai tējas piekritējs? Šoreiz piedāvājam ne-
ierastas receptes, kurās dzēriens, kas ik rītu kūp tavā krūzītē, 
tiek izmantots kā sastāvdaļa! Mēs iesakām - noteikti izmēģini!

 



2014. gada 19. septembris10

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 18.35 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes Urālu kalnos
7.05 Brīnumskapja skola
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Bitīte Maija
8.25 Luijs
8.35 Raķetēni
9.00 Kas te? Es te! 
9.30 Mežainīši
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 TE!
12.00 Mf. Vallebijas ēnas
13.30 Kapitālisms Šķērsielā
15.25 Kokles pavēlniece. Laima Jan-
sone
16.00, 5.05 Pirms atgriezties debesīs
17.00 Āfrika
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Teātris. zip
21.45 T. Stopards. Arkādija
1.40 Jānim Peteram - 75

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 TV Mozaīka
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, 3.30 Motociklisti
12.45 Pasaules stāsti
13.15 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
14.00 Mf. Tevi mīlot
15.45 LTV - 60
18.00 Kāpēc nabadzība? 
19.00 Anekdošu šovs 
19.30 Eiropa koncertos
20.20 Saules izaicinātie 
21.20 Midsomeras slepkavības 
23.10 SOKO Vismāra
0.05 17. Baltijas valstu studentu dzies-
mu un deju svētki Gaudeamus
1.35 Positivus 2013
2.30 Uz Medžugorji
3.00 Makšķerē ar Olti
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, 3.05 LNT Brokastis
11.00 Iesaukts armijā!
12.00 Policists no pagātnes 
12.55 Mf. Nemanot iemīlējies
14.40 Dabas stihiju varā 
15.45 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
1.45 Mf. Nemanot iemīlējies
4.35 Karamba!
5.00 Ceļojošais bruņinieks 

5.45 Bernards
5.55 Trakie no Baltā nama

TV3
6.10, 1.40 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 
12.50 Mf. Katastrofas recepte
14.50 Es mīlu tevi, Latvija!
17.05 Mf. Džonijs Anglis
19.00, 4.30 TV3 Ziņas
19.30 Mf. Kā noķert brīnumputnu
21.00 Mf. Rītausma
23.10 Mf. Nemirstīgie
1.15 Smieklīgākie videokuriozi 
3.20 Bens un Keita
3.45 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
7.00 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 Mf. Šarlotes tīkls
16.35 Mf. Mīlestība un citas nebūša-
nas
18.20 Mf. 9
20.00 Mf. Brāļi maiņas ceļā. 
21.00 Mf. Mana briesmīgā aukle
23.00 Mf. Sievietes smarža
2.00 Interni 

TV5
8.05 Vēsture detaļās
8.55, 13.30 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10, 0.45 Biznesa pieeja
10.45 Savedēja
11.45 Mf. Uzmanīgi, vecmāmiņa!
13.45, 23.50 Nemirstības likumi
14.45 6 kadri
15.15 Iemāciet man dzīvot
16.15 Mf. Brauca divi šoferi
17.50 Greizais spogulis
20.00 Mf. Īstā mīlestība
22.00 Mf. Jūras zilas acis
1.15 Mūsu tēma
1.55 Kriminal+
2.20 Mūzika

PBK
6.20, 1.20 Euronews
6.50, 9.00, 11.00, 14.00, 17.30 Ziņas
7.00 Kontrolpirkums
7.25 Bērnu klubs
8.05 Dietologu sazvērestība
9.20 Vārds mācītājam
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 Trīs biedri. Seriāls
13.25, 14.20 Mats matā
16.45, 17.45 Ledus laikmets
20.00 Laiks
20.30 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
22.45 Kas? Kur? Kad?
23.50 Šovakar 
2.00 Mf. Ivanovu ģimene
3.45 Mf. Mans draugs Koļka
5.15 Mūzika

RenTV Baltic
6.15, 11.10, 20.55 Skatīties visiem!
7.05 Mf. Tiesības mīlēt
8.50 Tīrs darbs

9.55 Par 10 gadiem jaunāka
10.35 Tās ir manas mājas
12.40 Mums pat sapņos nav rādījies
15.50 Dīvaina lieta
16.50 Mf. Atspīdumi
22.00 Mihaila Zadornova koncerts
0.00 Pasaules noslēpumi 

RTR Krievija
5.25 Laiks pārdomām
6.30, 7.15 Mf. Aleksandra
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
8.45 Suņu pasaule
9.15 Sestdienas talka
10.10, 13.20 Ziņas-M
10.25, 1.40 Ceļš mājās
11.05 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Visa Krievija
13.40 Tanku biatlons
14.50 50 gadus uz skatuves
17.00, 2.05 Sestdienas vakars
19.45 Kazanovas mīļotās sievietes
23.35 Majora Baranova personīgā lie-
ta
3.45 Liktenīgie skaitļi. Numeroloģija
4.30 Smieklu istaba

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilma 
9.20 Veselība
10.25 Kulinārijas raidījums
11.05 Ideālais remonts
12.05 TV-taxi
12.30 Ar viņu taču nevar pa ielu pa-
staigāties...
13.40 JAK
16.15, 21.00 Sports
16.20 Lielās sacīkstes
17.45 100 miljoni
18.35 Mf. Vīramāte vellamāte
21.05 Gribu kā Miladze
23.05 Šovakar
0.45 Mf. Netīrā Mērija, trakais Larijs

Baltkrievija 1
7.20 Būtība
7.45, 9.10 Mf. Foto dokumentiem
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.45, 23.35 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, 0.50 Liela starpība
17.15 Ja es būtu Cariene..
21.00 Panorāma
21.40 Mf. Māja ceļmalā
0.40 Sports

Baltkrievija 2
7.10 Mf. Sārtais ziediņš
8.25 Burvju skola
9.20 Baltkrievu virtuve
10.00, 21.05 TV barometrs
10.05 Div ar pus pavāri
10.35, 21.45 Universitāte
11.45 Ekstrasensu cīņas
13.20 Ir nu gan!
13.55, 22.55 Freida metode
16.10 Marija Verna. Sniega sapņi
17.55 Comedy woman
19.15 Jūsu loto
19.55 Loterija Piecinieks
20.05 Raidījums
20.40 Karsts ūdens
21.00 KENO
21.10 Futbols

SESTDIENA, 20. septembris

SVĒTDIENA, 21. septembris

1888. gadā notika pirmais vispasaules 
 skaistuma konkurss

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā 6.30 1000 jūdzes Urā-
lu kalnos 7.05, 10.30 Brīnumskapja skola
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Bitīte Maija 8.25 Luijs
8.35 Raķetēni 9.00 Kas te? Es te!
9.30 Mežainīši 10.00 Mārvijs Hemmers
11.00 Orbīta - planētas Zeme ceļš
12.00 Dievkalpojums 13.00 Vertikāle
13.30 Daudz laimes!
14.20 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15.15 Kas var būt labāks par šo? 
15.45 Ķepa uz sirds 16.15 100 g kultūras 
17.00 Firmas noslēpums
18.00 Ziņas 18.20 Province
18.50 Mf. Mīla no pagātnes
20.30 Panorāma 20.45 De facto
21.40 Lielā lasīšana
22.40 Kaisles noziegumi
0.20 Āfrika 1.20 12. Saeimas vēlēšanas
3.00 17. Baltijas valstu studentu dzies-
mu un deju svētki Gaudeamus 5.00 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Labākās latviešu mūzikas izlase
7.35 Vai Rīga jau gatava? 
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Jūrā un krastā 8.50 Skatpunkti
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Laiks uzņēmējiem 9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.30 Tavs auto 11.00 Makšķerē ar Olti
11.30 Autosporta programma 

12.00 Zebra 12.15 Mf. Tevi mīlot
13.55 Mf. Apiņu vasara 15.35 Pasaules 
stāsti 16.05, 4.00 LTV - 60
18.15 Iepazīstieties - romieši
19.20 Mf. Lieliskais Baks Hovards
21.00 Strongman Champions League 
2014 Latvia 22.00 Noziegums
23.05 Eiropa koncertos
23.55 Mf. Mušpapīrs 1.30 Siguldai - 800

LNT
6.15 Aģents Čaks 7.05 Nedēļa novados
7.30 Gadās arī trakāk 
9.00, 2.40 LNT Brokastis
10.00 Vecpuisis 11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Noziegumam pa pēdām 
13.30 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 Mf. Man ir kas sakāms
1.50 Dauntonas abatija 
3.25 Trakie no Baltā nama
4.05 Ceļojošais bruņinieks 4.50 Bernards

TV3
6.10 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 kār-
tībā 13.10 Mf. Kā noķert brīnumputnu
14.45 Mf. Rītausma

17.00 Dullās sacensības 18.00 Ēnu spēles 
19.00 Nekā personīga 20.00 Es mīlu 
tevi, Latvija! 22.15 Mf. Bruņinieka stāsts
1.00 Mf. Katastrofas recepte
2.40 Mf. Vecā labā orģija
4.15 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.55, 12.00 Multfilmas 8.00 Skapis
8.55 Gribu ticēt 10.00 Lektors. Seriāls
12.55 Mf. Lācis, kuru sauc Vinnijs
14.50 Mf. Sešas dienas, septiņas naktis
16.55 Mf. Mana briesmīgā aukle
18.55, 1.40 Mf. Atcerēties visu
20.00 Neredzamais cilvēks
21.00 Mf. Sarkanās astes
23.40 Mf. Pieskāriens 0.45 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Kino detaļās 9.00, 13.45 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Dzīves patiesība 10.50 Savedēja
11.50 Ievas pārvērtības
12.35 Personīgās lietas
14.10 Šapovalovs 18.10 Labi joki
20.00 Mf. Satikšanās vietu mainīt nedrīkst
21.25 Smieties atļauts
23.15 Mf. Īstā mīlestība 1.10 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.30 Spēlējiet, harmonikas!
7.10 Amerikāņu veikals
7.35 Bērnu klubs 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 Trīs biedri. Seriāls 14.30 JAK
17.25 Melnbalts 18.30 Lielās sacīkstes
20.00 Svētdienas laiks 21.55 Politika
23.00 Mf. Princese uz pupiņām
1.10 Euronews 1.50 Mf. Dzērve debesīs
3.35 Jūrmala 5.00 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 12.15 Skatīties visiem!
7.25 Vecpuiši 9.05 Dievu ēdiens
10.05 Jūrmala 13.20 Mihaila Zadorno-
va koncerts 15.15 Mf. Titāniks
20.10 Mf. Mēs no nākotnes
0.00 Tiešraidē Dobrovs
0.50 Mf. Pēdējā minūte

RTR Krievija
5.20 Dārgumu lāde
6.35 Majora Baranova personīgā lieta
8.30 Pats sev režisors 9.20, 13.20 Ziņas-M
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.15 Smieklu panorāma 
10.45 Rīta pasts 11.25 Dzīvnieku pasaulē
12.00 Privātā telpa 13.30 Smieties atļauts
15.20 Mūsu iznāciens
17.00 Mf. Mans baltais un pūkainais
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Mf. Atraitņu tvaikonis
0.40 Mf. Rudzupuķes Vasīlijai
2.40 Mf. Dārgumu lāde

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

12.05 Šurum burum 12.55 Brain-ring
13.55, 16.20 Mats matā
17.00 Sasmīdini komiķi 17.45 Meln-
balts 18.50 Es mīlu Baltkrieviju
20.00 Kontūras 21.05 Planētas elpa
21.45 Ledus laikmets 0.25 Kas? Kur? Kad?

Baltkrievija 1
7.05 Mf. Māja ceļmalā 8.50 Vārds mā-
cītājam 9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls 9.40, 0.10 Radu būšana 
10.50 Par ēdienu! 11.25 Sieviešu žurnāls
12.10 Centrālais reģions 12.35 Zona X 
13.05 Izmeklēšanas noslēpumi
13.40 Pārnesumkārba
14.15 Uzticies un pārbaudi
14.50, 17.05 Lielā televīzija
15.15 Tava pilsēta 15.30 Apkārt planētai
16.20 Žurnālistiskā izmeklēšana
16.50 Mūsējie 17.15 Mf. Tek upe Volga
19.10 Mf. Foto dokumentiem
21.00 Galvenais ēteris 21.55 Laika ziņas
22.15 Mf. Dusmu pārvaldīšana

Baltkrievija 2
7.05 Mf. Veca, veca pasaka
8.45 Burvju skola 9.40 Prāta vētra
10.15, 20.25 TV barometrs
10.20 Es gribu to redzēt!
10.55 Div ar pus pavāri
11.30, 21.45 Universitāte
12.40, 22.55 Gudrinieks. Seriāls
14.45 Augstāk par jumtu
15.25 Mf. Zorro maska
18.05 Comedy Batls 19.15 Superloto
20.05 Karsts ūdens
21.00 Sportloto 5 no 36
21.05 KENO 21.10 Reālā pasaule

Skaistuma konkursi, kas šo-
dien nu jau ir kļuvuši pavisam ie-
rasti un reizēm vairs nepamanāmi, 
radās ne 20. gadsimtā un pat ne 
19... Vissenākais konkurss par vis-
daiļāko bija aprakstīts jau grieķu 
mītā par Pariseju un trim dievietēm, 
kas bija vienlaicīgi viņā iemīlējušās. 
Galvenā balva tajos senajos laikos 
bija vienkāršs ābols. Žūrija sastāvē-
ja no viena vienīga kandidāta, bet 
konkursa rezultāts bija zaudētāju 
atriebība. Tikai pateicoties konkursa 
uzvarētājai Afrodītei, Parisejs spēja 
tikt galā ar tik spēcīgām „ienaidnie-
cēm”. Grieķi senatnē bieži organi-
zēja līdzīgus konkursus. Visbiežāk 
tie tika veltīti dievietei 
Hērai. Uzvarētājas sa-
ņēma milzum daudz 
balvu, kā arī Polisas 
iedzīvotāju cieņu un 
uzmanību. Uzvarē-
tājas vārdu priesteri 
izmantoja daudzos 
rituālos, bet uzvarētā-
jas skaistums tika pa-
sludināts par pilsētas 
bagātību, dievu dā-
vanu un uzmanības 
apliecinājumu. 

Bet, lūk, Bābe-
lē skaistuma konkurss notika ļoti 
merkantīliem nolūkiem. Vecāki 
rīkoja izsoles. Uz laukuma izveda 
savas meitas un ciniski izsolīja tie-
sības kļūt par viņu līgavaiņiem, bet 
vēlāk arī par vīriem. Par uzvarētāju 
kļuva tas, kas bija gatavs samak-
sāt vairāk naudas. Jāsaka, ka jau-
nietes loma šajā „konkursā” bija 
diezgan nosacīta, kaut gan slava 
par to, ka par tiesībām viņu precēt 
tika nosaukta arī prāva summa, 
kaut ko nozīmēja...  

Visnegaidītākais skaistuma 
konkurss notika Ķīnā, kā arī pie in-
diāņiem Dienvidamerikā. Visskais-
tākās jaunietes izvēle šajās valstīs 
beidzās paradoksāli: visskaistākā 
jauniete svinīgi tika upurēta die-
viem, viņa tika nogalināta, bet ar 
viņas asinīm pildīja svētos traukus. 
Jautra izklaide, vai nav tiesa?

Ar skaistuma konkursu rī-
košanu izklaidējās arī harēmu 
valdnieki austrumos. Visskaistāko 
izvēlējās kompetenta žūrija, kas 
satāvēja no harēma einuhiem un 
paša harēma valdnieka. Uzvarētā-
ja saņēma dārgu dāvanu no sava 
pavēlnieka rokām. 

Afrikāņu tautām skaistuma 

konkursi notika vēl neierastāk. 
Uzvarētājas skaistumu noteica tā 
ķermeņa daļa, ko presē nosaukt 
nav piedienīgi, bet kas kalpo par 
balstu visam ķermenim, kad tas ir 
novietots sēdus stāvoklī. Austrālijā 
un Okeānijā skaistulēm visas sa-
censības notika ar noteikumu, ka 
sāncenses uzstāsies pilnīgi kailas. 
Galvenā balva bija precības, bet 
par līgavaini kļuva apmetnes „vis-
perspektīvākais” vecpuisis. 

Arī krievu cars carieni sev bie-
ži izvēlējās, noorganizējot skais-
tuma konkursu valstī. Papildus 
nevainojamam izskatam preten-
dentēm bija jābūt arī pilnīgi vese-

lām, veselību pār-
baudīja galma ārsti. 

Viduslaiku Eiro-
pā sieviešu skaistums 
tika pielīdzināts vel-
nišķīgām izpausmēm. 
Tāpēc visi skaistuma 
konkursi noslēdzās ar 
skaistuļu sadedzināša-
nu uz sārtiem daudzu 
skatītāju klātbūtnē. 

Renesanses lai-
kā skaistums nebija 
vairs tik biedējošs. 
Tas tika apdziedāts 

daudzos mākslas darbos, bet kon-
kursi netika organizēti. Pie šīs idejas 
atgriezās vien 19. gadsimta beigās. 

19. septembrī Beļģijas pilsētā 
Spā notika vēsturē pirmais skais-
tuma konkurss. Pretendentiem 
sākumā vajadzēja atsūtīt savu fo-
togrāfiju, ko novērtēja stingrā žūrija. 
Spraigās un rūpīgās atlases rezul-
tātā no 350 kandidātēm tika atlasīta 
vien 21 fināliste. Visi konkursi notika 
lielā slepenībā. Dalībnieces uz pa-
sākumiem tika vestas slēgtās karie-
tēs. Līdz pat rezultātu paziņošanai 
viņas neviens nedrīkstēja redzēt. 
Žūrija tika veidota no pazīstamiem 
un ietekmīgiem cilvēkiem. Uz tik-
šanos ar konkursantēm viņiem 
vajadzēja ierasties tikai un vienīgi 
frakās, bet sievietēm – vakarkleitās. 
Pēc vairākām darba dienām tika 
paziņots uzvarētājas vārds – Ber-
ta Sukāre. 18 gadus vecā Gvade-
lupas iedzīvotāja ieguva galveno 
balvu – 5000 mārciņas. Kā arī pa-
saulē pirmās skaistules, ko noteica 
kompetenta žūrija, titulu. Līdzīgu 
konkursu uzvarētājām kroņus sāka 
pasniegt mazliet vēlāk... 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Televīzijas programma19. septembrī Ir iemesls!

Berta Sukāre – pirmā 
„Mis Pasaule” 1888.gadā
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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

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS EUR/ m3 

Piegādes vieta: Varakļāni.
Ir transports! 

SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 25916403

Garums/ 
Diametrs

Egle
4.9; 5.5;  6.1 3.7; 4.3

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

Garums/ 
Diametrs

Priede
4.9;5.5;6.1 3.7;4.3

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

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

T.25997031, 29575806.

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

Tālr. 29999449

20 gadus kopā ar jums!

Tuvojoties Senioru dienai
AIZDEVUMI 

PENSIONĀRIEM
līdz1.oktobrimbez
komisijasmaksas.

Krāslavā, Brīvības ielā 24,
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

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

Tālr. 65622735,28229290.
Aizņemies arī pie sava 

 pastnieka!
Informācija pa tālr. 
67316047.

“Motor SPA”
Piedāvā: auto mazgāšanu, ķī-

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

braucam uz dzīvesvietu.
Krāslavā, Vasarnieku 11, tālr. 

26645115, 25970755

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

Tālr. 26645115

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

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

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

na, ap da re. Pa sū tī ju mu pie ņem ša-
na pa tālr. 65681152, 20220306.

SIA “Rumba centrs”

Rudens atlaides! Jumtu 
segumi (Ondura, šīferis, šinde-
ļi, metāla jumti), durvis, krāsns, 
piederumi, Sakret līmes.

Krāslavā, Tirgus ielā 15

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

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.

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

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

Atlaides 40 %
ME TĀ LA DUR VIS 

Tālr. 28675525, 65621730

LOGI un DURVIS
Moskīttīkli (nomērām bez 

maksas). Vācu kvalitāte, 
garantija 5 gadi.

Rīgas ielā 65, Krāslavā.
 Tālr. 29998208

www.logsundurvis.lv 

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

SIA “Vego Plus”
Plastikāta un alumīnija logi, 

moskīttīkli, žalūzijas. Metāla 
ārdurvis. Uzstādīšana. Apdare.

Brīvības 10, Krāslava, 
tālr. 22402950.

Dagda, tālr.25992850.

Zviedrijas firmas  pārstāvji 
Latgalē PĒRK dažādus 

meža īpašumus par augstām 
 cenām. Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

SIA „MERGUS” 
20. septembrī 9.00 – 16.00 

rīko konsultāciju dienu:

•	 kā izvēlēties katlu?  
•	 ar ko šogad kurināt?
•	 kā ieekonomēt apkures pe-

riodā? 
•	 kas jauns apkures tirgū? u.c.

Varēs iegūt informāciju un 
iegādāties apkures iekārtas, 

granulu apkures katlus
(15kw – 120kw).

Adrese: Viļakas 1d, Rēzekne 
(„Konti BS” teritorijā). 

Tālr.: 29285419

Kautuvē Preiļu novadā 
VAJADZĪGI palīgstrādnieki. 
Darbs saistīts ar liellopu 
3. kateg. Blakusproduktu 
sadali. Ir iespēja nodrošināt 
dzīvesvietu, var ar ģimeni. 
Sīkāks info pa tālr. 29183601.

6.40 Mans mazais ponijs
7.05 13.10 Pūķi 7.35, 13.45 Transfor-
meri 7.55 Dullās sacensības 
8.55 Medikopters  10.00 Būt par pa-
pucīti  11.00 Māmiņu Klubs
11.30 Rīta pikniks 14.05, 3.25 Simpsoni 
14.35 Radīti skatuvei 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55 Radu būšana 18.00 Risks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
22.05 Melnais saraksts
23.05 Ģēnijs uzvalkā
0.05 Mf. Bruņinieka stāsts
2.35 Nekā personīga
5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 0.25 Māja 2
7.25, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.40 Mf. Sarkanās astes
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Laimīgi kopā 
13.15 Neredzamais cilvēks
18.50, 1.25 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Radu būšana 
21.00 Brāļi maiņas ceļā
22.00 Mf. Laika cilpa

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.55 Kriminal+
14.50 Labi joki 18.50 Ziņas
19.50 Mf. Mačs 22.00 Vakars@22
22.30 1/5 - tranzīta aktualitātes
23.10 Zelta teliņš 1.20 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 1.00 
Ziņas 6.30 Zvēriņi 7.00, 9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels! 12.50 Šovakar
15.00 Gaidi mani
15.55, 4.15 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.25 Mf. Apskaujot debesis. 
23.40 Vakars ar I.Urgantu
0.25, 5.55 Euronews 1.15 Savām acīm
1.55 Mf. Aizmirstā mūzika flautai
5.05 Mūzika

RenTV Baltic
6.10 Izmeklētāji 7.00, 14.05 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
13.15 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 
pavēlniece10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ziņas 10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 No Pompejas līdz Islandei
11.50 Par pašu galveno
14.05 Zvaigznes sirds
14.55, 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. Rudens stāsts
3.25 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.30 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 Tici man
13.10 Moderns spriedums
14.15 Divatā ar visiem
15.15 Laiks parādīs
16.15 Sasmīdini komiķi 16.50 Precamies!
18.20 1936. gada manevri. Tiek vaino-
ti 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. Nolaupīt dzīvi

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 Mf. Tek upe Volga
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.15, 15.25 Mf. Ja es būtu Cariene..... 
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas 
17.20 Mūsējie 17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20 Arēna 19.55 Forums Forums ar 
Dmitriju Bočkovu 21.00 Panorāma
21.45 Pēdas 23.40 Aktuāla intervija
0.30 Sports
0.45 Mf. Dusmu pārvaldīšana

Baltkrievija 2
10.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
11.00 Atradējs 14.05, 3.35 Simpsoni 
14.35, 2.05 Radīti skatuvei 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55 Radu būšana 19.00, 3.55 TV3 
Ziņas 19.30, 4.25 Bez Tabu
21.00 Ēnu spēles  22.05 Zem kupola
23.05 Svešais starp savējiem
0.15 Uz robežas
2.50, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 0.25 Māja 2
7.25, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri 9.00 Raņetki 10.05 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Laimīgi kopā 
13.15, 19.55 Radu būšana 
18.50, 1.25 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi 22.10 Mākslas filma

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.55 Kriminal+
14.45 Mačs. Seriāls 18.50 Ziņas
19.20 Hokejs 22.00 Vakars@22
23.10 Zelta teliņš 1.20 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 12.15, 14.45, 17.00, 1.10 
Ziņas 6.30 Zvēriņi 7.00, 9.30 Labrīt!
10.20 Dzīvo vesels!
11.35, 12.35 Laiks parādīs 13.40 Tici man
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 4.45 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.55 Mf. Apskaujot debesis. 
0.10 Vakars ar I.Urgantu
0.40, 5.55 Euronews
1.35 Mf. Atnāciet rīt...
3.25 Mf. Septiņas aukles 5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.10 Izmeklētāji 7.00, 13.50 Zvēriņi
7.14 Laika prognoze
7.15, 12.40 Skatīties visiem!
7.45, 0.30 Brīvais laiks 8.15 Dīvaina lieta
9.05, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.25 Mf. Titāniks
14.15 Totālā izpārdošana
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Mums pat sapņos nav rādījies
23.30 Ziņas 24 0.00 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Īpašā nodaļa. Kontrolizmeklēša-
na 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
22.50 Noriļskaja Golgofa
23.45 Sievietes uz robežas
1.30 Rudens stāsts 3.25 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.40 Ziņas 6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels! 10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports 11.10 Fazenda 11.55 Tici man
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. Dzīves pārbaudījums

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, 0.10 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas 11.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes 11.05, 20.00 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, 1.20 Maša likumā!
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.30 Interešu sfēra
21.00 Panorāma 23.40 Grūtas dienas 
vakars 1.05 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts 9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška 10.10 Div ar pus pavāri
10.45, 22.50 Kulinārs
11.50, 21.35 Virtuozi 13.00 Karsts ūdens
13.20, 18.50 Universitāte
14.30, 19.50 Sporta skolotājs
15.35 Comedy woman
17.50 Trīsdesmitgadnieki
20.55 Reālā pasaule 21.25 KENO
23.55 Gribu nokļūt televīzijā 0.00 Hokejs

PIRMDIENA, 22. 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. Mīla no pagātnes
12.15, 13.40, 15.00 Top-Shop 
12.30 Lielā lasīšana 14.00 Mežainīši
14.30 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, 5.00 1000 jūdzes Ķīnā
20.30 Panorāma
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts
22.00 Sporta studija 22.45 Latvija var!
23.30 Valdība
0.35 Orbīta - planētas Zeme ceļš
1.30 De facto 5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 1.10 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
6.30 Vienmēr formā! 7.00, 18.00 Šo-
dien 8.35, 17.05 Suņa darbs
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Sieviete pasaules malā
11.30 Jūrā un krastā 11.50 Skats rītdienā
12.10 Pie rīta kafijas
12.30 Automoto raidījums 12.50 LTV - 60
15.30, 1.40 Labākais no Euromaxx
18.35 1000 jūdzes Transilvānijā
20.05 Iepazīstieties - romieši
21.15 Latvijas spēkavīru čempionāts
21.45 Mf. Lieliskais Baks Hovards
23.25 Midsomeras slepkavības
5.00 Sporta studija
5.45 Vai Rīga jau gatava? 

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

OTRDIENA, 23. 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. Apiņu vasara
12.10, 13.35, 15.00 Top-Shop 
12.30 Firmas noslēpums
13.55 Mežainīši 14.25 Mārvijs Hemmers
17.15, 19.15, 23.20 100 g kultūras 
18.00, 23.05 Ziņas 18.42 Ceturtā studija
20.00, 5.00 1000 jūdzes Ķīnā
20.30 Panorāma 21.15 1:1
22.05 Putina apslēptā manta
0.05 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts
0.50 Kaisles noziegumi
5.30 Skats no malas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 0.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
6.30 Globalizācija 3000
7.00, 18.00 Šodien 8.35, 17.05 Suņa darbs
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Sieviete pasaules malā
11.30 Nedēļas apskats
11.50 Skatpunkti 12.10 TV Mozaīka
12.30 Laiks uzņēmējiem 12.50 LTV - 60
15.30, 1.30 Vienmēr formā!
18.35, 22.55 Ekstrēmie kadri
19.35 Kad stārķis palidojis garām
20.05 Sporta studija 20.55 Ziemeļu daba
21.55, 5.30 Tavs auto
22.25, 5.00 Autosporta programma 
23.25 Noziegums

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, 4.50 Bernards
10.00 Mf. Svētceļojums uz Paduju
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 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 nebeidzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Mana un tava nauda
20.40 Degpunktā 
21.15 Mf. Čūskas paradīzē
23.15 Nikita  0.40 Dombura studija
4.35 Karamba! 

TV3
6.10, 12.05 Tikko precējušies
6.40 Mans mazais ponijs 7.05, 13.10 Pūķi
7.35, 13.45 Transformeri
7.55, 18.00 Risks 8.55, 1.15 Medikopters 

7.00 Rīts 9.00, 10.05, 21.30 TV baro-
metrs 9.05, 16.40 Saška 11.00 Karsts 
ūdens 11.25 Mf. Sargiet sievietes
13.50 Marija Verna. Sniega sapņi
15.35 Comedy Batls
17.50, 23.55 Trīsdesmitgadnieki
18.50 Universitāte 19.50 Sporta skolo-
tājs 20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO 21.35 Virtuozi 22.45 Kulinārs
23.50 Gribu nokļūt televīzijā!!

Kolekcionārs dārgi iepērk or-
deņus, gleznas, figūras. 

Tālr. 26446197
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“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.

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

Izdevēja-SIA“LER8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma,sludinājumi-tālr.65681464
Fakss-65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.
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Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

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

Reklāma un sludinājumi

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uzraksti, 

portreti.
 Uzstādīšana. Bezmaksas 

piegāde. Zemas cenas.
Tālr. 26539548.

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

“E”, profesionāla apmācība 
(95.kods). Sapulce 23.09.2014. 

plkst. 17.00. Krāslavā, Raiņa 
25, 1.stāvs

Tālr. 65422273, 27200013, 
www.vikingi.lv

10.30.-15.00 Grāmatu komerc- 
izstāde Dagdas tautas 
nama foajē, Alejas ielā 29
Piedalās izdevniecības: 
Zvaigzne ABC, Lauku 
Avīze, Jumava, Nordik, 
Avots, Divpadsmit
Pircēji piedalās jaunāko 
grāmatu izlozē „Veiksmī-
gais pircējs”

11.00 Grāmatu svētku atklāša-
na Dagdas tautas nama 
zālē, Alejas ielā 29

 Pieaugušajiem

11.30 „Latvijas Avīzes” pub-
liskā diskusija par ārējo 
drošību; piedalās AM Rai-
monds Vējonis (ZZS), Vi-
tālijs Aizbalts (GKR), Ed-
gars Zalāns (VL), Edgars 
Jaunups (LA), 11.Saeimas 
deputāts Juris Viļums 
(LRA) - Dagdas tautas 
nama zālē, Alejas ielā 29

14.00 „Stāsti par Latvijas skaistā-
kajām un neparastākajām 
baznīcām” -saruna ar autori
Vivantu Volkovu (Lauku 
Avīze) Dagdas novada 
bibliotēkā, Alejas ielā 29

14.00 „Kumeļu sauks Delveris”- 
par Nellas no Krotes jeb Il-
gas Liepiņas uzdrīkstēša-
nos turpināt noveli „Purva 
bridējs””, Dagdas tautas 
nama zālē, Alejas ielā 29

Bērniem un jauniešiem

10.30-11.30 Mākslinieces Me-
lānijas Vilkas radošā no-
darbība „Burtiņgrāmatas” 
Dagdas PII „Saulīte”, Ale-
jas ielā 15 (pirmsskolas 
bērniem)

11.00-15.00 „Animācijas filmu 
pasaulē” - Dagdas nova-
da Jauniešu centrā, Alejas 
ielā 11a

11.00-12.00 „Mēs ceļojam pa 
Latviju kopā ar rakstnieci 
Gundegu Sēju”, Dagdas 
vidusskolas aktu
zālē, 4.stāvā, Mičurina 
ielā 3 a (1.-4. kl.)

12.00-14.00 „Grāmatzīmes” - 
radošā darbnīca Dagdas 
bērnu bibliotēkā, Alejas 
ielā 29, 3. stāvā (1.- 4. kl.)

 12.00–13.00 „Piedzīvojums grā-
matu pasaulē ar Valdi Rū-
mnieku” - Dagdas novada 
vidusskolas aktu zālē, Mi-
čurina ielā 3a (5.-6. kl).

12.00–13.00 „Latvijas leģendas 
– Latvijas simtgadei” Dag- 
das novada bibliotēkā, 
Alejas ielā 29. (7.-9. kl).

Visiem

11.00-14.00 Zemessardzes un 
jaunsargu demonstrējumi 
– nodrošina Zemessardzes 
35. Nodrošinājuma batal-

jons, Dagdas vidusskolas 
stadionā, Mičurina ielā 3a)

13.30.-14.00 „Pie sātīgas putras 
katla” pusdienas Grāmatu 
svētku dalībniekiem pie 
Dagdas tautas nama, Ale-
jas ielā 29

15.00-15.30 Grāmatu izloze 
„Veiksmīgais pircējs” 
Dagdas tautas nama 
zālē, Alejas ielā 29

15.30-16.10 „Rudens noskaņās” 
(DTN vokālās grupas „Sol-
versija” muzikāls priekš-
nesums) - Dagdas tautas 
nama zālē, Alejas ielā 29, 
(vad. Solvita Plivča)

Svētku atbalstītāji: Latvijas 
Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš, Zemkopības ministrija, Jel-
gavas tipogrāfija, Latvijas Bērnu 
fonds, SIA „Balta Eko”, SIA Dru-
kātava, SIA VESTS-LK; partijas: 
Vienotība, Latvijas attīstībai, 
Gods kalpot Rīgai, Vienoti Latvi-
jai, Latvijas Reģionu Apvienība, 
Inese Vaidere, Alfrēds Rubiks, 
Dagdas novada dome, Krāsla-
vas novada dome
Sadarbības 
partneris:

Informatīvie atbalstītāji: laik-
raksti „Latvijas Avīze”, „Ezerze-
me”, „Dagdas Novada Ziņas”, 
www.dagda.lv, www.kraslava.lv, 
www.bibliotekakraslava.lv

Dagdas un Krāslavas novadu 13. Grāmatu svētki 

PROGRAMMA
Dagdā 2014. gada 26. septembrī 

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

PĒRK

PĀRDOD
vai maina pret mežu māju, šķū-
ni, pirti, pagrabu Dagdā. Tālr. 
29189194;
māju Ezerniekos, 100 m no eze-
ra, saimniecības ēkas. STEI-
DZAMI! Tālr. 20417828;
1.5 - istabu dzīvokli Krāslavā 
(40 m2, 2. st) STEIDZAMI! Tālr. 
20265911;
1-istabas dzīvokli, 1. st., Lielā 
iela 18. Tālr. 26387883; 
zemi apbūvei pie Daugavas.  Ir 
vagoniņš. Tālr. 29834931;
garāžu Pļavu ielā; VW Passat 
- 1.8, benzīns, 1991. Cena pēc 
vienošanās. Tālr. 28455315;
“TOYOTA Auris” - 2.0, D4D, 
2008., TA līdz 07.2015.Tālr. 
29277432;
“AUDI A4”- 1.6 i, 1997, sedans, 
sudrabkrāsas, lūka, centrālā at-
slēga, lietie diski, jaunas riepas 
M+S, Labā tehniskā un vizu-
ālā stāvoklī. TA līdz 2015, 2200 
EUR. Tālr. 29425213;
“AUDI A6” - 1.9 TDi, sedans, 
1997., klimatkontrole, elek-
tronika. Lieliskā stāvoklī. Tālr. 
22323936, 22307209;
“BMW 525”, 1989, cena pēc vie-
nošanās. Tālr. 27184037;
traktoru JUMZ ar inventāru. Tālr. 
22484284;
traktoru T-25. Piegāde. Tālr. 

28841403, 26859874;
riepas MTZ, T-40, T-25, 2 PTS 4, 
ROU 6. Pieejamas cenas. Iespē-
jama piegāde. Tālr. 26447738;
jaunu koka laivu. Gatava lieto-
šanai. Iespējama piegāde. Tālr. 
29233665;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
ķēvi (19 gadi). Tālr. 20202970;
melnraibu govi. Var izvēlēties no 
trijām. Tālr. 29361058;
govi (3. laktācija). STEIDZA-
MI! Cena pēc vienošanās. Tālr. 
26529796, 26893996;
teli (13 mēn.). Tālr. 20011455; 
kazu, kaziņu, āzīti. Tālr. 
26850568;
sivēnus. Tālr. 28674180;
sivēnus. Tālr. 29787566;
kūtsmēslus. Piegāde.  T.  26459833;
pārtikas kartupeļus. Piegāde. 
Tālr. 27014137;
bioloģiskus pārtikas kartupeļus. 
Tālr. 29386142; 
pārtikas kartupeļus. Tālr. 
28337176;
kartupeļus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 27131681;
ekoloģiski tīrus pārtikas kartupe-
ļus “Vineta”, “Laura” - 0.20 €/kg. 
Tālr. 26415425; 
kartupeļus (nestandarta, 0.05 €/
kg); ziemas riepas “YOKOHA-
NA” (175x70, R-14 ar dzelzs dis-
kiem, 4 urbumi, lietotas 1 sezo-

VAJADZĪGI darbinieki lauksaim-
niecības darbiem Vācijā. Sīkā-
kas uzziņas pa Tālr. 29824171, 
00491777577699.
IZNOMĀJU 2-istabu dzīvok-
li Dagdā ar krāsns apkuri. Tālr. 
29778590.
Daudzbērnu ģimene par simbo-
lisku samaksu nopirks trīsdurvju 
skapi labā stāvoklī. Ar piegādi. 
Tas ir ļoti nepieciešams. Tālr. 
25304358.
Visa veida stomatoloģiskie 
pakalpojumi. Tālr. 28621435, 
65425366.
Paku pārvadājumi uz Londo-
nu. Izbraucam - 23.09. Tālr. 
29943959.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Izceļam 
celmus.Tālr. 28601483.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
Metāllūžņu demontāža un izve-
šana. Tālr. 29279852.
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 
29142220.
MŪRĒJU visa veida krāsnis, 
kamīnus, dūmvadus, plītis. Tīru 
dūmvadus un krāsnis. Tālr. 
29329151.
PIEMINEKĻU uzstādīšana, 
atjaunošana, izlīdzināšana; 
kapuvietu labiekārtošana, no-
žogojumu izgatavošana un uz-
stādīšana. Tālr. 28325539.
Atdošu labās rokās kaķenīti 
(melna, pūkaina, 2 gadi) un di-
vus runcīšus. Tālr. 26762490.
Aulejas pagastā ir pazudis vidē-
ja auguma, balts ar tīģerkrāsas 
plankumiem suns. Atsaucas uz 
vārdu TARAS, draudzīgs. Tālr. 
26540103.

SIA “Wood Holding”- mežus 
īpašumā, zemi ar mežu, cirs-
mas. Par brīvu kārtojam robežu 
plānus, meža taksācijas, ze-
mesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
cirsmas, L/S zemi, nenoformē-
tus mantojumā mežus, jaunus 
mežus. Tālr. 26225905;
zemi, mežus, palīdz noformēt 
dokumentus. Pērk un izstrādā 
cirsmas. Pārdod skaldītu malku. 
Tālr. 26395187;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Samaksa tūlītēja. T. 27875596;
zemi vai mežu. Tālr. 26630249;
piena kvotas. Tālr. 26294501;
piena kvotas. Tālr. 27806886, 
29883461;
šneka transportieri graudiem. 
Tālr. 28300082.

nu, 200 €). Tālr. 26452782;
kartupeļus. Tālr. 29910209;
kartupeļus. Tālr. 29485162;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
25949788;
graudus, miltus, kartupeļus. Pie-
gāde. Tālr. 29134527; 
graudus, miltus. Bezmaksas pie-
gāde. Tālr. 29485284;
lopbarības auzas. T. 26695482;
dēļus 25 un 40 mm. Tālr. 
28763587;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
malku. Skaldītu vai klučos. Tālr. 
26188628;
malku un granti. Tālr. 26793485;
malku. Tālr. 29189194.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
firma – cirsmas, mežus īpa-
šumā. Par brīvu kārto zemes 
plānus, meža taksācijas un 
ZG. Augstas cenas, samaksa 
tūlītēja. Tālr. 29131196;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;

Cilvēka mūžs ir līdzīgs 
koklei, 
Pārtrūkst stīga, un viss 
paliek kluss.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Leonīda Andrejeva ģime-
nei, sakarā ar viņa pāragro 
nāvi.

Lauksaimniecības 
akadēmijas kursabiedri

Koks nezina, kad vētrā tas 
lūzīs,  
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt 
tā stās.

Sērojam kopā ar Leonīda 
Andrejeva, bijušā PMK 14 
galvenā inženiera piederī-
gajiem sakarā ar viņa nāvi. 

Bijušie kolēģi 

Lai tēva mīlestība visos ceļos 
vada, 
Lai tēva miers jums spēku dod,
Lai labā, apklususī sirds vēl ilgi
Teic padomus un ceļamaizi 
dod.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Ilonai Eisakai, no tēta uz 
mūžu atvadoties.

PII “Pīlādzītis” kolektīvs

… Un negrib sirds ticēt,
Ka cilvēks var tā - 
No gaišas dienas aiziet 
mūžībā.

Izsakām līdzjūtību Ilonai 
Eisakai, tēvu mūžībā aizva-
dot.

PII “Pīlādzītis” 11. grupas 
audzēkņu vecāki

Cik tukšs un kluss nu kak-
tiņš, māt,
Kurš varēs Tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks 
klāt?
Neviens tik tuvs vairs 
nebūs, māt!

Visdziļāko līdzjūtību izsa-
kām Olgai Laputevai, mīļo 
māmuļu Eleonoru Beitāni 
pēdējā gaitā izvadot.

Dagdas novada sociālā 
dienesta darba kolēģi

DAŽĀDI

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

Svecīšu vakars  Asūnes 
pagasta kapos 11. ok-

tobrī plkst. 15.00 - Asūnes 
kapos; plkst. 16.00 - Dū-
keļu kapos; plkst. 16.45 

- Fermas kapos.


