
Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Šajā numurā: 

Jaunais  mācību 
gads uzsākts ar 

 dāvanām vecākiem

Aktuāla intervija ar Krā-
slavas novada izglītības 
un kultūras nodaļas vadī-
tāju Lidiju Miglāni.

2.lpp
Pie Lukomorjas…

Antas Rugātes fotogrāfiju 
izstāde Preiļos.

2.lpp
Pusnakts Parīzē…

Marijas Naumovas kon-
certs Krāslavas KN.

3.lpp
Sveicam jaunajā 

mācību gadā
1.septembris mūsu skolās

4.-6. lpp
Kā klājas mūsu 
bērnudārziem? 

Krāslavas bērnudārzi “Pī-
lādzītis” un “Pienenīte”

4., 6. lpp
Savs darbs, savas 

idejas…
Ciemos pie Truboviču ģi-
menes, viesu mājā “Pa-
peles”

8.lpp

Kā arī TV programma, 
padomi, reklāmas, slu-
dinājumi un daudz citas 
noderīgas un aktuālas 
informācijas.

Latvijā un pasaulē

PLASTIKĀTALOGIun
 DUR VIS

6 kameru vācu profili. 
Tālr. 28230237

Piektdiena, 2014.gada 5. septembris Nr. 68 (8868) Cena - 41 cents

I “Varavīksnes” vidusskolai — 25!

Krāslavas “Varavīksnes” vi-
dusskola 2014. gada 1. septem-
brī nosvinēja 25 gadu jubileju. 
Šajā svarīgajā dienā tika nolemts, 
svinīgo daļu skolā neorganizēt. 
Bet tās vietā organizēt akciju “Es 
mīlu savu skolu!”, lai radītu prie-
ku pašiem sev, krāslaviešiem un 

pirmklasniekiem. Pēc svinīgajām 
audzināšanas stundu un pirm- 
klasnieku godināšanas ceremo-
nijas, visi nostājās lielā kolonnā, 
kas rotāta ar baloniem Latvija 
karoga krāsās un plakātiem, uz 
kuriem lieliem burtiem rakstīta 
atzīšanās mīlestībā skolai. Pirm-

klasnieki nesa rokā krāsainu no 
baloniem darinātu puķi. Pūtēju 
orķestra “Daugava” pavadījumā 
visa kolonna svinīgi devās uz pil-
sētas centrālo laukumu, lai visiem, 
visiem izstāstītu par savu pieķer-
šanos skolai…

Turpinājums 5. lpp.

•	 Astotās klases skolniece, kas otrdien 
pusdienlaikā mirusi pie Ikšķiles vidus-
skolas, sirgusi ar savādu slimību, taču 
nedz vecāki, nedz pati meitene neiz-
teica vēlmi mācīties mājās. 

•	 ASV prezidenta Baraka Obamas 
solījums Latvijā nodrošināt pastāvī-
gas NATO karabāzes nozīmē jau esošo 
militāro bāzu uzturēšanu, nevis jaunu 
radīšanu, norādīja Saeimas ārlietu ko-
misijas priekšsēdētājs Ojārs Kalniņš. 
Latvijas nacionālā aviokompānija “air-
Baltic” noslēgusi vienošanos par sa-
darbības lidojumiem ar Lielbritānijas 
aviosabiedrību “British Airways”, kas 
piedāvā ērtus maršrutus caur Londo-
nas Getvikas lidostu uz un no gala-
mērķiem visā pasaulē.

•	 Nepiepildīsies gada sākumā paustās 
optimistiskās prognozes par Latvijas 
ekonomikas izaugsmi šogad, tāpēc 
“Nordea” banka samazinājusi Latvijas 
iekšzemes kopprodukta (IKP) kāpuma 
prognozi šim gadam līdz 3,3%, kas 
arī ir optimistiska, un jāņem vērā, ka 
saglabājas lejupvērsti riski, brīdināja 
eksperts. Nākamgad Latvijai tiek prog-
nozēta 2,9% izaugsme.

•	 Centrālā finanšu un līgumu aģentū-
ra, kas uzrauga Eiropas Savienības 
(ES) fondu līdzekļu izlietojumu Latvi-
jā, pasūtījusi auditu par Eiropas fondu 
projektu -- portālu skolas.lv. Auditori 
secinājuši, ka projektā izvirzītie mēr-
ķis nav sasniegti, lai gan iztērēti vairāk 
nekā trīsarpus miljoni eiro. Līdz ar to 
šie izdevumi no Eiropas fondu naudas 
netiks segti, bet valsts budžetam jārē-
ķinās ar zaudējumiem.

•	 Ebolas vīrusa bojāgājušo skaits pār-
sniedzis 1900, paziņojusi Pasaules 
Veselības organizācija. Tikmēr inficēto 
skaits Rietumāfrikā pārsniedzis 3500 
un pieaug.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
PA “Krāslavas Slimokase” 

atgādina, ka pacienta iemak-
su par 2014.gada  IV ceturk-
sni, kas sastāda EUR 21.34, 
jānomaksā līdz 30.09.2014.g.  
(ieskaitot). Nomaksājot pēc 
norādītā termiņa, pacienta 
iemaksas grāmatiņa stāsies 
spēkā pēc 10 dienām, skaitot 
no pēdējā nomaksas datuma.

Slimokases administrācija

Apsveicam 
75 gadu jubilejā

Vincentu 
 JUHNEVIČU!

Vēlam ozola spēku un ve-
selību. Optimismu un dzī-
vessparu!

Mednieku kolektīvs
“Gusena”

Aktuāla  informācija 
cūku turētājiem

Saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.621 „Noteikumi 
par biodrošības pasākumu kopu-
mu dzīvnieku turēšanas vietām” 
un Pārtikas un veterinārā die-
nesta (PVD) un Latvijas cūku au-
dzētāju asociācijas izstrādātajām 
vadlīnijām mājas cūku turētājiem, 
kuri savā novietnē tur un audzē 
mājas cūkas pašpatēriņam un 
kuru novietnēs nobarojamo cūku 
skaits nepārsniedz 10, jāievēro 
sekojoši biodrošības pasākumi, 
lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra 
izplatīšanos savā saimniecībā:
•	 cūkas nedrīkst turēt āra aplokos;
•	 ir jānovērš to kontaktu ar savvaļas 

un klaiņojošiem dzīvniekiem;
•	 pie ieejas kūtī vai novietnē jābūt 

novietotiem dezinfekcijas paklā-
jiem;

•	 cūku novietnē vai cūku kūtī drīkst 
iet tikai cūku īpašnieks vai perso-
na, kura kopj cūkas;

•	 personai, kura veic dzīvnieku 
kopšanu, jābūt maiņas apģērbam 
– atsevišķām drēbēm, kuras uz-
velk pirms iešanas kūtī un kuras 
pēc dzīvnieku kopšanas tiek pār-
vilktas;

•	 cūkām aizliegts izbarot ēdināša-
nas uzņēmuma atlikumus, kā arī 
pārtikas atkritumus, kas satur 
meža vai mājas cūku gaļu un to 
subproduktus.

Lai pasargātu savus dzīvnie-
kus no saslimšanas ar infekcijas 
slimībām un maksimāli samazi-
nātu infekcijas slimību izplatīša-
nos apkārtējā teritorijā jāievēro 
sekojošais:
•	 neizbarot mājas cūkām svaigu zāli, 

zaļo masu, arī pagalmos pļauto 
zāli, termiski neapstrādātus kar-
tupeļus, sevišķi, ja cūku novietne 
atrodas tuvu mežam vai ir iespē-
jams, ka lauku, no kura pļaujot 
zāli, ir apmeklējušas meža cūkas;

•	 pakaišiem lietot materiālu, kas 
nevar nonākt vai nav bijis saskarē 
ar meža cūkām;

•	 cūkas atļauts kaut tikai pašpatēri-
ņam, informējot par to veterinār- 
ārstu!

PVD aicina sekot līdzi cūku 
veselības stāvoklim un nekavē-
joties informēt veterinārārstu, ja 
cūkas izskatās neveselas vai ir 
nobeigušās!

Dzīvnieku īpašniekam, lai 
pasargātu savus dzīvniekus no 
iespējamām saslimšanām, no-
vietne jāuztur tīra un nepiecie-
šamības gadījumā jāveic noviet-
nes dezinfekcija, dezinsekcija un 
deratizācija. Mājas cūku turētājs 
iegādājas un nodrošina nepiecie-
šamos līdzekļus minēto pasāku-
mu veikšanai.

Par biodrošības pasākumu 

PVD informē

ieviešanu atbildīgs ir dzīvnieku 
īpašnieks vai turētājs, par to no-
drošināšanu pārbaudes laikā pār-
liecināsies PVD inspektori.

PVD atgādina mājas cūku 
turētājiem, ka dzīvniekiem jābūt 
reģistrētiem Lauksaimniecības 
datu centra datu bāzē! Dzīvnieku 
saslimšanas gadījumā tas atvieg-
los slimības uzraudzību un kom-
pensācijas saņemšanu!
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Ar Antu Rugāti pazīsta-
mi esam kopš seniem 
laikiem, bet viens otru 
uzrunāt uz „Tu” sākām 
jau neaizmirstamajos At-
modas gados. Tajos lū-
zuma gados, trauksmes 
un cerību pilnajos, popu-
lārā televīzijas žurnāliste 
sniedza kolosālu devumu 
zilo ezeru novada tautas 
atmodai. 

Viss sākās ar velobraucienu 
„Latgales skola”, bet beidzās ar 
PSRS krahu un Latvijas neatka-
rības atjaunošanu. Trīsdesmit 
gadus žurnālistikā, astoņpadsmit 
– lielajā politikā... Radošiem cil-
vēkiem nav miera, un ļoti bieži 
pelnītā atpūta tiek veltīta nodzī-
votā un pārdzīvotā izvērtēšanai. 
Nokļūstot spēcīgā apkampienā, 
es pēkšņi sadzirdēju atklātu at-
zīšanos: „Esmu „saslimusi” ar 
jūru un fotogrāfiju... Tikai netiesā 
stingri, bet kāpēc neuzaicināji uz 
savu fotoizstādi?” 

Un tagad it svarīgi atklāt 
mūsu draudzīgo attiecību noslē-
pumu. Viņas dzimtene ir Rundā-
ni, kas savulaik bija Krāslavas 
rajona sastāvā. No šejienes arī 
izriet īpašā uzmanība, kas tiek 
veltīta mūsu novadam, un patiesā 
draudzība ar avīzes žurnālistiem, 
kuri iestājās par Latvijas neatka-
rību. Nekādi nebiju iedomājies, 
ka Preiļos Antu Rugāti iepazī-
šu kā jūras ainavu mākslinieku. 
Unikālās ekspozīcijas prezentā-
cijas laikā autore izjusti stāstīja 
par Baltijas jūras noslēpumaino 
skaistumu, kurā jau sen plānoja 
iegrimt ar visu sirdi un dvēseli. 
Laiks ir pienācis...

Vārdos nav iespējams izteikt 
visu, ko šeit varēja redzēt un dzir-
dēt. Efekts bija trīskāršs: fotogrā-
fijas, kas veiksmīgi sniedza jūras 
un tās krastu mainīgo skaistumu. 
Arī izcilā mākslinieka Viktora Va-
ņukova akmens skulptūras un 
mūzika. Čella skaņās skaidri bija 
dzirdama Baltijas jūras dzelmes 
noslēpumainā elpa. 

Ar to sākās Pilsētas dienas 
Preiļos, kas svinēja savu 666. 
dzimšanas dienu.  Iesaku jums, 
cienījamie lasītāji, noteikti ap-
meklēt Antas Rugātes izstādi - at-
klāsmi. Fenomenālā „Strande” – 
tas ir arī māksliniecisks veltījums 
Bronislavai Martuževai. 

Aleksejs GONČAROVS

Pie Lukomorjas...

Ko jaunais mācību gads nes 
pedagogiem un audzēkņiem? 
Tas jau ir tradicionāls temats sep-
tembra intervijā ar Krāslavas no-
vada domes Izglītības un kultūras 
nodaļas vadītāju Lidiju Miglāni 
(attēlā).

- Sākumā ļaujiet jūs ap-
sveikt ar jaunā mācību gada 
sākumu un ar to, ka tas nav ne-
sis nepatīkamus pārsteigumus 
saistībā ar skolu likvidāciju vai 
optimizāciju. Padalieties, lū-
dzu, ar 1. septembra statistiku.

- Paldies par apsveikumu! 
Tiešām ir patīkami, ka Krāsla-
vas novada skolu skaits ir pa-
licis nemainīgs: 11 skolas un 2 
pirmsskolas izglītības iestādes 
- “Pienenīte” un “Pīlādzītis”. Vie-
nīgā skola, kas ir mainījusi savu 
statusu, ir Skaistas skola, kam 
tagad ir piešķirts sākumskolas 
statuss. Kopējais skolēnu skaits, 
salīdzinot ar pagājušo gadu, šo-
gad diemžēl ir samazinājies par 
60 bērniem, un uz 1. septembri 
novadā ir 1425 skolēni. Nav grū-
ti iedomāties, ka tas ir saistīts ar 
Latgales iedzīvotāju izbraukšanu 
uz ārzemēm. Toties pirmklasnie-
ku skaits ir sasniedzis pagājušā 
gada līmeni. Tas priecē, jo kādu 
laiku mūsu novads bija līderu 
vidū pēc pirmklasnieku skaita sa-
mazinājuma.

- Masu mēdiji taču raksta, 
ka Latvijā daudzas ģimenes ir 
atgriezušās no ārzemēm. Vai 
mūsu novada skolēnu sarakstā 
ir reemigrējušo ģimeņu bērni?

- Ja nemaldos, tad kopējais 
reemigrējušo bērnu skaits Latvi-
jā ir sasniedzis 500. Pie mums 
pagaidām ir tikai viena meitene - 
pirmklasniece.

- Šogad Krāslavā vairāki 
pedagogi ir pārtraukuši savas 
darba gaitas. Vai tas neradīja 
kadru maiņas problēmas? 

- Tas tiešām tā ir. Krāslavas 
Valsts ģimnāziju šogad pametu-
ši četri pedagogi, “Varavīksnes” 
vidusskolu - 3. Bet mēs bijām 
spiesti atteikt darbu jauniem spe-
ciālistiem, jo audzēkņu skaits sa-
mazinās. Ir prātīgāk slodzi sadalīt 
starp strādājošajiem skolotājiem, 
kuriem līdz pensijas vecumam 
vēl tālu. Kadru maiņas problēmas 
mēs, protams, risināsim, taču 
tad, kad tās radīsies.

Izmantojot šo iespēju, gribu 
vēlreiz sveikt mūsu skolotājus 
jaunajā mācību gadā. Vēlos vi-
ņiem novēlēt vairāk iespēju un 
izdevību, veiksmi un gandarīju-
mu par savu darbu, neskatoties 
uz grūtībām, ar ko jāsaskaras 
skolotājiem.

-Vai esat gatavi jaunajam 
mācību gadam? 

- Mums jau ir izveidojusies 

tradīcija, ka au-
gustā dodamies 
uz visām novada 
skolām. Šogad ko-
pējais iespaids ir 
palicis labs. Visi 
kolektīvi ir labi strā-
dājuši, lai jaunajā 
mācību gadā skolē-
ni mācītos gaišās, 
atjaunotās telpās. 
Un, man jāsaka, ka 
pat sagatavošanās 
vizuālā puse lieci-
na par to, ka bērni 
ir prioritāte. Par to 
liels paldies jāsaka 
pagastu pārval-
žu vadītājiem un, 
protams, novada 
domei, kas pilsē-

tas skolu vajadzībām budžetā 
iekļāva 136 tūkstošus eiro. Tā ir 
liela summa, kas ļāva pirmssko-
las izglītības iestādē “Pienenīte” 
nomainīt komunikācijas, sakārtot 
atbilstošā stāvoklī Krāslavas pa-
matskolas aktu zāli un tualetes, 
Krāslavas ģimnāzijas kāpnes, 
mācību klases, koridorus un citas 
skolas telpas “Varavīksnes” vi-
dusskolā. Nerunājot par novada 
domes piedalīšanos Eiropas pro-
jektos, kuru ietvaros tika renovēta 
Izvaltas pamatskola (174 tūkstoši 
eiro) un bērnudārzs “Pienenīte” 
(152 tūkstoši eiro).

Sadarbībā ar sponsoriem 
joprojām kā piemērs ir “Vara-
vīksnes” vidusskola, kas savā 
jubilejas gadā ir pratusi piesaistīt 
20 tūkstošus eiro jaunas aparatū-
ras iegādei. 

-Vai skolēnu ēdināšana 
skolās nerada satraukumu? 

-Šobrīd, nē. Kaut arī, īsi 
pirms 1. septembra, sarežģīta 
situācija izveidojās poļu skolā. 
Firma, kas nodrošināja skolēnu 
ēdināšanu pēkšņi paziņoja, ka 
to vairs nedarīs. Skolas adminis-
trācijas pūliņi, atrast jaunu firmu, 
diemžēl nevainagojās ar panā-
kumiem. Rezultātā šo problēmu 
palīdzēja atrisināt novada dome. 
Silts pusdienu ēdiens tiks piegā-
dāts termosos no “Varavīksnes” 
vidusskolas ēdnīcas. Manuprāt, 
laba dāvana vecākiem no nova-
da domes deputātiem ir brīvpus-
dienas 4-6 klašu skolēniem. Līdz 
šim brīvpusdienas saņēma tikai 
maznodrošināto ģimeņu bērni. 

Svarīgi, ka, sākot ar šo 
mācību gadu, valsts nodrošina 
brīvpusdienas 1. - 3. klašu sko-
lēniem, palielinot dotāciju no 1.14 
eiro līdz 1.42. turpina darboties 
programmas “Skolas piens” un 
“Skolas auglis”.

-Kādi jauninājumi ir mācī-
bu procesā?

-Kā jau tika ziņots, svešva-
lodu, sākot ar šo mācību gadu, 
skolēni apgūs jau no pirmās 
klases. Tā būs viena no Eiropas 
Savienības oficiālajām valodām, 
ko izvēlēsies vecāki. Pie mums 
tā būs angļu valoda. Otra svarī-
ga lieta -- diagnosticējošā darba 
matemātikā ieviešana 8. klasē un 
dabaszinībās 9. klasē.

Tuvākajā laikā Izglītības un 
zinātnes ministrija plāno izveidot 
pamatizglītības standarta projek-
tu. Izmaiņas skars gan pirmssko-
las, gan sākumskolas un pamat-
skolas izglītības procesus.

-Paldies par interviju. Lai 
veicas jaunajā mācību gadā!

Valentīna SIRICA
Autores foto

Aktuāla intervija

Jaunais mācību gads uzsākts 
ar dāvanām vecākiem

1. septembrī Valsts prezi-
dents Andris Bērziņš, Izglītības 
un zinātnes ministre Ina Druvie-
te, Valsts izglītības satura centra 
vadītājs Guntis Vasiļevskis svinī-
gā ceremonijā Melngalvju namā 
apbalvoja starptautisko mācību 
priekšmetu olimpiāžu dalībniekus.

Latvijas skolēni šovasar pie-
dalījās 8 starptautiskajās mācību 
priekšmetu olimpiādēs: fizikā, ķīmijā, 
bioloģijā, informātikā, matemātikā, 
ģeogrāfijā, vides projektos un vācu 
valodā, uzrādot izcilus rezultātus un 
atvedot mājās 6 sudraba, 8 bronzas 
medaļas un 6 atzinības rakstus.

Arī Aglonas vidusskolas 12. 
klases skolēns Daniels Krimans, 
sudraba medaļas ieguvējs starp-
tautiskajā bioloģijas olimpiādē In-
donēzijā, saņēma apsveikumus no 
Latvijas Valsts prezidenta Andra 
Bērziņa. Līdz šim svinīgajam noti-
kumam Daniels ir cītīgi mācījies un 
apliecinājis savas zināšānas vairā-

kos pārbaudījumos. Valsts fizikas 
olimpiādē saņēma III pakāpes dip-
lomu, valsts ekonomikas olimpiādē 
1. vieta, valsts matemātikas olim-
piādē I pakāpes diploms, valsts 
bioloģijas olimpiādē I pakāpes dip-

loms, valsts atklātā matemātikas 
olimpiādē 3. vieta, kā arī veiksmīgi 
startēja Aglonas novada, starpno-
vadu un Latgales novada mācību 
priekšmetu olimpiādēs.   

               Tatjana KOMARE

Apbalvoti olimpiāžu dalībnieki
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Programmā tika iekļautas kā 
pazīstamās Piafas, Montana, Da-
sēna dziesmas, tā arī dažas pil-
nīgi jaunas dziesmas, ko Marija 
Naumova sacerēja tieši šai prog-
rammai. Lūk, arī viss, bet iepriekš 
teiktajā gandrīz nekas tā arī nav 
pateikts par koncertu... Un tas 
ir tāpēc, ka par parējo pastāstīt 
nav iespējams. Vēl jo vairāk, ka 
skatītājiem palika visdažādākie 
iespaidi, tāpēc pastāstīšu tikai 
par saviem. 

Kultūras nama atjaunotā 
zāle skatu priecēja ar jaunajiem 
krēsliem, ērtiem un mūsdienī-
giem. Sākumā pat šķita, ka atro-
dies kaut kur pavisam citā vietā. 
Tik ļoti izmainījās Kultūras nams. 
Skatītāji, ienākot zālē, sajūsmi-
nājās un steidzās izmēģināt, cik 
krēsli ir ērti. Izmēģinot varēja se-
cināt, ka tie ir ļoti mīksti. Ar to arī 
steidzos apsveikt mūsu mīļo KN!

Jau koncerta sākums solīja 
patiesu muzikālu baudījumu un 
kliedēja bailes dažiem pesimis-
tiem, kuri apgalvoja, ka koncerts 
visticamāk notiks ar fonogram-
mu, bija arī tādi. Kopš bērnības 
pazīstamas dziesmas, Marijas 
stāstījums par Parīzi, muzikantu 
izsmalcinātā meistarība zāli pildī-
ja ar romantisko mīlētāju pilsētas 
atmosfēru. Pēkšņi acu priekšā 

atdzīvojās Sēnas 
himēras un Pa-
rīzes Dievmātes 
katedrāles sarga 
tēli, šķita, ka gaisā 
jūtama ceriņu, kas 
aug pie Triumfa 
arkas, smarža, kā 
arī zālē brīnumai-
nā kārtā bija jūta-
ma spēcīgas kafi -
jas un jauna vīna 
aromāts...  

Mūzikas ska-
ņas saplūda ar 
brīnišķīgās dzie-
dātājas balsi un 
sniedza galveno, 
kas ikvienam ir 

saprotams jebkurā valodā. Jau 
koncerta vidū publika bija pār-
liecināta, ka viņiem ir saprotami 
visi dziesmu vārdi... Bet Marija.... 
Viņa turpināja mūs vest pa nak-
snīgo Parīzi, stāstot traģiskus un 
jautrus stāstus. Samtainā balss 

ietina skatītājus, pārceļot tos uz 
brīnišķīgo un tik tālo Francijas 
galvaspilsētu. Koncerta beigās 
visi skatītāji dziedāja līdzi dzie-
dātājai „o, champs Elysees”  vai 
„padam , padam, padam”. Parīze 
ievilināja visus, tā pa īstam un, 
šķiet, uz visiem laikiem...

Īpaši vēlos izcelt muzikan-
tus. Brīnišķīgs un saliedēts ko-
lektīvs, dalībnieki pilnībā izjūt 
viens otru un netieši piedalās 
skatuviskajā darbībā. Francūži – 
nepārspējami virtuozi – tā patika 
publikai, ka savu pateicību tā iz-
rādīja tīri franciski – no sajūsmas 
dipināja ar kājām... Par to, ka tie-

ši tādā veidā francūži izrāda savu 
sajūsmu, visiem paziņoja Marija. 
Sebastjans Ženjo savas solo uz-
stāšanās laikā vienkārši apbūra 
Krāslavas skatītājus ar savu ģitā-
rista meistarību. Bet Fransuā Pa-
rizi tik veiksmīgi darbojās ar savu 
akordeonu, ka publika vaidēja no 
laimes. Saucieni „Bravo!” no zā-
les atskanēja pastāvīgi, daudzi 
aplaudēja, kājās stāvot... Laiks 
nesās vēja spārniem. Šķirties ne-
gribējās... bet aizplūda no mums 
Elizejas lauki, Monmartra... Izgai-
sa božolē, kafi jas, ziedošu akāci-
ju smarža... Šķiroties lūdzu Mari-
jai nofotografēties... Pa ceļam uz 
mājām apbrīnoju pilsētu, ko ap-
spīdēja pavisam citādas rietošas 
saules gaisma. Rozes pilsētas 
laukumā šķita pilnīgi kā Francijā. 
Bet pie baznīcas atcerējos, ka 
laukums baznīcas priekšā ir no-
saukts Francijas karaļa Ludvika 
IX vārdā. Visiem spēkiem fantā-
zija ķērās pie franču atmosfēras, 

kas valdīja KN zālē. Šķiroties 
Marija solīja atgriezties Krāslavā 
ar citu, pilnīgi jaunu programmu. 
Esmu pārliecināts, ka tā būs ne 
mazāk interesanta par šo. Bet 
galvā joprojām virmo tik pazīsta-
mās dziesmas vārdi:
Elizejas laukos,
Elizejas laukos,
Gan saulē, gan lietū, 
Gan pusnaktī, gan dienas vidū
Viss, ko vien jūsu dvēsele vēlas, ir
Elizejas laukos. 

Andrejs Jakubovskis
Autora foto

Pusnakts Parīzē...

Jaunajā mācību gadā skolas gaitas Krāslavas pamatskolā uzsāka 45 pirmklas-
nieki                                                                           Alekseja GONČAROVA foto

     Turpinājums     

Rīgas ielas die-
nas Krāslavā 12. 
un 13. septembrī

Latvija ir viena no 49 val-
stīm, kur ik rudeni tiek atzīmē-
tas Eiropas kultūras mantojuma 
dienas. Šogad, par godu tam, ka 
Rīga ir ieguvusi Eiropas Kultūras 
galvaspilsētas statusu, kultūras 
dienu tēma ir veltīta Rīgas ielas 
kultūrvēsturiskajam tēlam Latvi-
jā. Eiropas Kultūras mantojuma 
dienu atklāšana notiks Cēsīs, 12. 
septembrī, bet pasākumi notiks 
vēl 21 Latvijas pilsētā. Manto-
juma dienas ar Valsts Kultūrka-
pitāla fonda atbalstu rīko Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija sadarbībā ar pilsētu 
pašvaldībām.

Nenoliedzami arī Krāslavā 
Rīgas iela ir viena no vecākajām 
un skaistākajām ielām ar bagā-
tīgu kultūrvēsturisko mantojumu 
– vēsturiskām ēkām, koka mā-
jām ar unikāliem kokgriezumiem, 
skatu perspektīvām uz Daugavu, 
Jāņupīti, pili un baznīcām. Tādēļ 
iedzīvotājiem tiek piedāvāta daudz-
pusīga programma, lai iepazītu vēr-
tības mums līdzās, kurām ikdienā 
bieži vien paejam garām. 

Kā ievadpasākums plānota 
ilgi gaidītā lielformāta fotogrāfi -
ju atklāšana Krāslavas pilsētas 
centrā, kuru izveidi pēc foto kluba 
„Zibsnis” iniciatīvas atbalstīja Rie-
tumu bankas labdarības fonds, 
iedzīvotāji un sadarbības partne-
ri. Pasākuma laikā sāksies piek-
tais foto plenērs un tiks godināti 
Rīgas ielas autentiskāko ēku ie-
dzīvotāji. Turpinājumā tiks atklā-
tas divas foto izstādes – izstāde 
par Rīgas ielas vēsturi Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejā 
un Krāslavas Kultūras namā – 
par ielu mūsdienās foto pulciņa 
„Kadrs” dalībnieku skatījumā. 
Pēcpusdienā aktīvākie varēs pie-
dalīties foto orientēšanās sacen-
sībās „Iepazīsti Rīgas ielu Krās- 
lavā” (nolikums būs atrodams 
mājas lapā pēc 10. septembra), 
izbaudīt ekskursiju – pastaigu pa 
Rīgas ielu ar pārsteigumiem. Plā-
nots, ka ekskursija notiks latviešu 
un krievu valodās. Vakaru varēs 
noslēgt ar lekciju „Pilsētas ainava 
fotogrāfi jās” Krāslavas Kultūras 
namā foto kluba „Zibsnis” rīkotā 
foto plenēra „Krāslava” ietvaros.

Rīgas ielas dienu noslēgums 
plānots 13.septembrī, kad Krāslavas 
centrālajā laukumā notiks improvizā-
cijas teātra uzvedums Krāslavas no-
vada skolēnu izpildījumā.

Par godu Rīgas ielas svēt-
kiem Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejs ir sagatavojis 
rakstu par ielas vēsturi; savukārt 
sadarbībā ar Krāslavas Tūrisma 
informācijas centru ir tapis buk-
lets “Vērtības mums līdzās”, kas 
būs pieejams visiem pasākumu 
dalībniekiem.

Laipni aicināti!
Ināra DZALBE, Krāslavas no-

vada domes Attīstības nodaļas 
vadītāja, pasākuma Krāslavā 

koordinatore
Pasākuma programma – nākamajā 

avīzes numurā.

Vecdomē 
uzstādīts bērnu 
rotaļu  laukums

Rotaļu laukuma konstruk-
cijas  piemērotas dažāda 
vecuma bērniem - gan pa-
visam maziem, gan arī lielā-
kiem. Laukumā ir uzstādītas 
divas smilšu kastes,  divas 
šūpoles uz atsperes „Zir-
dziņš” un „Mopēds”, slid-
kalniņš, šķēršļu siena un 
„Dino basket” basketbola 
grozs. 

Šis jau ir otrais rotaļu lau-
kums, kas tika uzstādīts pēdējā 
gada laikā. Pagājušā gada vasa-
rā bērnu rotaļām tika nodots lau-
kums pie daudzdzīvokļu mājas 
Brīvības ielā 24. 

Abi laukumi uzstādīti Igauni-
jas-Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta 
„Dabas terapija vienlīdzīgas dzī-
ves vides pilnveidošanai Latvijas 
un Krievijas pierobežas reģio-
nos”/ „Dabas terapija”” ietvaros. 

Igaunijas – Latvijas – Krievi-
jas Pārrobežu sadarbības prog-
ramma Eiropas kaimiņattiecību 
un partnerības instrumenta ietva-
ros 2007 – 2013 fi nansiāli atbal-
sta kopīgus pārrobežu attīstības 
pasākumus, lai uzlabotu reģiona 
konkurētspēju, izmantojot tā po-
tenciālu un izdevīgo atrašanās 
vietu krustcelēs starp ES un Krie-
vijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: 
www.estlatrus.eu. 

  Ligita NAGĻA, projekta 
vadītāja

 Kopš bērnības pazīstamas dziesmas, Marijas stāstījums par 
Parīzi, muzikantu izsmalcinātā meistarība zāli pildīja ar ro-
mantisko mīlētāju pilsētas atmosfēru. Pēkšņi acu priekšā 
atdzīvojās Sēnas himēras un Parīzes Dievmātes katedrāles 
sarga tēli, šķita, ka gaisā jūtama ceriņu, kas aug pie Triumfa 
arkas, smarža, kā arī zālē brīnumainā kārtā bija jūtama spē-
cīgas kafijas un jauna vīna aromāts...  

31. augustā Krāslavas kultūras nama atjauno-
tajā zālē notika Marijas Naumovas koncerts 
„Pusnakts Parīzē”. Zāle bija praktiski pilna, 
brīvu vietu bija pavisam nedaudz. Koncerts 
ilga vairāk nekā divas stundas. Publika dās-
ni aplaudēja un no skatuves ilgi nelaida prom 
Mariju un viņas muzikantus, kuru vidū bija arī 
no Francijas uzaicinātie muzikanti Fransuā 
Parizi (akordeons) un Sebastjans Žinjo (ģitā-
ra, čells). 

Laikraksta “Ezerzeme”
redakcija

pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 – 17.00.
Tālr. 65681464.
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Pasākumā bija klāt arī Dag-
das novada domes priekšsēdē-
taja Sandra Viškure, kura akcen-
tēja lielo kopības sajūtu skaistajā 
Zinību dienā. Spilgts piemērs tam 
ir skolas kolektīva kopīgi nodzie-
dātā valsts himna, nevis ieraksta 
atskaņošana pasākumā. 

Viškures kundze arī šajā 

skolā atgādināja bēr-
niem par drošību uz 
ceļiem, kā arī uzsvē-
ra: “Tā ir jūsu skola, 
kurā jūs jūtaties viso-
mulīgāk, vismīļāk un 
vislabāk. Veselību, 
izturību, drosmi, at-
kal jāsāk domāt, kā 
mācīties! Vecākiem 
– lai jūs būtu labi 
palīgi bērniem un 
izprastu, ko viņiem, 
kurā brīdī vajag.” 

Mazajiem pirm-
klasniekiem viņa pa-

sniedza dāvanu maisiņus ar kon-
fektēm un atstarotājiem, skolas 
direktoram – ziedus.

Visus pedagogus, vecākus 
un skolēnus zinību dienā sveica 
arī Andrupenes pārvaldes vadī-
tāja Melānija Rudavina, kura arī 
aicināja vecāko klašu skolēnus 
izturēties saudzīgi pret pirmklas-

niekiem, neapcelt un neapsaukāt 
savus jaunos kolēģus. Labus no-
vēlējumus viņa izteica arī dziedā-
tājiem un dejotājiem, novēlot tikt 
uz svētkiem Rīgā. Tika solīts at-
balsts arī olimpiāžu dalībniekiem. 
Mazajiem par prieku Rudavinas 
kundze uzdāvināja pasaku grā-
matas, lai tās paliek par ilgu atmi-
ņu no pirmās skolas dienas. 

Bija vēl dažas skaistas uz-
runas, neliels muzikāls priekšne-
sums, pēc tam atskanēja pirmais 
zvans un bērni aizsteidzās uz sa-
vām klasēm. 

Direktors Artūrs Babris pa-
stāstīja, ka Andrupenes pamat-
skolā mācības uzsāka pavisam 
68 skolēni, tajā skaitā seši pir-
majā klasē un astoņi – devītajā 
izlaiduma klasē. Skolas kolektīvā 
nav jaunu pedagogu, arī esošo 
skaits palicis nemainīgs – 14, 
kopā ar direktoru. Lielu pārmai-
ņu skolā nav — dažās klasēs ir 
veikts neliels kosmētiskais re-
monts, nopirktas dažas mēbeles. 
Nozāģēti daži vecie koki sporta 
laukuma tuvumā. Vispārējā izglī-
tības programmā izmaiņu nav, in-
terešu izglītības programmā pie-
dāvājums gana plašs: darbosies 
vairāki deju kolektīvi, folkloras 
kopa, mazākiem bērniem vokā-
lais ansamblītis, vecākiem bēr-
niem – koris. Vēl ir sporta pulciņi 
pa vecuma grupām, sākumskolā 
ir lietišķās un vizuālās mākslas 
pulciņi. Arī vecākajās klasēs vi-
zuālās mākslas pulciņš un zē-
niem kokapstrādes pulciņš. Cītīgi 
darbojas vides pulciņš, kas stāv 
dabas sardzē un Meža pulciņš. Ir 
arī pirmās palīdzības sniegšanas 
pulciņš. 

Skolas lielākā sāpe šobrīd 
ir nolietojusies datortehnika, ku-
ras atjaunināšanai vajag daudz 
līdzekļu. 

Juris ROGA, autora foto

Zinību dienas svinīgie pa-
sākumi sākās ar liriskiem lasīju-
miem un pirmklasnieku izveša-
nu skolas laukumā. Noskanēja 
valsts himna, klātesošos uzrunā-
ja Dagdas vidusskolas direktore 
Vija Gekiša, kura uzsvēra, ka 
šoruden 37 pirmklasnieki pirmo 
reizi dodas uz skolu, kas viņiem 
tagad būs otrās mājas.  Direktore 
novēlēja viņiem šeit labi mācīties, 
dejot, dziedāt, sportot un atrast 
daudz labu draugu. 

Šogad Dagdas vidusskolu 

par savu nosauks vēl 30 skolēni, 
kuri izvēlējās pirmoreiz šurp do-
ties no citām skolām. Arī viņiem 
direktore sacīja lielu paldies un 
novēlēja, lai šī izvēle nekad nav 
jānožēlo.

V. Gekiša: “1. septembris ir 
jauns posms mūsu kopēja ceļā 
uz drošāku nākotni attīstītāku 
sabiedrību un valsti. Lai šis ceļš 
mums kopīgi būtu labi noiets, 
jums, skolēniem, ir labi jāmācās, 
jāattīsta savi talanti interešu iz-
glītības pulciņos, jāsporto, ak-

tīvi jāpiedalās klases un skolas 
pasākumos! Novēlu skolēniem 
panākumus mācībās, skolotā-
jiem — jaunas radošas idejas un 
gandarījumu par paveikto darbu, 
vecākus aicinu uz sadarbību!”

Vidusskolā šogad ir 487 cil-
vēki, kuri šeit mācās un strādā. 
Pateicoties novada pašvaldības 
atbalstam, šovasar uzlabota vide 
– skolas priekšā ir jauns bruģis, 
jaunas kāpnes, izremontēta ēd-
nīca, pašvaldība arī pārņēmusi 

rūpes par skolēnu ēdināšanu un 
noteikusi maksu par pusdienām 
— 1 eiro. 

Skolēnus, viņu vecākus 
un pedagogus, uzsākot jauno 
2014./2015.m.g. uzrunāja Dag-

das novada domes priekšsēdēta-
ja Sandra Viškure, kura visupirms 
pauda rūpes par bērnu drošību: 
“Novēlu jums uzmanību no pir-
mās dienas uz ceļa un uz ielām, 
jo vasaras brīvlaikā varbūt esat 
aizmirsuši par tām lietām, kas 

jāsaprot uz ielām. Protams, arī 
veselību, izturību, sapratni. Pirm-
klasniekiem — lai ar prieku nāk-
tu uz skolu un skolotājas nestu 
jums daudz jaunu jauku emociju.” 
Domes priekšsēdētaja pirmklas- 
niekiem uzdāvina saldumus un 
atstarotājus, bet skolas direktorei 
— ziedus. 

Pirmajā skolas dienā klāt-
esošos apsveica arī direktora 
vietniece mācību darbā Diāna 
Stikute, kura sniedza nelielu at-
skatu uz pagājušo mācību gadu, 
kurā skolu pabeidza 62 teicam-
nieki un 62 labinieki – skolēni, kuri 
mācījās uz labām un teicamām 
sekmēm. Tika pasniegtas arī da-
žas balvas skolēnu komandām 
un individuāli. Pasākumā svētku 
uzrunas teica arī citi pedagogi.

Juris ROGA
Autora foto

Sveicam jaunajā mācību gadā! Uz skolu doties laiks…
Pirmie svinīgie pasākumi 1. septembrī Dagdas novada 
izglītības iestādēs sākās jau plkst. 8.30 Ezernieku vidus-
skolā, bet noslēdzās ar pasākumu Aleksandrovas internāt-
pamatskolā plkst. 15. Dagdas novadā šoreiz pabiju mazpil-
sētas vidusskolā un Andrupenes izglītības iestādēs.

Plecu pie pleca, lai sajustu un atbalstītu
Skolēnus, viņu vecākus un pedagogus, uzsākot jauno 
2014./2015. mācību gadu uzrunāja Andrupenes pamatsko-
las direktors Artūrs Babris, kurš akcentēja, ka gaidāmo 
dziesmu un deju svētku sakarā bez mācībām skolēniem 
un skolotājiem būs arī daudz cita darba, jo līdzīgi kā ie-
priekšējos svētkos, nākamajā vasarā ir mērķis deju kolek-
tīviem, koriem, folkloras kolektīviem aizbraukt uz Rīgu un 
būt kopā ar pārējiem Latvijas jauniešiem. 

Bērnudārza “Pīlādzītis” 
vadītāja Svetlana Rukmane: 
“1. septembrī mūsu bērnudār-
zā ir reģistrēti 159 bērni, 69 no 
tiem — 5-6 gadus veci. Šogad 
ir 19 jauni mazuļi. Varu teikt, ka 
tendence nav mainījusies. Pagā-
jušajā gadā bērnudārzā bija 158 
audzēkņi. Tātad — rādītāji ir tādi 
paši. Vienīgais, ir par vienu grupu 
mazāk. Pagājušajā gadā bija 11 
grupas, bet mums ik pa brīdim 
bija jāapvieno divas viena vecu-
ma grupas, tāpēc šogad ir pie-
ņemts lēmums atstāt 10 grupas. 
Sākot ar šo mācību gadu mums 
ir sporta skolotāja — Zinaīda Ber-
nāte, kura līdz šim strādāja vienā 
no grupām. Tagad viņa bērniem 
vadīs tikai sporta stundas, kā 
arī strādās ar bērniem, kuriem 
nepieciešama koriģējošā vingro-
šana. Diemžēl mums ir steidza-
mi jāmeklē psihologs, jo Regīna 
Baranovska, kura strādāja šajā 
amatā, ir mainījusi dzīvesvietu. 
Uz šo brīdi pie mums strādā 20 
skolotāji grupās, 2 mūzikas sko-
lotājas, 1 sporta skolotājs, logo-
pēds, mana vietniece mācību 
jautājumos Jeļena Vorošilova un 
es. Mēs visi esam attiecināmi pie 
pirmsskolas izglītības skolotāju 
sastāva.

Pulciņi vienmēr ir atkarīgi no 
vecāku pieprasījuma. Mēs tajos 
uzņemam bērnus no 4 gadu ve-
cuma. Pagājušajā gadā mums 
bija angļu valodas, latviešu va-
lodas, teātra pulciņi, kā arī an-
samblis un tautas deju pulciņš, 
ko vada Inta Beikule.

Turpinājums 6.lpp.

Kā klājas mūsu 
bērnudārziem?

Pirms jaunā mācību gada 
sākuma es apciemoju divus 
Krāslavas bērnudārzus un 
parunāju ar to vadītājām, lai 
uzzinātu, kā jauno mācību 
gadu uzsāks mūsu visma-
zākie iedzīvotāji.
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Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Plakātu ar uzrakstu “Es mīlu 

savu skolu” nesa vecāko klašu 
skolēni tērpušies piecu tautību, 
kas jau izsenis dzīvo Krāslavā 
plecu pie pleca, nacionālajos tēr-
pos - latviešu, krievu, poļu, balt-
krievu un ebreju.

Skolas kolonnu pārsteidza 
pilsētas bērnudārzu bērnu sa-
gaidīšana. Viņi bija gatavojušies 
- no krāsainiem burtiem izveidojot 
vārdu “VARAVĪKSNE”. Bet vis-
mazākie sveica skolu-jubilāri ar 
skaļu sveicienu.

Ceļā kolonna veidojās aiz-
vien lielāka, pilsētnieki tai pievie-
nojās un kopā turpināja gājienu. 
Centrālajā laukumā visi tika sa-
gaidīti ar aplausiem. 

Skolēnus, skolotājus, vecā-
kus un visus klātesošos sveica 
skolas direktore Ludmila Senčen-
kova, Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, 
Saeimas deputāte Jeļena La-
zareva. Dieva svētību un labus 
vārdus skolēniem vēlēja Krāsla-
vas katoļu, pareizticīgo un vecti-
cībnieku baznīcu priesteri. Siltus 
vārdus audzēkņiem un pedago-
giem teica arī Krāslavas pamat-
skolas direktore Vija Konceviča 
un Krāslavas Mākslas skolas di-
rektors Valdis Pauliņš. 

Pirmo, piekto, astoto un div-
padsmito klašu pārstāvji, kā arī 
skolotāji īsi un vienkārši izstāstī-
ja, kāpēc viņi mīl “Varavīksnes” 
skolu. 

Pūtēju orķestris “Dauga-
va” veltīja skaņdarbus gan tiem 
skolotājiem, kuri strādā skolā, 
gan tiem kuri jau beiguši savas 
darba gaitas — skolotājiem - se-
nioriem. Pasākumā atcerējās arī 

skolas galveno celtnieku 
- Romualdu Hamutininu, 
kura ģimene jau vairākus 
gadus ir “Varavīksnes” 
sponsori. 

Pēc tam dalībnieki 
nodziedāja “Varavīksnes” 
skolas himnu, ko pirms 
15 gadiem sarakstījusi 
mūzikas skolotāja Tatjana 
Vagale un komponists no 
Daugavpils Aleksandrs 
Rudzēms. Tiesības skan-
dināt pirmo zvanu tika 
piešķirtas Sergejam Luk-
šam, kurš tālajā 1989.g. 
1. septembrī skandēja 
pašu pirmo skolas zvanu 
“Varavīksnē”.

Ir dots starts jubilejas 
mācību gadam… Kāds 
tas būs skolai? Esmu 
pārliecināts, ka tas būs 
interesants, nestandarta, 
radošs un veiksmīgs. Viss 
mācību gads tiks aizva-
dīts jubilejas gaisotnē. 
Jubilejai par godu tiks vel-
tīti tradicionālie pasākumi 
- Jautro un atjautīgo klubs, 
Jaungada pasaka, Zie-
massvētku koncerti, kon-
ferences, absolventu va-
kars, priekšmetu nedēļas, 
festivāls “Miss aerobika 
2015”, vecāku asambleja 
un daudzi citi. 

Apsolām “Ezerze-
mes” lasītājiem ziņot par 
visiem skolas notikumiem! 
Apsveicam ar Jauno mā-
cību gadu!

Andrejs  JAKUBOVSKIS
Alekseja GONČAROVA 

foto

Sveicam jaunajā mācību gadā!

Pašā jaunā mācību gada sā-
kumā radās vēlēšanās kārtējo rei-
zi apmeklēt savas pirmās skolas 
ēku. Tajos laikos tā bija vienkārša 
krievu skola, kas atradās tumšā 
ēkā. Toties tagad šajā, bet jau iz-
remontētā un gaišā ēkā, atrodas 
Krāslavas grāfu Plāteru vārdā no-
sauktā poļu pamatskola. Kā paš-
laik veicas mācību iestādei un kā 
ir iesācies jaunais mācību gads, 
es interesējos pie skolas direkto-
res Česlavas Kozlovskas. 

„Šajā mācību gadā pamat-
skolā zināšanas apgūst 41 sko-
lēns un 5 bērni apmeklēs saga-
tavošanas grupiņu. Pedagogu 
mums nav daudz: 10 cilvēki šeit 
ir pamatdarbā, bet seši skolotāji 
darbu šeit apvieno ar darbu citās 
skolās. Tie ir fizikas, ķīmijas, bio-
loģijas, ģeogrāfijas un vēstures 
skolotāji. Drīz vien no Polijas at-
brauks skolotāja, kas mācīs 5.- 
9. klašu skolēniem poļu valodu, 
literatūru, ģeogrāfiju, kā arī būs 
klases audzinātāja. Kādreiz pie 
mums strādāja čeri skolotāji no 
Polijas, bet tagad stundu skaits, 
kas paredzēts poļu valodas ap-
mācībai, ir samazinājies, tāpēc 
tik daudz skolotāju vairs nav 
nepieciešams. Jāsaka, ka dau-
dziem pilsētas iedzīvotājiem ir 
kļūdains uzskats par to, kā notiek 
mācības mūsu skolā. Mācību pa-
matvaloda mums ir latviešu, po-
liski runājam tikai poļu valodas, 
literatūras, ģeogrāfijas stundās. 
Bet apgūstam mēs mazākumtau-
tību skolu programmu.”

Neskatoties uz to, ka skola ir 
pavisam maziņa un atrodas prak-
tiski pilsētas nomalē, šeit strādā 
pieredzes bagāti skolotāji, un to 
var secināt, aplūkojot 9. klases 

eksāmenu rezultātus. Pagājušajā 
gadā devīto klašu skolēnu vidējā 
atzīme angļu valodas eksāmenā 
bija 6,2, matematikā – 6,4, Lat-
vijas un pasaules vēsturē – 7,4, 
bet poļu valodā – 8,6 balles! Kas 
attiecas uz centarlizēto eksāme-
nu latviešu valodā, tad šeit pagā-
jušā gada izlaidumnieki parādīja 
rezultātu, ko daudzi var apskaust. 
Vidējais rādītājs valstī bija 61,68 
%, Krāslavas novadā – 62,43 %, 
bet poļu skolā – 76 %. Vai tas nav 
uzmanības vērts?!

Uz jautājumu par papildie-
spējām skolēniem Česlava Ko-
zlovska ar sarūgtinājumu atbild: 
„Sakarā ar nepietiekamo finan-
sējumu, klases mums ir apvie-
notas. Papildiespēju praktiski 
nav, tikai mācības, stundas... 
Darbojas vokālais ansamblis 
„Kropeļķi”. Svētki mums notiek 
tāpat kā citās skolās: 1.Septem-
bris, Ziemassvētki, Lieldienas...  
Jāsaka, ka Ziemassvētkus mēs 
svinam citādi. Mums tie ir klusie 
svētki, mēs apmeklējām mūsu, 
Priedaines un Indricas baznīcu. 
Tur piedalāmies inscinētā notiku-
mā, kas atspoguļo Jēzus Kristus 
dzimšanu. Bez šiem svētkiem pie 
mums vēl tiek svinēti Vecmāmiņu 
un vectētiņu svētki; 11. novembrī 
svinam Polijas neatkarības die-
nu. Bērniem ļoti patīk Andžeikas 
diena (30. novembris). Tas ir ga-
vēņa sākums, pēdējā diskotēka, 
bet pats galvenais – šajā dienā 
drīkst zīlēt! Nesen mēs saņēmām 
no Polijas piedāvājumu mūsu an-
samblim „Kropeļķas” piedalīties 
meistarklasē, kas notiks laika 
posmā no 25.- 29. septembrim. 
Tas, protams, ir ļoti interesanti, 
bet vecāki tomēr nespēj saviem 

bērniem apmaksāt ceļa izde-
vumus, tas ir dārgi. Cerēsim uz 
vēstniecības atbalstu.”

Kā jau pašā sarunas sākumā 
skolas direktore minēja, skolas 
telpās atrodas arī bērnudārzs. 
Tur bērnus pieņem no 4 gadu 
vecuma. Dienas kārtība šajā 
pirmsskolas iestādē atšķiras no 
dienas kārtības citās mūsu pil-
sētas pirmsskolas iestādēs. Šeit 
mazuļiem nodarbības notiek no 
plkst.9.30 līdz 15.30 bez pusdie-
nu miega, bet ir divreizēja ēdinā-
šana. Jāsaka, ka vecāki maksā 
tikai par ēdināšanu, uzturēšanās 
izdevumi ir pilnīgi bezmaksas. 
Kas attiecas uz ēdināšanas orga-
nizāciju, tad dažas dienas pirms 
mācību gada sākuma situācija 
ir mainījusies. Bet mazo skoliņu 
neatstāja nelaimē. „Vēlos izteikt 
lielu pateicību Gunāra Upenieka 
kungam, Lidijai Miglānei un sko-
las „Varavīksne” direktorei Lud-
milai Senčenkovai par palīdzību 
skolēnu ēdināšanas problēmas 
risināšanā,” saka Č.Kozlovska. 
„Pateicoties šo cilvēku lēmumam, 
„Varavīksnes” skola paņēma mūs 
savā paspārnē, un tagad pusdie-
nas mums tiks piegādātas no tu-
rienes. Milzīgs Jums paldies!” 

Pēc poļu pamatskolas ab-
solvēšanas jaunie cilvēki apgūt 
izglītību turpina Krāslavas Valsts 
ģimnāzijā, Daugavpils poļu ģim-
nāzijā vai arī Transporta koledžā. 
Bet ir vēl viena brīnišķīga iespēja 
- Krāslavas poļu skolas izlaidum-
niekiem ir iespēja braukt mācīties 
uz Poliju! „Viena mūsu izlaidum-
niece Viktorija Tumaševiča vie-
nu gadu nomācījās ģimnāzijā, 
pēc tam iestājās Varšavas licejā 
(reliģiskais novirziens), pēc tā 

absolvēšanas iestājās Varšavas 
Universitātē,” savā priekā dalās 
skolas direktore. „Viņas jaunākā 
māsa arī mācās Varšavas lice-
jā. Uz turieni principā var doties 
ikviens mūsu absolvents. Tā kā 
turp dodas nepilngadīgi skolēni, 
tad tur viņi nokļūst skolotāju, kuri 
viņiem aizvieto arī vecākus, stin-
grā uzraudzībā. Tur ir stingra dis-
ciplīna – pēc mācībām skolā viņi 
pilda mājasdarbus, tad ir brīvais 

laiks, bet plkst. 22.00 viņiem jā-
iet gulēt. Pēc plkst. 22.00 nekāda 
interneta, pastaigu vai tikšanos.”

Neskatoties uz to, ka skolai ir 
diezgan grūti laiki, cilvēki, kuri te 
strādā, nav zaudējuši optimismu 
un dzīvesprieku. Te ir ļoti labvē-
līga atmosfēra, pat negribas iet 
prom. Veiksmi jums jaunajā mā-
cību gadā!

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto

Skola, no kuras negribas aiziet

II “Varavīksnes” vidusskolai — 25!
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1. septembrī atdzīvojās arī Andrupenes pirmskolas izglītī-
bas iestāde (PII) “Avotiņš”, kur ir salīdzinoši liels kolektīvs 
— 30 bērni, četras skolotājas un divi skolotāja palīgi, kas 
strādās divās grupiņās. Sagatavošanas grupā ir 12 bērni, 
pārējie 18 vecuma grupā no 1,5 līdz 4 gadiem. 

Laukos vēl ir bērni!

Turpinājums. Sākums 4.lpp.
Kas attiecas uz grupu sada-

lījumu, tad visi bērni līdz 3-4 gadu 
vecumam apmeklē latviešu gru-
pu. Kā viņi sazinās savā starpā, 
tas ir viņu ziņā, bet mēs piedāvā-
jam pašiem mazākajiem audzēk-
ņiem izmēģināt savus spēkus 
valsts valodā. Šajā vecumā viņi 
labāk uztver un iegaumē valodu. 

Kad bērns sasniedz 4 gadu ve-
cumu, mēs veicam vecāku anke-
tēšanu. Viņi izvēlās, kuru grupu 
turpinās apmeklēt viņu atvase - 
latviešu vai bilingvālo. Uz šo brīdi 
mums ir divas bilingvālās grupas 
— 6-7 gadus veciem bērniem un 
4-5 gadus veciem bērniem, kā arī 
2 latviešu sagatavošanas grupas. 

Mēs cenšamies atjaunot 
latviešu tra-
dīcijas, tāpēc 
obligāti svinam 
tādus svētkus 
kā Miķeļi, 18. 
novembris, Zie-
massvētki, Liel-
dienas. Svinam 
Tēvu dienu, ob-
ligāti organizē-
jam mazuļiem  
kaut ko intere-
santu 14. feb-
ruārī, pagāju-
šajā gadā jautri 
pagāja Smieklu 
diena (1. aprī-
lis), mums tā 
bija pidžamu 

diena.
Neskatoties uz sarežģīto 

ekonomisko situāciju valstī un 
mūsu pilsētā, priecē tas, ka vēl 
ir daudzbērnu ģimenes. Šādām 
ģimenēm mēs piedāvājam atlai-
des bērnudārza apmeklējumam 
no sava budžeta. Tas ir, ja viens 
daudzbērnu ģimenes bērns ap-
meklē bērnudārzu, tad viņam 
piešķiram 10 % atlaidi, ja divi - 
15%, bet ja trīs (gadās arī tā) - 25 
%. Šādas atlaides ģimenēm tiek 
piešķirtas ar nosacījumu, ka tām 
nav maznodrošinātas ģimenes 
statusa, kad apmaksāt bērnudār-
zu palīdz sociālais dienests. Au-
gusta konferencē es aktualizēju 
jautājumu par vismaz daļēju pus-
dienu finansēšanu sagatavoša-
nas grupām, kuru apmeklējums 
ir obligāts. Mūsu novadā brīv-
pusdienas saņems skolēni līdz 6. 
klasei, taču bērnudārza bērniem 
finansējums neatlika. Kaut kā tā ir 
iegājies, ka pirmsskolas izglītības 
iestādes vienmēr saņem mazāku 
atbalstu kā skolas. “

Bērnudārza “Pienenīte” 
vadītāja Viktorija Olehno: “Šajā 
mācību gadā pie mums bērnu-
dārza gaitas uzsāks 36 mazuļi. 
Tas, protams, priecē. Kopējais 
bērnu skaits bērnudārzā — 178. 
Uzskatu, ka tas mūsdienām ir 
pietiekami labs rādītājs. Diemžēl 
ar katru gadu audzēkņu skaits 
samazinās.  Taču, salīdzinot ar 
pagājušo gadu, šajā mācību 
gadā mums ir nedaudz lielāks 
bērnu skaits un tieši vismazāko 
bērnu. Sagatavošanas grupā 
mācīsies 76 zēni un meitenes. 
Pie mums strādā 26 pedagogi: 20 
skolotāji grupās, 2 mūzikas sko-
lotāji, sporta skolotāja, logopēds, 
es un mana vietniece.  Ir latviešu 
un bilingvālās grupas. Vecāki jau 
pašā sākumā var  izvēlēties, kuru 
grupu apmeklēs viņu bērni. Ir ga-
dījumi, kad bērns apmeklējot bi-
lingvālo grupu, labi uztver latvie-
šu valodu, tad vecāki var pieņemt 
lēmumu bērnu pārcelt uz latviešu 
grupu. Pabeidzot latviešu grupu, 
bērni galvenokārt uzsāk mācības 
Krāslavas pamatskolā, gadās, ka 
1-2 bērni izvēlās “Varavīksnes” 

vidusskolu. Pēc bilingvālas gru-
pas attiecīgi priekšroka tiek dota 
“Varavīksnei”. 

Pagaidām mūsu mācību ies-
tādē darbojas četri pulciņi: tau-
tas deju, sarīkojumu deju, angļu 
valoda un aerobika. Sarīkojumu 
deju pulciņu var apmeklēt bērni 
no 4-5 gadu vecuma, pārējos - no 
3 gadu vecuma. Angļu valodas 

pulciņu sākotnēji varēja apmek-
lēt tikai sagatavošanas grupas 
bērni, bet tagad, kad šo valodu 
skolās oficiāli māca no 1. klases, 
mēs bērnudārzā to sākam apgūt 
no 3 gadu vecuma. 

Pagājušajā gadā mūsu bēr-
nudārzā pirmo reizi tika organi-
zēts teātra pulciņš “Leļļu mājiņa”, 
to apmeklēja sagatavošanas gru-
pu bērni. Šīs nodarbības patika 
gan bērniem, gan vecākiem. 

Ļoti veiksmīgi strādā mūsu 
logopēds. Diemžēl ļoti daudziem 
bērniem ir valodas traucējumi. 
Piemēram, 30 no 76 sagatavo-
šanas grupas bērniem apmeklē 
logopēda nodarbības.

Mēs strādājam pēc 4 izglī-
tības programmām: programma 
bērniem ar valodas traucējumiem, 
ar fiziskiem traucējumiem, prog-
ramma mazākumtautību bērniem 
un pirmsskolas programma lat-
viešu valodā runājošie bērniem. 
Bez tradicionālajiem pasākumiem, 
tādiem kā 1. septembris, Ziemas-
svētki, Jaunais gads, Lieldienas, 
Mātes diena, pie mums tiek or-
ganizēti arī netradicionāli svētki: 
Vecmāmiņu diena, tēvu diena u.c. 
Daudz organizējam veselības die-
nas, pat nedēļas, ejam ekskursijās, 
pa veselības takām, notiek sporta 
pasākumi. Katru mēnesi ir vismaz 
1-2 pasākumi, tie ļoti patīk visu ve-
cuma grupu bērniem.

Mums ir  pieredzējis kolek-
tīvs, daudz pirmspensijas vecu-
ma pedagogu. Es uzskatu, ka 
tas nav pareizi, ka pedagogam, 
kam pāri 60, ir jānodarbojas ar 
bērniem, jālec, jāskrien, jādejo. 
Arī pašiem bērniem labāk patīk 
jaunas skolotājas. Taču te mēs 
neko nevaram mainīt, jo pensijas 
vecumu turpina paaugstināt…”

Natālija ZDANOVSKA

Zinību dienai veltītais pa-
sākums bērnudārzā atšķīrās no 
pasākumiem skolās jau ar to, 
ka bērniem tika dota iespēja iet 
rotaļās. Andrupenē bērnus rota-
ļās vadīja Rūķītis, kuram piepa-

līdzēja iestādes pedagoģiskais 
kolektīvs. Bērni ar lielu sajūsmu 
rāpās jaunajā tunelī, kā arī pie-
dalījās citās sportiskās izpriecās. 
Bet vēl pirms tam kolēģus lielajos 
svētkos apsveica PII “Avotiņš” 

vadītāja Anna Zinčenko. Izglītī-
bas iestādi apmeklēja arī Dagdas 
novada domes priekšsēdētaja 
Sandra Viškure un Andrupenes 
pārvaldes vadītāja Melānija Ru-
davina.

Jāatzīmē, ka bērnudārzā ir 
atjaunots grupiņu no-
formējums, jau pērn tika 
iegādātas jaunas mēbe-
les, un kopumā grupas 
izskatās ļoti krāšņas. 
Arī vietas pietiekoši, 
nav pārblīvēts. Šogad 
iestādes teritorijā tika 

ierīkota jauna puķu dobe. Spēļu 
atribūti palika vecie, bet visu bo-
jāto izremontēja un nokrāsoja. 
Lielākais remonts veikts nojumē, 
kur ieklāta jauna grīda, atjaunoti 
arī soliņi. 

Juris ROGA, autora foto

Kā klājas mūsu bērnudārziem? Sveicam jaunajā mācību gadā!
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Skolas solā astoņi bērni

Skolas direktora pienākumu 
izpildītājs Edvīns Vecelis jau pērn 
„Ezerzemes” žurnālistam progno-
zēja, ka šī situācija būs apmēram 
tāda, kāda tā šobrīd arī ir. Atgā-
dināšu, ka pērn rudenī plašajā 
1500 kvadrātmetru ēkā bija 35 
bērni (no tiem 15 skolēni), ar ku-
riem nodarbojās astoņi pedagogi 
un devītais — direktora pienāku-
mu izpildītājs. 

Edvīns Vecelis: „Tā esam 
reorganizēti par sākumskolu, iz-
laidums bija gan devītajai klasei, 
gan sestajai klasei un šie skolē-
ni aizgāja projām, kā pabeiguši 
šo konkrēto mācību iestādi. Par 
vienu palielinājās bērnu skaits 
bērnudārza grupā. Palika trīs 
skolotāji pastāvīgā darbā: vie-
na —bērnudārzā, viena — angļu 
un vizuālās mākslas skolotāja un 
viena — sākumskolas skolotā-
ja apvienotajās klasēs — 1. un 
3. klase strādās apvienoti. Man 
stundu nav. Ēdnīcā strādā pavārs 
un pavāra palīgs, divas apkopē-
jas uzkopj visu ēku un apkures 
sezonā tiks pieņemti darbā divi 
kurinātāji. Sētnieka nav, teritoriju 

uztur kartībā algoto pagaidu sa-
biedrisko darbu veicēji.

Darbu zaudēja divas skolotā-
jas, kurām šī bija vienīgā darba-
vieta un pagaidām 
nekur nav iekār-
tojušās. Arī pen-
sijas laiks vēl nav 
pienācis. Četriem 
pedagogiem, kuri 
šeit strādāja amatu 
apvienošanas kār-
tībā, ir darbs savās 
pamatdarbavietās.

Sākumskolas 
skolotāja mācīs vi-
sus priekšmetus, 
ieskaitot sportu, 
bet izņemot mūziku 
un vizuālo mākslu. 
Neesam ne pirmie, domāju arī 
ne pēdējie, kur iedarbināts šāds 
modelis. Piemēram, Sauleskalnā 
šis modelis jau realizēts. Tiesa, 
skolēnu pie viņiem vairāk, mēs 
esam vismazākā skola — astoņi 
nav nevienā citā skolā novadā. 
Vairāk nekas nav mainījies. Au-
tobuss kursēs, bērni uz skolu un 
mājup tiks nogādāti. Uzsākot mā-

cību gadu, pirmklasnieki saņēma 
dāvanā skolas somas pilnas ar 
mācību līdzekļiem.”

Uz jautājumiem par nākotni, 
A. Vecelis atbildēja, ka dažus ga-
dus skola varētu dzīvot. Dzims-
tība lielāka un mazāka tomēr ir 
bijusi, bērni ir, bet nav pārliecī-
bas, ka pilnīgi visi paliks pagastā 
un izvēlēsies tieši šo skolu. Pēc 
sarunbiedra vārdiem, pārliecība 

vairākiem gadiem uz priekšu būtu 
tikai tad, ja valstī mainītos ekono-
miskie apstākļi un laukos rastos 
jaunas darbavietas. Taču arī laba 
dzimstība pati par sevi nedod ne-
kādas garantijas, jo ģimenes vei-
do jauni cilvēki, kuri ir mobili un 
noteikti grib labākus dzīves aps-
tākļus, nekā tie ir laukos.

Juris ROGA, autora foto

Skaistas sākumskola nu ir kļuvusi par mazāko skolu Krās- 
lavas novadā – 1. septembrī skolas durvis vērs astoņi sko-
lēni – 1. un 3. klases audzēkņi. Protams, ir arī seši bērni 
piecgadīgo un sešgadīgo grupā, un 10 bērnudārza vecuma 
bērni (2-4 gadi). Tādējādi kopā — 24 bērni, ar kuriem strā-
dās trīs pedagogi.

Lai priecīgāks noskaņojums!
Šovasar Izvaltas autoosta 

piedzīvojusi viegli pamanāmas 
pārmaiņas, kuras vietējie iedzī-
votāji uzņēmuši neviennozīmīgi 
– kādam patīk, kādam nē, ir arī 
vienaldzīgie, sak, labi, ka vispār 
kaut kas notiek. Autoostas siena 
ir apgleznota ar grafiti – tās vienu 
pusi izdaiļojuši vietējie bērni, otrā 
pusē ar cilvēku portretiem dar-
bojies jauns franču mākslinieks 
-- Remi Boudevin. 

Sienas apgleznošana nav 
kaut kāda pašdarbība, tā veikta 
realizējot biedrības „Attīstībai” 
projektu „Kopā ar un par bēr-
niem”. Arī franču mākslinieks Iz-
valtā nebija nejaušs viesis. Remi 
piedalījās kādā citā projektā „Ei-
ropa ar riteni”, saviem spēkiem 
apceļojot 26 Eiropas valstis. Lat-

vijā Remi ieradās jūlija vidū un 
uzturējās šeit līdz pēdējai jūlija 
dienai. Kā pastāstīja daži vietējie 
iedzīvotāji, pateicoties tam, ka 
Remī ir pazīstams ar kādu izval-
tieti, kuru savulaik satika Brise-
lē, Izvaltas pamatskolas skolēni 
nokļuva to veiksminieku pulkā, 
kuri varēja izpaust savu māksli-
niecisko radošumu jaunā franču 
mākslinieka vadībā. Bērni un 
jaunieši papildināja savas komu-
nikācijas prasmes angļu valodā, 
kopīgi skicēja un veidoja košu un 
dzīvespriecīgu Izvaltas vizītkarti, 
ko vēlāk paši realizēja uz auto-
busa pieturas ciemata centrā. Arī 
mākslinieks bijis ļoti priecīgs sa-
stapt gan aktīvos bērnus un jau-
niešus, gan vietējos iedzīvotājus.

Juris ROGA, autora foto

20.08. - Dega kūdras purvs 5000m2

Krāslavas nov., Kalniešu pag., Trestiški
- Noslīkuša vīrieša izcelšana krastā

Krāslavas nov., Krāslavas pag., Naudīši, upe Daugava.
30.08. - Konteinerā dega atkritumi

Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 52, blakus
31.08. - Bojāta gāzes balona iznešana no dzīvojamās mājas

Aglonas nov., Aglonas pag., Starodvorje.

VUGD Latgales reģiona brigāde informē
(18.08.2014. - 02.09.2014.)

Pagājušajā pirmdienā uz re-
dakciju atnāca Ūdrīšu pagasta ie-
dzīvotāja Nadežda Čačka. Ja jau 
mutiski izteikti vārdi uz cilvēkiem 
neiedarbojas, tad varbūt rakstiski 
izteikti palīdzēs, viņa cer. Ar savu 
problēmu viņa ir vērsusies gan 
pagasta pārvaldē, gan tiesībsar-
gājošo orgānu iestādēs, taču pa-
gaidām nav nekādu rezultātu. 

Āfrikas cūku mēris turpina 
izplatīties Dagdas un Krāslavas 
novados, liek mājsaimniecību 
īpašniekiem sargāt dzīvniekus 
kā vislielākos acuraugus. Pēc 
Nadeždas vārdiem, viņa ar vīru 
ir ievērojusi visus bioloģiskās 
drošības nosacījumus, ko ieteica 
Pārtikas un Veterinārā dienes-
ta darbinieki, lai pasargātu trīs 
saimniecībā esošās cūkas no šī 
bīstamā vīrusa. Turklāt pie savas 
saimniecības “Krūmāji” iebrau-
camā ceļa uzlika barjeru, pie tās 
piestiprinot izkārtni, kas informē 
par to, ka šajā teritorijā nepie-
derošām personām iebraukt un 
ieiet aizliegts.  Problēma ir tajā, 
ka blakus saimniecībai ir lauku 
ceļš, kas no šosejas Rīga - Vi-
tebska ved uz ciemu Vilmaņi. 
Nadežda apgalvo, ka ceļš ir kāda 
Rīgā dzīvojoša mantinieka īpašu-
mā. Protams, līdz šim pa šo ceļu 
staigāt nevienam nebija aizliegts, 
taču transportam ceļš ir slēgts jau 
diezgan sen, jo tā remontu īpaš-
nieks veicis par saviem līdzek-
ļiem. Netālu atrodas cits ceļš, kas 
Vilmaņu iedzīvotājus ved tieši 
līdz autobusa pieturai. 

Kad Āfrikas cūku  mēris nāca 
kā zibens no skaidrām debesīm, 

Nadežda palūdza savai Vilma-
ņos dzīvojošajai kaimiņienei un 
viņas dēlam, lai viņi nestaigā 
gar viņas māju, paskaidrojot, ka 
barjera un izkārtne, kas ierobežo 
kustību, nav uzlikta prieka pēc. 
Turklāt otrs ceļš ir turpat blakus. 
Jeļena arī negāja gar māju, līdz 
brīdim, kad šis lūgums nonāca 
līdz viņas māsas Lilijas ausīm. 
Viņa dzīvo Ezerkalnā, bet diez-
gan bieži apciemo savu māsu. 
Lilija, pēc Nadeždas vārdiem, 
burtiski demonstrē sava rakstura 
spītību. “Gājām un iesim - tās ir 
mūsu dzimtās vietas, bet tu neesi 
mums nekāda noteicēja,” paziņo-
ja Lilija. Nesen, kā stāsta N. Čač-
ka, šī ģimene iebrauca ar savu 
transportlīdzekli “Krūmāju” terito-
rijā tikai tāpēc, lai apgrieztos. “Es 
domāju, ka viņi to darīja, lai vēl 
vairāk “uzkurinātu” manus ner-
vus. Tas notika pēc tam, kad es 
biju vērsusies pagasta pārvaldē 
un policijā,” komentē Nadežda.

“Es nesaprotu, kur cilvēkiem 
rodas tāda nežēlība? Ne ar Ļenu, 
ne ar viņas dēlu līdz Āfrikas cūku 
mērim mēs nestrīdējāmies. Kād-
reiz pat esam pie viņiem vērsušies 
pēc palīdzības saimniecības dar-
bos. Jā, mēs ar vīru daudz strādā-
jam, lai nodrošinātu sev pensijas 
gados nodarbi un dabiskus pārti-
kas produktus. Bet vietējo priekšā 
ar savu pārticību nelepojamies un 
no cilvēkiem nenorobežojamies. 
Un vai tiešām Ļenai, viņas dēlam 
un māsai palūdzām kaut ko pār-
dabisku un neizpildāmu? “ spriež 
mūsu lasītāja.

Valentīna SIRICA

Kā lai uzrunā vietējos 
iedzīvotājus? 

Tā, protams, nav profesio-
nāla fotogrāfa izstāde, bet intere-
santa ar skaistajām un krāšņajām 
dabas ainavām, kuras ikdienā 
nepamanām vai steigā paskrie-
nam garām. Izstādes darbi ap-
tver aptuveni desmit gadu perio-
du. Jura fotogrāfijas ir stāsts par 
kādu konkrētu vietu, piemēram, 
par Lābiņu gravu, pa kuru tek Du-
najevas upīte. Bilžu autors apgal-
vo, ka savulaik tā bija ļoti skaista 
un zivīm bagāta upe. Agrāk iete-
cēja Sargavas ezerā, tālab bija 
pilna ar zivīm, bet meliorācijas 
rezultātā tika izmainīta gultne, un 
tagad Dunajeva ietek Rudņā. Lai-
ka gaitā ir izmainījusies arī grava 
– agrāk auga lazdas, zaļoja zāle 
un ganījās lopi, tagad tur ir mežs. 
Krāces bija lielākas, un troksnis 
lielāks -- no tā cēlies upes no-
saukums. Cilvēki izņēma laukā 
akmeņus, lai samazinātu ūdens 
kritumu un troksni.

Juris ir amatierfotogrāfs, kurš 
bildē kopš skolas laikiem un ir no 
tiem, kuri paspēja iepazīt noslē-
pumaino foto lenšu un foto papīra 

attīstīšanas procesu. Viņš sāka 
ar savulaik populāro padomju lai-
ka fotokameru “Smena 8M”, vē-
lāk pārgāja uz nedārgu padomju 
laika “Zenit”, tagad pamatā bildē 
ar mobilajā tālrunī iebūvētu ka-
meru un bildes pasūta laboratori-
jā. Fotografē sava prieka pēc, un 
izstādi nebija plānojis rīkot, taču 
tautas nama vadītāja bija gana 
uzstājīga un viņš piekrita. 

Anastasija Platace Juri sauc 
par romantiķi, kurš ir ļoti strādīgs, 
atsaucīgs un citādi jauks cilvēks, 
tikai -- kautrīgs. Pēc darba viņš 
steidzas mājās pie vecākiem, lai 
turpinātu strādāt piemājas saim-
niecībā, kurā ir slaucamas govis 
un zirgs.

Juris ROGA
Autora fotoreprodukcijas

Skaistākās un interesantākās vietas
Izvaltas Tautas namā ierīkota pagasta elektriķa 
Jura Suveizdas darbu fotoizstāde, kurā apska-
tāmas Izvaltas pagasta skaistākās un interesan-
tākās vietas. Izstāde ir tapusi pēc Tautas nama 
vadītājas Anastasijas Plataces iniciatīvas, kura 
ieraudzīja Jura darbus un palūdza dot iespēju 
tos parādīt plašākai auditorijai. 
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Aldona un Viktors neslēpj, ka 
otras ēkas būvdarbus finansiāli 
atbalstījuši dēli, kuri sūta naudu 
un smejas, sak, mamma ar tēti 
divi avantūristi, nekad šos iegul-
dījumus neatgūs! Tomēr visi sa-
prot, ka vecāki cenšas viņu dēļ un 
vēlas, lai arī pēc viņiem Ežezera 
krastā paliek skaisti iekopta vie-
ta, kur bērni un mazbērni satiktos 
un kopīgi atpūstos no mūsdienu 
straujā dzīves ritma. 

Šodien Latvijā dzīvo vairs 
tikai Truboviču vidējais dēls Ana-
tolijs, kura hobijs ir automašīnas. 
Bērnībā viņš nopietni saslima un 
neizdevās iegūt labu izglītību, taču 
vienalga prata iekārtot savu dzīvi. 
Viņš ir vienkāršs strādnieks, dzīvo 
Rēzeknē, kopā ar sievu audzina 
divus skolēnus – Jāni un Viktoriju. 
Vecākais dēls Leonīds, kurš pēc 
profesijas ir celtnieks ar nepabeig-
tu augstāko izglītību, pārcēlies uz 
Angliju. Viņam ir ģimene, kurā aug 
mazā Marija un drīz pasaulē nāks 
vēl viens bērns. Jaunākais dēls 
Viktors ir IT speciālists, arī dzīvo 
un strādā Anglijā, un savā ģimenē 
audzina dēlu Tobiasu, kurš ir jau 
skolēns. 

Ne Aldona, ne Viktors nav 
Ezernieku pamatiedzīvotāji – 
abi šurp ieradās pirms gadiem 
četrdesmit. Aldona ir latviete no 
Ilūkstes, kuras vecāki bija izsūtī-
ti uz Sibīriju. Atgriežoties Ilūkstē, 
neko no tā, kas ģimenei piederē-
ja, vairs atgūt nevarēja. Aldona 
pabeidza medicīnas skolu un tika 
nosūtīta par feldšeri uz Ezernieku 
ambulanci, kas bija viņas vienīgā 
darbavieta visu darba mūžu. Kā 
pati smejas — tipiska lauku sie-
viete, kuras visu mūžu strādā ti-
kai vienā vietā. Savukārt Viktors 
pēc tautības ir polis, viņa bērnī-

ba un skolas gadi pagāja kādus 
piecus kilometrus no Latvijas ro-
bežas Baltkrievijā. Savulaik viņa 
vecākiem piederēja pat 13 kvad-
rātkilometri zemes… Liktenis Vik-
toru aizveda uz Ilūksti, kur satika 
Aldonu, abi iemīlējās, apprecējās 
un pārcēlās uz Ezerniekiem. Viņš 
ir ilggadējs šoferis — pēc armijas 
trīs gadus nostrādāja par tālbrau-
cēju uz automašīnas MAZ, dau-
dzus gadus strādāja uz vietējās 

un tālo maršrutu līnijas autobu-
siem, kādu laiku — par apdroši-
nāšanas aģentu, kā arī pāris ga-
dus bija privāttaksometra šoferis. 

Janvārī Trubovičiem būs 
liela jubileja – 45 kopā nodzīvoti 
gadi! Jā, laiks skrien vēja spār-
niem. Bērni izauga un aizlidoja 
pasaulē, paši izgāja pensijā, taču 
nejutās tik veci, lai visu dienu pa-
vadītu dīkā uz lāviņas pie mājas, 
un pievērsās lauku tūrismam. 

„Par to lielā mērā ir jāpateicas 
Dagdas novada tūrisma un no-
vadpētniecības biedrības “OLŪTI” 
vadītājam Arvīdam Zandaram,” 
Apgalvo Aldona. „Viņš publicēja 
avīzē reklāmu, mēs, visi, kuri tai 
laikā interesējās par tūrisma at-
tīstīšanas iespējām, sazināmies 
ar viņu, satikāmies un sākām rī-
koties. Es labi atceros viņas vār-
dus par to, ka Latgalē ir ļoti daudz 
skaistu vietu, ko parādīt tūristiem 
un ir jāsāk vismaz ar telšu vietu 
piedāvājumu. Mēs uzdrīkstējā-
mies un tūrisma jomā esam jau 12 
gadus.”

Šodien lauku mājas „Pape-
les” piedāvā divas labiekārtotas 
pludmales ar peldošām laipām 
— var vērot ezerā mītošus retu 
sugu putnus. Ir vairākas laivas, 
gan airu, gan ar mazjaudas un 
lielākiem benzīna motoriem, 

elektromotoriem. Eholota rādīju-
mos ir redzami lieli plauži, brek-
ši, līņi. Ežezera salās var sēņot 
- baraviku gados var salasīt pat 
pus laivu. Saimniekam ir atļauja 
braukt Ežezerā ar motorlaivām. 
Lai iznomātu motorlaivu, nepie-
ciešamas speciālas kuģu va-
dīšanas tiesības. Kaimiņos var 
vienoties par pirtiņu un masāžu. 
Ir iespējas gatavot uz grila, ir ap-
rīkotas ugunskura vietas, gāzes 
plīts un mikroviļņu krāsns, ledus-
skapis un pagrabs. Piedāvājumā 
ir istabas (divvietīga vai četrvie-
tīga), treileris (četrvietīgs), duša, 
tualete un virtuve, telšu vietas un 
sausā tualete, auto stāvvieta.

Šodienas sasniegumu pama-
tā ir sūrs darbs un mācīšanās no 
pašu kļūdām. Tūrisma biznesiņu 
Truboviči sāka tieši tā, kā ieteica 
Zandara kungs – piedāvāja intere-
sentiem telšu vietas ezera krastā. 
Zemes pleķis pie mājas starp ceļu 
un ezeru tolaik bija aizstādīts ar 
kartupeļiem. Viens no ciemiņiem, 
kurš arvien turpina šurp braukt at-
pūsties, sacīja: „Viktor, kartupeļu 
lauka vietā es tev ieteiktu ierīkot 
zālienu un tas tev būs izdevīgāk 
nekā kartupeļus audzēt. Brauks 
vairāk viesu ar teltīm, varēsi labi 
nopelnīt!” Nākamajā gadā kartu-
peļu lauka vietā jau auga zāliens. 
Izrādījās, ka to vajag regulāri kopt, 
arī apkārtni vajag izpļaut. Pirmsā-
kumos viens no viesiem nekau-
nējās sacīt: „Pat nātres gar krastu 
nav nopļautas, bet viņi ņem naudu 
par telšu vietām…”

„Tas mūs pastūma pareizajā 
virzienā, sapratām, ka viesiem 
vajag nodrošināt maksimālas ēr-
tības un komfortu,” turpina Aldo-
na. „Vispirms iegādājāmies zāles 

pļāvēju, lai vismaz teritoriju varē-
tu sakopt un uzturēt kārtībā. Iesā-
kumu pat atcerēties negribas, cik 
grūti viss sākās un vilkās kādus 
2-3 gadus. Kad bērni izauga un 
aizgāja projām, mūsu lielā māja 
palika pustukša. Pamazām ierī-
kojām atsevišķu ieeju un viesista-

bas augšstāvā.  Iekopām krastu, 
atvilkām treileri, pēdējā brīdī pa-
spējām uzsākt jaunbūvi — Rāz-
nas Nacionālā parka teritorijā 
tagad vairs neļauj būvēties pašā 
ezera krastā. Pamatus ēkai lējām 
paši, bet koka guļbūvi cirtām no 
sava meža, ar palīgiem. Palicis 

pabeigt iekšdarbus, bet kamīnzā-
le jau tagad ir lietojama.

Tūristiem varam piedāvāt 
četras laivas. Protams, ja atbrauc 
pilns autobuss un lūdz izīrēt lai-
vas, tad parasti nākas atteikt, jo 
laivas ir mūsu viesiem. Ja nu tikai 
vienu varam iedot pavizināties. 
Tā kā dzīvojam Rāznas Nacionā-
lā parka teritorijā, tad pastāv virk-
ne aizliegumu. Parasti tūristiem 

tas nerada problēmas, viņi visu 
noskaidro, jau piesakot vietu. 
Bieži jautā, vai var ezerā braukt 
ar motorlaivām. Sakām, ka ar 
elektromotoru aprīkotas laivas 
var braukt, ja gribas braukt laivā 
ar benzīna dzinēju, tad tikai ar 
speciālu atļauju. Nedrīkst traucēt 

putnus ezerā, nedrīkst barā kāpt 
uz salām, nedrīkst kurināt uguns-
kuru uz salas, nedrīkst atstāt tur 
atkritumus, daudz ko nedrīkst. 
Saku, ja vēlaties samaksāt sim-
tiem eiro lielu naudas sodu, tad 
— uz jūsu atbildību! Es pabrīdi-
nu, bet neskrienu pakaļ kontrolēt. 

Mūsu viesi pieņem šos ierobežo-
jumus un nedara muļķības. Pie 
mums pamatā atpūšas pastāvī-
gie klienti, tādi, kuri brauc tieši 
šurp. Bet gadās, ka kāds iemal-
dās, aizķeras un kļūst par pastā-
vīgo klientu.

Tūrisma gudrības nekur ne-
mācījāmies, tikai pašu pieredze. 
Zvana, jautā: „Treilers brīvs?” Jā! 
„Viesu būs daudz?” Pagaidām pie-
teicāties tikai jūs! Ir jāatbild precīzi, 
nedrīkst maldināt. Lielākoties visi 
grib klusāku atpūtu, sevišķi cilvēki 
gados, un ģimenes. Bet ir tādi, kuri 
pabāž degunu, ierauga, ka nevie-
na nav un projām ir. Tie parasti ir 
jaunieši, kuri grib jautrību un atpūtu 
lielākā kompānijā. Daudz ir nianšu, 
pieredze nāk ar gadiem.

Ienesīgākie bija tā saucamie 
treknie gadi — 2007. un 2008.  
Pārējā laikā nostrādājām pa nul-
lēm, šad tad gadījās arī negatīva 
bilance. Vai var izdzīvot tikai no 
tūrisma? Ir ļoti jācenšas un ļoti 
smagi jāstrādā, tad badā nomirt 
nevar. Protams, vienmēr pastāv 
risks, ka sezona būs ļoti slikta un 
tad dari, ko gribi. Starp citu, esam 
pamanījuši, ka lietainā laikā viesu 
ir vairāk.”
Turpinājums nākamajā avīzes numurā

Juris ROGA
Autora foto

Gaismas pils ēkā katram 
novadam ir veltīts savs stāvs. 
2.stāvā varēja iepazīties ar Vid-
zemi. Šeit mums bija iespēja gan 
klausīties Vidzemes tradicionā-
lajās dziesmās, gan piedalīties 
radošajās darbnīcās un pār-
baudīt savas zināšanas erudīcijas 
konkursos, iepazīties ar Vidze-
mes leģendām, noskatoties doku-
mentālo filmu un darīt citas lietas.

3.stāvs bija veltījums mūsu 

pašu Latgales novadam, kurā 
Latgali prezentēja dažādi folklor-
as ansambļi, daiļamatu meistari, 
kāzu muzikanti. Varēja noskatīties 
arī filmas par mūsu skaisto nova-
du. 4.stāvs bija veltīts Kurzemes 
novadam, kurā varēja sastapties 
ar ērģeļu būvētāju no Ugāles 
Jāni Kalniņu, klausīties Ventspils 
grupas dziedājumus un dažādus 
prozas lasījumus, kas bija nova-
da noskaņās. 5.stāvs bija Zem-

gales novada pārvaldībā. Šeit 
bija dažādas darbnīcas, kā arī 
Dobeles un Jelgavas bibliotēku 
un muzeju pētījumi, kuri bija ļoti 
aizraujoši.

Savukārt 6.stāvā varēja 
iepazīt sēļu kultūru. Tur bija gan 
lustīgi Viesītes pārstāvja stāsti, 
gan varēja iepazīties ar Sēlijas 
rakstiem cimdos un zeķēs.

Pie pašas bibliotēkas ēkas 
notika arī dažādi pasākumi – 
skeitborda un BMX frīstaila sa-
censības. Vakarā bija koncerts 
un teātris. Kopumā šie bija nepa- 
rasti un krāšņi svētki par godu 
mūsu kultūras pērlei – Gaismas 
pilij. Mums ir liels un neviltots 
prieks, ka varējām būt klāt šajā 
dienā un izbaudīt mūsu Latvijas 
noskaņu šajās bibliotēkas telpās.     

Svetlana ĻAKSA-TIMINSKA
Krāslavas novada centrālā 

bibliotēka

Mūsu kultūras pērle - GAISMAS PILS
28.augustā beidzot pavisam oficiāli savas durvis vēra, 
iespējams, Eiropas un pat pasaules iespaidīgākā bib-
liotēka. Daudz pārrunāta un apspriesta, skandaloza un 
iespaidīga, spilgta un ievērojama, taču nenoliedzami tā ir 
mūsu Latvijas pērle un dārgums, zināšanu krātuve un ar-
hitektūras brīnums, kurš Rīgas ainavu padara vēl neparas- 
tāku un pievilcīgāku.  Arī Krāslavas un Dagdas bibliotēku 
pārstāvji devās uz šo atklāšanas ceremoniju, kura saucās 
„Novadu diena”, lai klātienē redzētu gan pašu bibliotēku, 
gan arī iepazītu tuvāk mūsu Latvijas novadus.

Savs darbs, savas idejas, pašu piedzīvotais
Viesmīlīgie un neticami atvērtie lauku mājas „Papeles” 
saimnieki — Aldona un Viktors Truboviči – ir izskolojuši un 
izaudzinājuši trīs bērnus, iestādījuši kokus un uzbūvējuši 
divas mājas: vienu ģimenei, otra ir nobeiguma stadijā un 
plānota lauku tūrisma attīstībai. 

Šodien lauku mājas „Papeles” piedāvā divas labiekārtotas 
pludmales ar peldošām laipām — var vērot ezerā mītošus 
retu sugu putnus. Ir vairākas laivas, gan airu, gan ar mazjau-
das un lielākiem benzīna motoriem, elektromotoriem. Eholo-
ta rādījumos ir redzami lieli plauži, brekši, līņi. 

Krāslavas 
policija meklē 

īpašnieku!
2014. gada 12. jūnijā tika 

veikta darba organizācijas un 
iekšējo kārtības noteikumu ie-
vērošanas pārbaude VID Muitas 
pārvaldes Latgales Muitas kon-
troles punktu daļas Paternieku 
muitas kontroles punktā, kuras 
rezultātā vienā no virsjakām tika 
atrasta nauda. Pārbaudes lai-
kā naudas piederība nevienam 
netika konstatēta. Sakarā ar to, 
lūdzam atsaukties juridiskās vai 
fiziskās personas, kam pieder at-
rastā nauda. 

Pieteikties var VP Latgales 
reģiona pārvaldes Krāslavas 
iecirknī, Krāslavā, Brīvības ielā 
15, 107. kabinetā, vai pa telefo-
niem: 65603412 darba dienā no 
plkst. 08:00 līdz plkst. 16:30.

Veselība
•	 Par prieka mirkļiem un laimī-

gu mākslu. „Saule un jūra uz-
lādē manas baterijas, bet glez-
nošana padara laimīgu. Svaigs 
gaiss, saule, bērni un mīlestība 
mani uztur labā formā – tas 
arī ir mans skaistumkopšanas 
minimums,” atzīst mākslinie-
ce Ieva Bondare, Daniela (21 
gads), Džūlijas (13 gadi) un 
Jasmīnas (10 gadi) mamma, 
kurai šogad kopumā ieplānotas 
četras gleznu izstādes.

•	 Misija – notievēt līdz kāzām. 
•	 Mugurkaula nevēlamais izlie-

kums – skolioze. 
•	 Iemācāmies antibiotikas uz-

varēt. 
•	 Dermatoskopija – āda zem 

lupas.
•	 Bērniem vajadzīgi stipri ve-

cāki. 

Žurnāli septembrī
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Marinētas sēnes ziemai
Sēnes (bekas, bērzlapes u.c.)
Marināde: 0.5 l ūdens, 2 tējka-
rotes cukurs, 2 ēdamkarotes 
rupjā vārāmā sāls, 1 ēdamka-
rote etiķa esence, garšvielas: 
pipari (melnie un smaržīgie), 
lauru lapa, ķiploks.

Novāra sēnes. Liek aukstā 
ūdenī. Gatavo marinādi: uzvāra 
ūdeni, pieliek sāli, cukuru. Mazliet 
pavāra, pārtrauc vārīšanu, pielej 
etiķa esenci.

Notecina sēnes, pilda bur-
kās. Katrā burkā ieliek ķiploka ga-
baliņu, lauru lapu, uzlej marinādi. 
Ja vēlas, var pievienot arī dilles, 
pētersīļa sakni.

Sagatavotās burkas karsē 
temperatūrā 90 - 95 grādi, 0,5 
litru burkas 25 minūtes. Burkas 
aizvalcē, uzglabā vēsā vietā. 
Labu apetīti!

Ar garšaugiem sālītas 
sēnes

1 kg novārītu sēņu, 60 g sāls, 
daiviņa ķiploka, 2 diļļu zariņi, 
3-5 upeņu lapas, 6 melnie pipa-
ri, 2 lauru lapas.

Sālīšanai var lietot visas 
ēdamās sēnes, arī tādas, kurām 
ir sliktāka garša. Sēnes novāra 
sālsūdenī. Lai sēnes padarītu 
aromātiskākas un garšīgākas, 
tām sālīšanas laikā jāpieliek garš- 
augi un garšvielas. Garšaugus 
nomazgā, nosusina un sagriež 
5 cm gabalos. Ķiplokus notīra un 
parupji sagriež. Vēlams pielikt 
arī dažas bazilika un majorāna 
lapas, taču tas nav obligāti. No-
vārītas, notecinātas sēnes sajauc 
ar sāli, garšaugiem, garšvielām, 
tad stingri sapilda traukā, stingri 
nospiež un noslogo, lai izspiestu 
gaisu. Pēc dažām dienām, kad 
sēnes nosēdušās, var turpināt 
likt klāt nākamo sālītu sēņu kārtu, 
līdz trauks pilns. Virs sloga jābūt 
šķidrumam. Ja gadījumā sēnes 
nav pārklātas ar sālījumu, mēģi-
niet uzlikt smagāku slogu.

Kaltētas beciņas
Pirms lietošanas kaltētās sē-

nes mērcē ūdenī vai pienā. Sala-
sītas jaunas dažādu sugu beciņas 
noslauka ar mitru drānu, tām līdz 
pusei nogriež kātiņus, novelk ce-

purītes plēvi un sagriež plānās 
sloksnītēs gareniski sēnei tā, lai 
būtu klāt daļa kātiņa. Uz audekla 
kaltē saulē, pēc tam cepeškrāsnī. 
Izžuvušās sēnes pilda burkā, ko 
noslēdz ar plastmasas vāciņu.

Sēņu kaviārs
Sēņu kaviāram var izmantot 

visu sugu baltās sēnes. Ar doto 
daudzumu var piepildīt apmēram 
puslitra burciņu.

600 g sēņu, 150-200 g tauku 
(vai sviestu), 2 lauru lapas, 
10 g zaļumu, sāls pēc garšas, 
cukurs pēc garšas, malti melnie 
pipari pēc garšas. 

Notīrītas, nomazgātas un 
notecinātas sēnes samaļ gaļas 
maļamajā mašīnā.

Katliņā izkausē cūku taukus 
vai sviestu, liek sasmalcinātās 
sēnes, garšvielas un sautē ap-
mēram 20 minūtes, līdz kaviārs 
gatavs. Beigās pievieno sīki sa-
grieztus zaļumus un nogaršo, vai 
pietiek garšvielu.

Tīrās, sagatavotās burkās 
pilda verdošu masu un burkas 
sterilizē: 0,5 litru burkas - 70 mi-
nūtes, 1 litra burkas- 90 minūtes.

Sēņu salāti tomātu 
 mērcē

1,5 kg vārītu sēņu, 500 g 
sīpolu, 250 ml gatavās tomā-
tu mērces, 250 ml eļļas, 3-4 
ķiploka daiviņas, 0,5 tējkarote 
maltu melno piparu, 0,5 tējkaro-
te maltu čili piparu, cukurs pēc 
garšas, sāls pēc garšas.

Katlā sakarsē eļļu, pievie-
no sakapātus sīpolus un apcep 
caurspīdīgus. Tad pieber gaba-
liņos vai strēmelītēs sagrieztas 
sēnes un maisot sautē 20-25 
minūtes. Pēc tam pievieno tomā-
tu mērci, garšvielas un turpina 

vārīt vēl aptuveni 20 minūtes. 
Salātus pilda burkās karstus. 
Burkas aizvāko un uz brīdi noliek 
ar vāciņu uz leju.

Pildīti kartupeļi ar 
 sēnēm

Vārīti kartupeļi ar visu mizu, 
1 liels sīpols, 1 paprika, 200 
gr. vārītu sēņu, sāls, pipari, 1 
ēd.k. miltu, 5 ēd. k. krējuma, 2 
ēd. k. majonēzes, zaļumi, eļļa 
cepšanai.

Vārītus kartupeļus ar mizu 
pārgriež uz pusēm, uzmanīgi iz-
greb vidiņu un pilda ar sēņu pil-
dījumu, pārber ar smalki sarīvētu 
sieru. Cep cepeškrāsnī līdz ir brū-
na garoziņa. 

Pildījums: apcep sīpolus un 
papriku, liek klāt vārītas sēnes, 
sāli un piparus. Apcep un tad pie-
liek miltus un kārtīgi samaisa, tad 
pieliek karoti krējuma, apmaisa 

un sautē 2-3 min. 
Ēd ar zaļumiem un krējuma 

mērci ( krējums+ majonēze). Krē-
juma mērcei var pievienot mār-
rutkus, ja vēlas nedaudz asāku 
mērci.

Marinētu sēņu salāti ar 
makaroniem

200g vārītu makaronu, 200g 
marinētu šampinjonu vai citu 
sēņu, 200g kūpināta šķiņķa, 
200g majonēzes, sāls, cukurs, 
malti melnie pipari, sasmalcinā-
ti pētersīļi

Sēnes sasmalcina, šķiņķi 
sagriež kubiņos, pievieno maka-
ronus un pētersīļus. Pieber sāli 
un piparus, ja nepieciešams, - 
cukuru, un samaisa. Tad pakāpe-
niski pievieno majonēzi un vēlreiz 
rūpīgi samaisa.

Receptes

Par šo un to, par visu ko

Sēnes ļoti labi saglabā savu 
aromātu un struktūru, ja tās ir 
saceptas un pēc tam sasaldētas 
saldētavā. Ziemā to garša ēdienā 
būs tāda pati kā rudenī no svai-
gām. Vislabāk šo sagatavošanas 
metodi izmantot gailenēm, be-
kām un baravikām, arī mahovi-
kiem un sviesta beciņām.

Sēnes vispirms notīra. Ja tās 
nav ļoti netīras, labāk ir nemazgāt. 
Ja tomēr sēnītēm klāt tikuši visā-
di gruži, tās ir ieteicams noskalot 
aukstā ūdenī un notecināt caurdu-
rī vai uz dvieļa. Lielajām gailenēm 
ieteicams nokasīt kātiņus. Bekām 
un baravikām arī jānomizo kātiņi 
un jāizņem ‘švammes’. Es per-
sonīgi ņemu ārā pat tās, kas vēl 
nav mīkstas, vārdu sakot pilnīgi 
visu, kas padodas izņemšanai. 
Sviesta beciņām, ja tās ir glu-
mās, iesaku arī novilkt cepurī-
tēm ‘ādiņu’.

Sakapā sēnes pēc iespējas 
vienādos gabaliņos un samaisa 
ar pāris šķipsnām sāls.

Sakarsējiet pannā eļļu. Cep-
šanai nepieciešams diezgan 
daudz eļļas – vismaz 4,5 ēdam-
karotes. Lieciet pannā sagrieztās 
un ar sāli apkaisītās sēnes un 
sāciet cept uz mērenas liesmas. 
Sēnēm sākumā izdalīsies ‘suli-
ņa’. Šķidrums ir jānovāra un tad 
sēnītes jāapcep zeltaini brūnas. 
Kad tas paveikts, atdzesējiet un 
lieciet trauciņos, kas piemēroti 
saldēšanai saldētavā. Tam var iz-
mantot pat plastmasas maisiņus. 
Porcijas lielums vienai ēdienrei-
zei 4 cilvēkiem varbūt dažāds. 
Standarta sēņu mērcei iesaku 
nomērīt 6 ēdamkarotes sacepto 
sēņu

Pilnvērtīgs miegs ir neat-
sverams, lai organisms 
uzkrātu spēkus nākamajai 
dienai. Noskaidro vai tavi 
vakara paradumi patiesībā 
neapgrūtina iemigšanu, ma-
zinot naktsmiera kvalitāti...

1. Nesporto!
Protams, tas nenozīmē, 

ka tev ir jāpārtrauc vai jāpamet 
ierastie vingrojumi, jo šīs aktivi-
tātes patiesībā ir būtisks nosacī-
jums ne tikai tavai veselībai, bet 
arī labai miega kvalitātei. Spe-
ciālisti norāda, ka nav ieteicams 
nodarboties ar sportu trīs stundas 
pirms naktsmiera, kas var paaug-
stināt ķermeņa temperatūru, kā 
arī radīt citus nevēlamus apstāk-
ļus, kas veicinās miega traucēju-
mus. Vislabāk izvēlies citu laiku 
fiziskām aktivitātēm.

2. Neskaties TV un/vai ne-
sērfo internetā!

Pētījumi pierāda, ka šādas 
darbības var traucēt organis-
ma spējai iemigt, piemēram, 
spilgtā ekrāna gaisma var kavēt 
melatonīna, ko dēvē par miega 
hormonu, kas palīdzēs iemigt – 
veidošanos. Speciālisti iesaka 
šīs mūsdienu tehnoloģiju ierīces 
izslēgt vismaz stundu pirms gu-
lētiešanas.

3. Neej karstā dušā vai 
vannā!

Līdzīgi kā sports, arī karstas 
ūdens peldes patiesībā var pat 
palīdzēt atslābināties un ātrāk 
iemigt, tomēr nevajadzētu tām 
ļauties īsi pirms naktsmiera. Pār-
liecinies, ka tavs ķermenis ir pilnī-
bā atdzisis un nomierinājies, tikai 
tad ej gulēt!

4. Nedzer pārāk daudz 
šķidruma!

Kofeīns un alkohols īpaši 

apgrūtina izgulēšanos un atpū-
šanos nakts laikā. Tomēr jebkāda 
šķidruma pārlieka uzņemšana 
vismaz stundu vai divas pirms 
gulēšanas, draud sagraut tavu 
miegu, gan tāpēc, ka, iespējams, 
tev būs jāceļas, lai apmeklētu la-
bierīcības, gan citādi kavējot mie-
gu. Protams, tev nav jādodas pie 
miera izslāpušam, tomēr ievēro 
mērenību!

5. Nestrādā!
Neatkarīgi no tā – strādā vai 

mācies kaut ko, labāk atliec to 
līdz rītam! Koncentrēšanās šīm 
lietām stimulē smadzeņu darbī-
bu, kas savukārt var radīt neva-
jadzīgu stresu, ietekmējot spē-
ju iemigt, pretēji tam, ka pirms 
naktsmiera ir nepieciešams atslā-
bināties un ļauties mieram.

6. Nē! Aizraujošai lasām-
vielai!

Daudzi no mums izvēlas in-
teresantu lasāmvielu, cenšoties 
iegalvot sev, ka vēl tikai vienu 
lappusīti un dosimies pie miera, 
vai ne? Taču pēkšņi apjaušam, 
ka ir krietni pāri pusnaktij un 
naktsmieram paliek arvien ma-
zāk laika. Tā nu tas ir, interesanta 

grāmata apēd miegam paredzēto 
laiku, radot grūtības iemigt, kriet-
ni pasliktinot mūsu pašsajūtu nā-
kamajā dienā.

7. Neļauj mājdzīvniekiem 
gulēt tavā gultā!

Padomā, cik daudz vietas 
aizņem tavs mīlulis, kurš uz nakti 
ir ērti iekārtojies līdzās. Tā ir dzī-
va radība, kas miegā dīdās un 
kustās, nopietni traucējot tavu 
naktsmieru, kam tev tas ir vaja-
dzīgs? 

8. Nestrīdies!
Iespējams, esi dzirdējusi 

teicienu, ka nedrīkst iet gulēt, ja 
esi dusmīga. Un izrādās, ka tā 
ir balta patiesība! Miega izpētes 
rezultāti ir atklājuši, ka tieši pēc 
nesaskaņām vai traumatiska 
strīda, prāts saglabā šīs negatī-
vās emocijas, būtiski ietekmējot 
miega kvalitāti. Tas, ja pēc šādas 
situācijas nespēj aizmigt, ir orga-
nisma aizsargmehānisms pret ie-
spējamajām briesmām. Šis ir lie-
lisks iemesls kāpēc vēl ir vēlams 
atrisināt visas nesaskaņas pirms 
naktsmiera!

Lai tev salds miegs!

Novārījumu no sīpolu mizām 
izmanto kā atkrēpojošu, caurejas, 
urīndzenošu, žultsdzenošu, spazmo-
lītisku, pretmikrobu, asinsvadus stip-
rinošu līdzekli, arī kā vitamīnu avotu.
- Bieži moka angīna? Uzlejiet sīpolu 
mizām verdošu ūdeni, izkāsiet un iz-
mantojiet mutas dobuma skalošanai.
- Iesnas (arī alerģiskas)? Verdošā ūdenī 
ieberiet 4 ēdamkarotes sasmalcinātas 
sīpolu mizas un 3-5 minūtes ieelpojiet 
tvaikus.
- Klepus? 2 ēdamk. mizu aplejiet ar 
2 glāzēm ūdens, vāriet 15 min., izkā-
siet. Jādzer siltu pa 1/4 glāzes 3 rei-

zes dienā 30 min. pirms ēšanas.
- Saslima nieres un urīnpūslis? 3 tējk. 
sasmalcinātas mizas uzlejiet 2 glāzes 
verdoša ūdens un dodiet pastāvēt 30 
min. Pie akūta cistīta lietojiet pa 50 
ml divreiz dienā 3-5 dienas pēc kār-
tas, pie hroniska - pa 2 ēdamk. 3-4 
reizes dienā 10 dienas pēc kārtas. 
- Uztrauc vēnas un asinsvadu “zvaig-
znītes” uz kājām? Uz 2 ēdamk. sa-
smalcinātu sīpolu mizu uzlejiet 100 
ml degvīna. Dodiet nostāvēties 7 die-
nas. Izkāsiet un lietojiet pa 20 pilie-
niem trīsreiz dienā 30 minūtes pirms 
ēšanas. 

Vēlies izgulēties? Pirms miega, noteikti, nedari šīs lietas!

Oskara Maļinovska foto

Kā pareizi sacept un uzglabāt 
sēnes ziemai

Kā var izmantot sīpolu mizas
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes Urālu kalnos
7.05 Brīnumskapja skola
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Vipo piedzīvojumi Laika salā
8.25 Luijs
8.35 Bitīte Maija
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Mežainīši
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 TE!
12.00 Mf. Lasses un Majas detektī-
vaģentūra
13.30 Šķērsiela
15.20 Nemiers
17.00 Āfrika
18.00 Ziņas
18.30 Teātris.zip
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Siguldas Opermūzikas svētki
0.10 Latvijas šlāgeraptauja 2014
1.10 Es dzīvoju koka mājā
1.25 Kultūras mantojums 3D
1.35 Nacionālās Operas 150 gadu jubi-
lejas koncerts
5.00 Dzimtas detektīvs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 X Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki
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 Ghetto games
12.45, 3.30 Motociklisti
13.15 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
14.10 Mf. Rekordu tiesnesis
15.50 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
0.00 Mf. Slepkava manī
2.00 Spots
2.30 Pasaules stāsti
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. Viena dzīve
14.40 Dabas stihiju varā 
15.45 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Vecpuisis 
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Noziegumam pa pēdām 

23.45 Greizais spogulis
1.45 Mf. Viena dzīve
4.35, 5.55 Trakie no Baltā nama
5.00 Ceļojošais bruņinieks 
5.40 Bernards

TV3
6.10, 3.35 Amerikāņu ģimenīte 
6.45 Maģiskās laumiņas
7.15 Darbarūķis Menijs 
7.45 Suņuku superkomanda
8.15 Kungfu panda 
9.15 Leģendas par CHIMA
10.00 Autoziņas
10.35 Iespējams tikai Krievijā 
11.05 Simpsoni
13.10 Mf. Operācija ”Kūciņa”
15.05 Es mīlu tevi, Latvija!
17.10 Misters Bīns
19.00, 4.25 TV3 Ziņas
19.30 Mf. Gardēdis
21.40 Mf. Krēsla
0.05 Mf. Fēniksa lidojums
2.05, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.50 Multfilmas
8.30 Kino detaļas
9.35 Viens pats mājās
10.05 Vēsture detaļās
10.40 Skapis
11.35 Mf. Laimes grupa
13.55 6 kadri
14.10 Mf. Alvins un burunduki satiek 
Frankenšteinu
15.50 Mf. Mans īstais un vienīgais
17.55 Mf. Rotaļlietu stāsts 3
20.00 Virtuve
21.10 Mf. Zobu feja
23.10 Mf. Kad zvana svešinieks
1.00 Interni 

TV5
8.05 Vēsture detaļās
8.55, 12.45 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10, 2.10 Biznesa pieeja
10.45 Savedēja
11.45 Tālu un vēl tālāk
13.00 Mf. Savs puisis
14.35 Greizais spogulis
16.50 Hokejs
19.25 Mats matā
23.45 Ekstrasensi pret zinātniekiem
0.45 Mf. Tēvs
2.40 Mūsu tēma
3.20 Kriminal+
3.45 Mūzika

PBK
6.10 Mūzika
6.25, 0.10 Euronews
6.55, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
7.05 Kontrolpirkums
7.30 Multfilmas
8.00 Dzīve tiešraidē
9.20 Vārds mācītājam
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 JAK
13.20, 14.25 Glorijas zelts. Seriāls
17.20 Ledus laikmets
20.00 Laiks
20.30 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi
22.30 Šovakar
0.55 Mf. Afoņa
2.40 Mf. Nost ar komerciju mīlas frontē
4.05 Mf. Spītnieces savaldīšana

RenTV Baltic
6.10, 12.15, 20.55 Skatīties visiem!
7.00 Mf. Tiesības mīlēt
10.55 Tīrs darbs
13.00 Mums pat sapņos nav rādījies
15.55 Pasaules noslēpumi 
17.00 Mf. Atspīdumi
19.55 Dīvaina lieta
22.00 M. Zadornova koncerts

RTR Krievija
5.25 Mf. Divas māsas
6.25, 7.15 Mf. Vīrieši sievietēm jeb uz 
precībām nepretendē. 
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 Rauša namiņš
11.05 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Mana planēta
14.00 Tanku biatlons
15.00, 3.25 Mf. Meitene labā ģimenē  
17.00 Sestdienas vakars
19.45 Divas māsas
23.55 Mf. Naktsvijolīte
1.40 Sestdienas vakars

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, 16.20 Glorijas zelts
16.15, 21.00 Sports
16.55 JAK 
18.30 Atkārto!
21.05 Gribu kā Miladze
23.05 Mf. Bučs un Sandenss. Senās 
dienas

Baltkrievija 1
7.40 Būtība
8.10, 9.10 Mākslas filma
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.40, 23.25 Radu būšana 
10.50 Par ēdienu! 
11.25 Vasarnīca
12.10, 16.35 Uzticies un pārbaudi
12.50 Veselība 
13.35 Izmeklēšanas noslēpumi
14.10 Apkārt planētai
15.15 Reģionālās ziņas
15.30, 0.40 Liela starpība
17.10 Mf. Vēstuļu romāns
19.00 Mf. Mana drauga līgava
21.00 Panorāma
21.40 Mf. Kāpēc tu aizgāji?
0.30 Sports

Baltkrievija 2
7.05 Mf. Kains XVIII 8.50 Burvju skola
9.35 Baltkrievu virtuve
10.15, 21.05 TV barometrs
10.20 Div ar pus pavāri
10.50, 21.45 Universitāte
12.30 Ekstrasensu cīņas
14.00, 23.20 Freida metode
16.15 Marija Verna. Seriāls
18.00 Comedy woman
19.15 Jūsu loto
19.55 Loterija Piecinieks
20.05 Raidījums 20.40 Karsts ūdens
21.00 KENO 21.10 Futbols

SESTDIENA, 6. septembris

SVĒTDIENA, 7. septembris

Londonas Lielā ugunsgrēka beigas

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 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 Mārvijs Hemmers
10.30 Brīnumskapja skola
11.00 Nepieradinātā Amerika
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle
13.30 Daudz laimes!
14.30 Atgriezies
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 Citādi latviskais 
18.50 Mf. Skūpsts dakterim
20.30 Panorāma
20.45 De facto
21.40 Kaisles noziegumi
23.20 Āfrika
0.15 Pusnakts Parīzē
2.10 Ar vēju un dzintaru matos
4.30 LTV portretu izlase
5.00 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 X Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.31 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. Alpu klīnika
14.00 Pasaules stāsti
14.30 Mf. Aitu gane no lielpilsētas
16.10 Eiropa koncertos
17.00 MHL spēle
19.30 Anekdošu šovs 
20.30 Strongman Champions League 
2014 
21.30 BMX Pasaules kauss superkrosā
23.00 Iepazīstieties - romieši
0.10 Mf. Rekordu tiesnesis
1.45 Imantdienas 2013
3.55 Koncerts
5.45 Vai Rīga jau gatava? 

LNT
6.15 Aģents Čaks 
7.05 Nedēļa novados
7.30 Gadās arī trakāk 
9.00, 3.10 LNT Brokastis

10.00 Dīvainie Ginesa rekordi
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Noziegumam pa pēdām 
13.40 Karamba!
13.55 Mf. Uzdevums. Līgavas māsa
15.50 Dzintara dziesmas
16.50 Lauku sēta
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Greizais spogulis
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Viesnīca Grand Hotel
23.00 Pēdējie Grimmi
0.00 Mf. Mammu, es precos!
1.50 Vecpuisis 
3.55 Trakie no Baltā nama
4.15 Ceļojošais bruņinieks 

TV3
6.10, 4.15 Amerikāņu ģimenīte 
6.50 Maģiskās laumiņas
7.25 Darbarūķis Menijs 
7.50 Mazo mīluļu veikaliņš
8.10 Kinomānija 
8.50 Māmiņu Klubs
9.25 Rīta pikniks
10.00 SuperBingo
11.00 Runā Rīga 
11.35 Valstī viss ir kārtībā
12.10 Smieklīgākie videokuriozi 
13.15 Mf. Krēsla
15.50 Mf. Gardēdis
18.00 Dullās sacensības 
19.00 Nekā personīga
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.00 Mf. Meitene ar pūķa tetovējumu
1.10 Mf. Operācija ”Kūciņa”

2.45 Mf. Vienkāršās patiesības

TV3+
6.55 Multfilmas 8.00 Skapis
8.55 Gribu ticēt
10.00 Lektors
12.05 Mf. Petrova un Vasečkina piedzī-
vojumi
14.55 Mf. Zaķis virs bezdibeņa
16.55 Mf. Zobu feja
18.55, 2.00 Mf. Atcerēties visu
20.00 Neredzamais cilvēks
21.10 Mf. Da Vinči kods
0.10 Mf. Pieskāriens 1.05 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Vēsture detaļās
9.00, 13.45 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Dzīves patiesība
10.50 Savedēja
11.50 Ievas pārvērtības
12.35, 0.55 Personīgās lietas
14.10 Šapovalovs
18.10 Labi joki
20.00 Mf. Satikšanās vietu mainīt ne-
drīkst
21.25 Smieties atļauts
23.05 Mf. Savi bērni 1.45 Mūzika

PBK
6.00, 0.45 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
6.40 Spēlējiet, harmonikas!

7.15 Amerikāņu veikals
7.45 Multfilma
8.00, 9.30, 11.30, 14.25, 17.25 Pir-
mais. Sezonas starts
9.20 600 sekundes
20.00 Laiks 22.25 Politika
23.35 Kas? Kur? Kad?
1.30 Mf. Plēsēji
3.05 Mf. Skolas valsis
4.35 Jūrmala 5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 12.15 Skatīties visiem!
7.10 Vecpuiši
8.50 Dievu ēdiens
9.50 Speciālais projekts
13.15 Jūrmala
15.00 Mf. Militārā izlūkošana. Rietu-
mu fronte
23.15 Dokumentālais specprojekts
0.50 Tiešraidē Dobrovs

RTR Krievija
5.00 Smieklu istaba
5.40, 2.40 Kad pieaug
6.45 Mf. Naktsvijolīte
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
15.25 Mūsu iznāciens

Londonas metro ir pietura, 
kuras nosaukums nav saistīts ne 
ar rajonu, ne ar ielu, uz kuras tas 
atrodas. Šī stacija nav nosaukta 
arī kāda slavena Londonas iedzī-
votāja, premjerministra vai karaļa 
vārdā... Šai stacijai nosaukums ir 
vienkārši - „Monuments”. Un ikviens 
angļu galvaspilsētas iedzīvotājs zina, 
ka runa ir par monumentu, kas no-
saukts Lielā 1666. gada ugunsgrēka 
vārdā... 17. gs Londona bija  ne vien 
visblīvāk apdzīvo-
tā pilsēta Lielbri-
tānijā, bet arī visā 
Eiropā. Neskato-
ties uz to, ka jau 
tajā laikā Londo-
na bija lielākais 
finanšu un tirdz-
niecības centrs 
visā kontinentā, 
lielākā daļa māju 
šeit tika būvētas 
no koka, arī jumti. 
Daži karaļa rīkoju-
mi par aizliegumu 
pilsētas centrā 
būvēt koka mā-
jas nedarbojās. 
Pilsētas ierēdņu 
lielās korumpētības dēļ koka māju 
stāvoklis bija nožēlojams. Londo-
nas aristokrāti un karaliskais galms 
jau sen aizbrauca no Londonas 
centra. Šeit dzīvot palika vien paši 
ietiepīgākie tirgotāji, daudzo meis-
tardarbnīcu un veikalu īpašnieki, 
kā arī nabadzīgākie londonieši, kuri 
apkalpoja visus šos uzņēmumus. 

Naktī uz 2. septembri mazā 
maizes ceptuvītē Padingleinas ielā 
izcēlās ugunsgrēks, taču  nevis kalvē, 
metālliešanas cehā vai stikla pūša-
nas manufaktūrā, kur atklātā uguns ik 
brīdi draudēja pārvērsties ugunsgrē-
kā, bet no sveces liesmiņas, ko mai-
zes veikala saimnieki, ejot gulēt, 
aizmirsa nopūst... Ugunsgrēks 
izplatījās ļoti ātri... Tajos laikos ar 
šo nelaimi cīnījās ļoti barbariskā 
veidā. Atbildīgie par ugunsdrošī-
bu nojauca mājas, kas atradās 
apkārt uguns avotam, tādā veidā 
radot drošības zonu. Neskato-
ties uz stingrajiem pasākumiem, 
viņiem izdevās diezgan ātri tikt 
galā ar ugunsgrēku un aizsar-
gāt pārējo pilsētu. Šoreiz notika 
viss pilnīgi pretēji. Visa nelaime 
bija jaunajā un nepieredzējušajā 
pilsētas mērā. Šis ugunsgrēks 
bija pārbaudījums viņa izturībai. 
Ierodoties notikuma vietā, Londo-

nas pārvaldnieks aizliedza nojaukt 
blakus esošās mājas, pamatojot ar 
to, ka tik ātri nav iespējams sameklēt 
īpašniekus un saņemt viņu piekriša-
nu māju nojaukšanai. Cilvēki panikā 
bēga no pilsētas centra, ugunsdzē-
sēji mēģināja nodzēst uguns lies-
mas ar ūdeni, bet lielais vējš tās ātri 
vien nesa pa pilsētas kvartāliem. 
Mēram lūdza atļauju nojaukt mājas, 
kas atrodas blakus ugunsgrēka vie-
tai, bet ierēdnis svārstījās...

Daži Londonā 
pazīstami iedzīvotāji 
devās pēc palīdzības 
pie karaļa. Karalis 
bija šausmās, kad 
uzzināja par traģēdi-
jas  apjomiem un pa-
vēlēja nojaukt mājas. 
Bet bija jau par vēlu... 
Ugunsgrēks beidzās 
tikpat pēkšņi, kā 
bija sācies...Iznīcinot   
Svētā Pāvela baziliku 
un vēl 87 baznīcas, 70 
tūkstošiem iedzīvotāju 
atņemdams dzīves-
vietas, tas norima, līdz 
5. septembrī neizdzi-
sa pavisam... Kad tika 

saskaitīti visi zaudējumi, valdība ķērās 
pie galvas – simts miljoni mārciņu! Pil-
sētu nācās atjaunot. 

Pa galvaspilsētas ielām klīda 
bezpajumtnieki un cerību zaudējuši 
cilvēki. Karalis personīgi lūdza viņus 
aizbraukt no Londonas, lai apmestos 
citās pilsētās. Valdība baidījās no iz-
salkušo nemieriem un nebija gatava 
risināt bezpajumtnieku problēmas. 
Daudzi arhitekti piedāvāja plānus 
Londonas centra apbūvei. Piedāvā-
jumi bija inovatīvi, neparasti, mērķ-
tiecīgi. Bet pilsētas dome pieprasīja, 
lai tiktu saglabāta viduslaiku apbūves 
shēma. Ugunsgrēki Londonai vairs 
nedraudēja, jo pilsētas centrā bija 
aizliegts būvēt koka mājas. Piemiņai 
par baismīgo notikumu pavisam ne-
tālu no nelaimīgās maizes ceptuves, 
londonieši izveidoja „Monumentu” 
ar uzrakstu: „Šeit ar debesu atļauju 
elle brīvi iegāja šajā protestantiskajā 
pilsētā... visbaismīgākais šīs pilsētas 
ugunsgrēks; sākās un turpinājās pa-
pistu ļaunprātības dēļ... Neprāts radī-
ja tādas šausmas, kas nav aizmirstas 
joprojām...” Vainīgo tā arī neatrada, 
apvainoti tika tā laikā Anglijas ie-
naidnieki – Francija un Holande, arī 
katoļi, kas tolaik bija izdzīti uz miglai-
no Albionu...

Andrejs JAKUBOVSKIS

Televīzijas programma5. septembris Ir iemesls!



112014. gada 5. septembris

11.55 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.15 Precamies!?
15.35 Nemelo man! 
16.35, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
17.40 Vislatvijas Spēka diena
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Mana un tava nauda
20.40 Degpunktā 
21.15 Mf. Dzīves vidū
23.15 Nikita 0.40 Dombura studija
4.35 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.05 Ņujorkas karalis 
6.35 Mans mazais ponijs
7.00, 13.05 Piedzīvojumi Berkas salā
7.30, 13.35 Transformeri
7.55, 17.55 Radu būšana
9.00, 1.10 Medikopters
10.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
11.05 Atradējs
12.35 Smieklīgākie videokuriozi 
14.00 Simpsoni 
15.00, 2.05 Alkas pēc laimes
16.00, 20.20 Garšas mednieki
16.50 Voroņini
19.00, 3.35 TV3 Ziņas
19.30, 4.05 Bez Tabu
21.00 Ēnu spēles 
22.05 Zem kupola
23.05 Svešais starp savējiem 
0.10 Uz robežas
2.50, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 0.00 Māja 2
7.25, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri
9.00 Raņetki
10.05 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Laimīgi kopā 
13.15, 19.55 Radu būšana 
18.50, 1.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi 
22.10 Mf. 78. paragrāfs

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.05 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, 0.20 Kriminal+
15.00 Mf. Tēvs
18.50 Ziņas 20.00 Mf. Ārpus likuma
22.00 Vakars@22
23.10 Vācietis 0.50 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 1.10 
Ziņas
6.30 Zvēriņi 7.00, 9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels! 12.50 Laiks parādīs
13.45 Laulība mantojumā. Dejas uz 
oglēm. Seriāls
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 4.30 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.40 Mf. Labās rokas
0.00 Vakars ar I.Urgantu
0.35, 5.55 Euronews
1.35 Mākslas filma
3.05 Mf. Katru vakaru vienpadsmitos
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.10 Izmeklētāji 7.00, 14.00 Zvēriņi
7.14, 19.39 Laika prognoze
7.15, 13.10 Skatīties visiem!
7.40, 1.45 Brīvais laiks
8.10 Slepenās teritorijas
9.05, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.25, 23.30 Ekstrasensu cīņas
14.25 Iesūdzi mani!
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
18.40 Drošs līdzeklis
20.45 Mums pat sapņos nav rādījies

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 Kara speciālistu drāma
11.50 Par pašu galveno
14.05, 3.30 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
19.50 Iepazīsti mani, ja spēsi
22.40 Speciālais korespondents
23.40 Sapņos rādās blokāde
0.35 Raidījums

2.15 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.25 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
12.00 Laulība mantojumā. Seriāls
13.10 Kulinārijas raidījums
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Labdien 16.50 Precamies!
18.20 Zaicevs+1 18.50 Lai runā!
20.00 Laiks 21.05 Labās rokas. Seriāls
23.05 Vakars ar I.Urgantu
23.45 Mf. Mafija ir nemirstīga

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 20.00 Lauku dakteris. Turpinā-
jums
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
14.00 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Vilku vasara
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.55 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
0.30 Sports
0.40 Valsts padomnieks

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
11.55 Mf. Universālā zaldāta atgrieša-
nās 13.25, 18.50 Universitāte
14.35, 19.50 Interni
15.40 Comedy woman
17.50, 0.00 Trīsdesmitgadnieki. Seriāls
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.35 Virtuozi
23.55 Gribu nokļūt televīzijā!

PIRMDIENA, 8. septembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35, 16.15 Zoodārzu mazuļi
10.35 Mf. Skūpsts dakterim
12.15, 14.00, 15.00Top-Shop 
12.30 Mf. Lasses un Majas detektī-
vaģentūra
14.20 Mežainīši 14.45 Puslācis
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 Dzimis Eiropā
20.30 Panorāma
21.15 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
22.00 Sporta studija
22.45 Latvija var!
23.30 Valdība
0.35 Nepieradinātā Amerika
1.30 De facto
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 1.20 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pil-
sētai
6.30 Vienmēr formā!
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Pa karstām pēdām 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Ceļojumi uz pasaules 
malu
11.30 Jūrā un krastā
11.50 Skats rītdienā
12.10 Pie rīta kafijas
12.30 Automoto raidījums 
12.50 LTV - 60
15.30, 1.50 Labākais no Euromaxx
18.35 1000 jūdzes Transilvānijā
20.05 Iepazīstieties - romieši
21.15 Latvijas spēkavīru čempionāts 
2014
21.45 Sporta balva LAUREUS 2014
23.35 Midsomeras slepkavības 

OTRDIENA, 9. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35, 16.15 Zoodārzu mazuļi 
10.35 Mf. Aitu gane no lielpilsētas
12.15, 13.45, 15.00 Top-Shop 
12.30 Firmas noslēpums
13.30 Es dzīvoju koka mājā
14.05 Mežainīši
14.30 Mārvijs Hemmers
17.15, 23.20 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 100 g kultūras
20.00, 5.00 Dzimis Eiropā
20.30 Panorāma
21.15 1:1
22.05 Apokalipse
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 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai
6.30 Globalizācija 3000
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Pa karstām pēdām 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35 Ceļojumi uz pasaules malu
11.30 Nedēļas apskats
11.50 Skatpunkti
12.10 TV Mozaīka
12.30 Biznesa klase
12.50 LTV - 60
15.30, 1.30 Vienmēr formā!
18.30 UEFA 2016 .gada EČ atlases spē-
le Kazahstāna - Latvija
21.05, 5.30 Tavs auto
21.35, 5.00 Autosporta programma 
22.05 Sporta studija
22.50 Mf. Alpu klīnika
0.30 Anekdošu šovs 

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
9.55 Mf. Mīlestība un citi negadījumi

5.00 Sporta studija
5.45 Vai Rīga jau gatava? 

LNT
6.15 Bernards
6.30, 4.20 Nedēļa novados
7.00, 2.50 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Ceļš uz laimi
11.55 Runā Rīga 
12.30 Karamba!
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.35 Nemelo man! 
16.35, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
17.40 Vislatvijas Spēka diena
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā 
21.15 Dombura studija
23.10 Kāršu nams
0.30 LNT ziņu TOP 10
1.25 Nikita
4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.05 Ņujorkas karalis 
6.35 Mans mazais ponijs
7.00, 13.05 Piedzīvojumi Berkas salā
7.30, 13.35 Transformeri
7.55 Dullās sacensības 
9.00 Medikopters
9.55 Būt par papucīti 
10.55 Māmiņu Klubs
11.30 Rīta pikniks 
14.00 Simpsoni 
15.00 Alkas pēc laimes
16.00 Smieklīgākie videokuriozi 
16.50 Voroņini 
17.55 Radu būšana
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
20.20 Garšas mednieki
21.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
22.05 Melnais saraksts
23.05 Bagātnieku dakteris 

0.05 Mf. Meitene ar pūķa tetovējumu
3.00 Nekā personīga
5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.15, 17.45, 0.10 Māja 2
7.00, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.05 Mf. Da Vinči kods
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10 Laimīgi kopā 
13.15 Neredzamais cilvēks
16.35 Laimīgi kopā 
18.50, 1.15 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Radu būšana 
21.00 Virtuve
22.10 Mf. Beitauna ārpus likuma

TV5
8.50, 19.00, 22.25, 0.05 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, 0.50 Kriminal+
12.40 Paralēlā pasaule
13.50 Pats sev režisors 
14.55 Labi joki
18.50 Ziņas 
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
22.30 1/5 - tranzīta aktualitātes
23.10 Vācietis 1.15 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 Ideālais remonts
16.00, 4.35 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.25 Mf. Labās rokas
23.40 Vakars ar I.Urgantu
0.25, 5.55 Euronews
1.25 Mf. Mīlestības vergi
3.05 Mf. Atvadu koncerttūre

5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.10 Izmeklētāji 7.00, 14.10 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
13.10 Skatīties visiem!
14.30 Iesūdzi mani!
15.30 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Maldu teritorija 
22.55 Slepenās teritorijas
23.50 Ekstrasensu cīņas
2.05 Brīvais laiks

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Neredzamo karš
11.50 Par pašu galveno
14.05, 3.30 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
19.50 Mf. Iepazīsti mani, ja spēsi. 
22.45 Mf. Kad sākas inficēšanās
0.35 Mākslas filma
2.10 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.30 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 Okeānu iedzīvotāji
13.10 Kulinārijas raidījums
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem 16.15 Labdien
16.50 Precamies! 18.20 Laika atskaite
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Skolotāji 22.05 Leģendas Live

17.00 Mf. Mamma, es precos
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Privātdetektīvs Tatjana Ivanova
0.35 Nodevību hronikas

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas dievkalpojums
9.20 Multfilma
9.35 Kamēr visi mājās

10.20 Eduards Hils. Apskauju debesis..
11.20 TV-taxi
11.45 Mf. Nebija skumjas...
13.00 Mf. Neverlenda
16.20 Okeānu iedzīvotāji
17.20 Mf. Sasaldētais
18.50 Es mīlu Baltkrieviju
20.00 Kontūras
21.05 Ledus laikmets
23.50 Mf. Māsas kurpēs

Baltkrievija 1
7.20 Mf. Vēstuļu romāns
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls
9.40, 0.15 Radu būšana 
10.50 Par ēdienu! 
11.25 Sieviešu žurnāls
12.10 Centrālais reģions
12.35 Zona X  13.10 Pārnesumkārba
13.45 Zvaigžņu dzīve 
14.45 Mūsējie 15.15 Tava pilsēta

15.30 Mf. Asteriks un Obeliks Britānijā
17.30 Mf. Medainā mīlestība
21.00 Galvenais ēteris
21.55 Laika ziņas
22.15 Mf. Francūzietis

Baltkrievija 2
7.05 Mf. Dīvainību pasaka
8.50 Burvju skola
10.05, 21.10 Prāta vētra
10.40, 20.25 TV barometrs

10.45 Div ar pus pavāri
11.20, 21.45 Universitāte
12.55, 23.20 Freida metode
15.05 Augstāk par jumtu
15.45 Mf. Speciālo uzdevumu vienība 
SWAT
18.05 Comedy Batls
19.15 Superloto
20.05 Karsts ūdens
21.00 Sportloto 5 no 36
21.05 KENO

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 „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

22.50 Mf. Beverlihilzas lauķi

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 Zona X
8.50 Vārds mācītājam 
9.10 Galvenais ēteris
10.05 Mf. Francūzietis
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.15 Mf. Kāpēc tu aizgāji?
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mūsējie
15.40 Mf. Mana drauga līgava
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20 Arēna.
20.00 Lauku dakteris. Turpinājums
21.00 Panorāma
21.45 Pēdas
23.40 Aktuāla intervija
0.25 Sports
0.40 Mf. Pavedināt svešinieku

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 10.05, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.45 Saška
10.35 Mf. Kains XVIII
12.10 Mf. Pirmo reiz precējusies
14.00 Marija Verna
15.40 Comedy Batls
17.50, 1.20 Mīlestības dīvainības
18.50 Universitāte 19.50 Interni
21.00 Reālā pasaule
21.25 KENO
21.40, 0.50 Futbols 
23.40 Gribu nokļūt televīzijā!
23.45 Kulinārs

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

SIA “Vego Plus”
Plastikāta un alumīnija logi, 

moskīttīkli, žalūzijas. Metāla 
ārdurvis. Uzstādīšana. Apdare.

Brīvības 10, Krāslava, 
tālr. 22402950.

Dagda, tālr.25992850.

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

Tālr.25997031, 29575806. 
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Iespiests SIA “Latgales druka”. 
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Laikrakstaredaktore
Redaktoresvietniece
Žurnālistukolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

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

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

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

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

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

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

Reklāma un sludinājumi
Metāla nožogojumu un 

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

IEPĒRK

PĒRK

DAŽĀDI

PĀRDOD

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

IEPĒRK baravikas, 
gailenes, dzērvenes, 

brūklenes
Bijušajā mežsaimniecībā 

“Baltiņi” katru dienu no 13.00 
līdz 20.00. Un visā novada te-
ritorijā. Tālr. 26840027

SIA “AIBI” aicina darbā Ēr-
gļos šoferi - lopu iepircēju ar C 
kategoriju, kautuves darbinie-
kus. Labs atalgojums. Dzīves-
vieta. Tālr. 29478728

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

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

Atlaides 40 %
ME TĀ LA DUR VIS 

Tālr. 28675525, 65621730

20 gadus kopā ar jums!

Tuvojoties Senioru dienai
AIZDEVUMI 

PENSIONĀRIEM
līdz1.oktobrimbez
komisijasmaksas.

Krāslavā, Brīvības ielā 24,
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

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

Tālr. 65622735,28229290.
Aizņemies arī pie sava 

 pastnieka!
Informācija pa tālr. 
67316047.

“Motor SPA”
Piedāvā: auto mazgāšanu, ķī-

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

braucam uz dzīvesvietu.
Krāslavā, Vasarnieku 11, tālr. 

26645115, 25970755

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

VAJADZĪGI darbinieki lauksaim-
niecības darbiem Vācijā. Sīkā-
kas uzziņas pa Tālr. 29824171, 
00491777577699.
Vēlos ĪRĒT 1-istabas vai 1,5- is-
tabu dzīvokli. Tālr. 26859607.
Vēlos ĪRĒT vai PIRKT 1-istabas 
dzīvokli slimnīcas apkaimē. Tālr. 
29344127.
Vēlos ĪRĒT garāžu kooperatīvā 
“Enerģētiķis”. Tālr. 26374337.
Visa veida stomatoloģiskie pakal-
pojumi. T. 28621435, 65425366.
Transporta pakalpojumi ar VW 
Transporter (refrižerators) + pie-
kabe. Tālr. 29485284.
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.
PIEMINEKĻU uzstādīšana, 
atjaunošana, izlīdzināšana; 
kapuvietu labiekārtošana, no-
žogojumu izgatavošana un uz-
stādīšana. Tālr. 28325539.
MŪRĒJU visa veida krāsnis, ka-
mīnus, dūmvadus, plītis. Tīru dū-
mvadus un krāsnis. T. 29329151.
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 
29142220.
Metāllūžņu demontāža un izve-
šana. Tālr. 29279852.
Atdošu labās rokās kaziņu (Šķel-
tova). Tālr. 29819372. 

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;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām. Tūlī-
tēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
cirsmas, L/S zemi, nenoformē-
tus mantojumā mežus, jaunus 
mežus. Tālr. 26225905;
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;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Samaksa tūlītēja. T. 27875596;
zemi ar mežu. Tālr. 26630249;
“Žiguli”, ne vecāku par 20 ga-
diem. Tālr. 65624844.

zemi 4.5 ha, derīgu sējai vai 
meža stādīšanai Augstkalnē. 
Tālr. 27135010;
pusi mājas Krāslavā. T. 25454190;
vai maina pret mežu māju, šķū-
ni, pirti, pagrabu Dagdā. Tālr. 
29189194;
3-istabu dzīvokli Dagdā ar vi-
sām ērtībām. Tālr. 26273175, 
26602890;
1-istabas dzīvokli 3. st. piecstā-
vu mājā, Podnieku ielā 22. Tālr. 
28683023; 
garāžu Pļavu ielā. Tālr. 
29372810, 65624073;
guļbūvi (3x3 m). Tālr. 29128156; 
“AUDI A4”- 1.8, automāts, 1995., 
TA līdz 06.2015. 1500 EUR, ir 
maiņas varianti. Tālr. 29479733;
“Mitshubishi Lancer” - 1.6, ben-
zīns, 1995., TA līdz 06.10.2014., 
500 EUR. Tālr. 26645115;
“Nissan Primera” - 2.0, 1992. 
Tālr. 26451947;
rezerves daļas CHRYSLER 
Grand Voyager - 2.5 TD. Lēti! T. 
26600122;
mobilo graudu kalti K4-USA, dī-
zelis, 7 t porcionālā un caurplūs-
mu, 4000 EUR. Tālr. 26338822;
lietotus baltos ķieģeļus (attīrīti), 
aptuveni 600 gab. T. 26529150;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
govi (5.laktācija). Tālr. 26931511; 
govi. Tālr. 26529796;
govi (pēc izvēles - 2. un 3. laktā-
cijas). T. 65628064, 26255033;
grūsnu teli LB, atnesīsies no-
vembrī. Tālr. 28279324;
grūsnu teli LB; vaislas bulli 
(dzeltens); GAZ 52A Borta. Tālr. 
28317642;
teli (13 mēn.). Tālr. 20011455; 
teli no pienīgas govs. Atnesīsies 
janvārī. Tālr. 28386790;
āzīti (7 mēn.), slaucamu kaziņu. 
Tālr. 29432916;
kazu (balta, bez ragiem, 17 
mēn.). Tālr. 20021486; 
kazlēnus un jaunas zosis. Tālr. 
26051768;
bišu stropus ar bitēm. T. 29334515;
medu Dagdā un Krāslavā. 3l/ 18 
€. Tālr. 28369054;
pārtikas kartupeļus. Iespējama 
piegāde. Tālr. 26452782;
kartupeļus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 27131681;
miežus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 28353721;
graudus, miltus, kviešus “Pam-
jati Fedina”. Piegāde. Tālr. 
29134527;
ziemas kviešu sēklas “Fredis”. 
Tālr. 65621048, 29489854;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29485284;
kūtsmēslus. Tālr. 26644163;
salmus, 3 EUR/ gab. Tālr. 
28672503, 26421771;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
sausu skaldītu malku. Vieglās 
auto piekabes krava (1.1 m3) - 
30 €. Tālr.26160359;
malku. Tālr. 29189194.

Izsakām patiesu pateicību 
dekānam Pāvelam Odiņam, 
dziedātājām, Konstantinovas 
pagasta pārvaldes darbinie-
kiem, atpūtas bāzes “Lejas-
malas” kolektīvam, radiem, 
kaimiņiem, draugiem, pazi-
ņām, kuri dalīja ar mums zau-
dējuma smagumu un pavadīja 
pēdējā gaitā mūsu dārgo vīru, 
tēvu, vectēvu Pēteri Zariņu.

Sieva, bērni 

SATELĪTTELEVĪZIJAS uz-
stādīšana, remontdarbi, ap-
kalpošana. Bezmaksas kanā-
li: ORT, RTR, NTV, REN TV, 
STS, TNT, MIR, Zvizda u.c.

Zemas cenas!
Tālr. 26344829.

 Izsakām patiesu līdzjūtību 
Ainai Nipānei un viņas ģi-
menei sakarā ar tēva nāvi.

12.a klases skolēni, 
viņu vecāki un klases 

audzinātāja

Tā aiziet mūsu mīļie, 
Aiziet no ikdienas rūpēm 
Mierā un klusumā prom, 
Paliek vien dvēseles gaisma...

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Pēterim un Igoram Ni-
pāniem sakarā ar dēla un 
brāļa nāvi.

Kalniešu mednieku 
kolektīvs

Uzmanību!
Populārākais un veiksmīgākais Latgales reģionālais karatē 

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

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

AICINĀM JŪS!
Nāciet paši un ņemiet līdzi savus bērnus.

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

Tālruņi uzziņām: 27427452, 29457372

VAJADZĪGA PĀRDEVĒJA
ziedu veikalā!

Tālr. 26130854 

Zviedrijas firma PĒRK ze-
mes īpašumus, mežus, daļēji 
izcirstus mežus, viensētas. 

Tālr. 26645115

NOZAUDĒTA melna vīriešu 
somiņa (īpašnieks Ruslans 
Stivriņš). 

Lūgums atdot pret atlīdzību. 
Tālr. 26840027

Izvaltas pagastā PAZUDIS 
melns, liels suns (laika). Ķe-
pas un astes gals balti. Ap 
kaklu ķēdes siksna. 

Atsaucas uz vārdu Džeks. 
Tālr. 29841280

Latvijas Pieaugušo izglītī-
bas centrs aicina pieteikties

100 stundu LATVIEŠU 
VALODAS KURSOS 
 Krāslavas un Dagdas 

novados. 
Kursus atbalsta Sabiedrības 

integrācijas fonds.

Kursos var pieteikties perso-
nas vecumā no 18 gadiem,

 izņemot skolēnus, personas, 
kas atrodas uzskaitē NVA vai

 pēdējā gada laikā ir apmek-
lējuši apmaksātus

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

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

Krāslavas novada izglītības 
un kultūras nodaļā,

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

tālr. 65620025, 26531015.

Dagdas novada izglītības, 
kultūras un sporta nodaļā,

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

tālr. 65653240, 29681560.

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uzraksti, 

portreti.
 Uzstādīšana. Bezmaksas 

piegāde. Zemas cenas.
Tālr. 26539548.

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.

Zviedrijas firmas  pārstāvji 
Latgalē PĒRK dažādus 

meža īpašumus par augstām 
 cenām. Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.


