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mas, sludinājumi, kā arī daudz 
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Cenas norādītas fiziskām personām.

Abonē laikrakstu 
“Ezerzeme” 

un uzzini aktuālāko Krāslavas, Dag-
das un Aglonas novadu  informāciju!

Latvijā un pasaulē

PLASTIKĀTALOGIun
 DUR VIS. Plastikāta logi: 
6 kameru vācu profili. 

Tālr. 28230237.

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

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

 Pieaugušajiem

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

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

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

Bērniem un jauniešiem

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

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

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

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

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

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

Visiem

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

jons, Dagdas vidusskolas 
stadionā, Mičurina ielā 3a)

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

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

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

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

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

Dagdas un Krāslavas novadu 13. Grāmatu svētki 

PROGRAMMA
Dagdā 2014. gada 26. septembrī 

SIA „MERGUS” 
20. septembrī 9.00 – 16.00 

rīko konsultāciju dienu:

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

dā? 
•	 kas jauns apkures tirgū? u.c.

Varēs iegūt informāciju un 
iegādāties apkures iekārtas, 

granulu apkures katlus
(15kw – 120kw).

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

Tālr.: 29285419

•	 Pēc publicēšanas “Eiropas Savienības Oficiālajā 
Žurnālā” stājušās spēkā jaunās ES sankcijas pret 
Krieviju, kas vērstas pret naftas un aizsardzības 
uzņēmumiem, kā arī pret valstij piederošajām ban-
kām, liedzot tām piekļuvi Eiropas finanšu tirgiem.

•	 Drošības policija (DP) vērtēs bijušo partijas “No 
sirds Latvijai” biedru iesniegumu par iespējamu 
dokumentu viltošanu partijas reģistrācijas pro-
cesā. Pēc iesniegumā minēto faktu izvērtēša-
nas DP lems par turpmākajām darbībām.

•	 Jaunas cerības uz dzīvi pusotram miljonam vēža 
slimnieku visā pasaulē sniegs Latvijas Organis-
kās sintēzes institūta zinātnieku atklātais pretvēža 
medikaments, kuru šovasar pacientu ārstēšanai ir 
apstiprinājusi ASV Pārtikas un zāļu administrācija. 
Diemžēl tas ir tikai Latvijas zinātnieku veiksmes 
stāsts. Arī tad, kad šīs zāles tiks apstiprinātas 
Eiropas Savienībā, valsts pašreizējās veselības 
politikas dēļ Latvijas iedzīvotājiem uz to izmanto-
šanu ārstēšanā var nākties gaidīt vēl gadiem.

•	 Jau šobrīd saslimstības rādītāji Latvijā ar on-
koloģiskām slimībām pēdējo desmit gadu laikā 
ir pieauguši par 39%, pērn sasniedzot jau 74,6 
tūkstošus pacientu. Atšķirībā no citām valstīm, 
Latvijā ir daudz augstāks vēlīnajās stadijās at-
klāto ļaundabīgo audzēju īpatsvars, kā rezultā-
tā ir arī augstāka mirstība (otrs galvenais mirstī-
bas cēlonis Latvijā).

•	 Latvijā šovasar ir pabeigts divus gadus ilgs pro-
cess - beidzot saliktas visas robežzīmes, un 
Latvijas un Krievijas valstu teritorijas ir zināmas 
līdz pēdējam centimetram. Taču demarkācija 
jeb Latvijas-Krievijas robežas iezīmēšana dabā 
formāli joprojām nav pabeigta. Vajadzīgi vairāki 
miljoni eiro, kuru iekšlietu sistēmai šobrīd nav.

•	 Pērn un šogad līdz septembra sākumam no ap-
grozības ir izņemti 37% lata monētu 26,8 mil-
jonu latu vērtībā un 94% lata banknošu 924,4 
miljonu latu vērtībā, liecina Latvijas Bankas ap-
kopotie dati. No apgrozības izņemts 141,1 mil-
jons monētu un 46,4 miljoni banknošu.

Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsētLielf 

Lielformāta fotogrāfiju “Senā Krāslava” atklāšana Krāslavas centrā, Rīgas ielā.
ATTĒLOS: Uzstājas Dzintra Bukeviča, kultūras pieminekļu aizsardzības inspektore. 

Fotoklubs “Zibsnis” saņem firmas “BTA” apsveikumus.          
Alekseja GONČAROVA foto

Iedzīvotāju tikša-
nās ar  novada domes 

 darbiniekiem:
18. septembrī, 

plkst. 18.00 - Augusta ielā;
23. septembrī, 

plkst. 18.00 - Aronsona ielā;
24. septembrī, 

plkst. 18.00 - Indras un  
Skaistas ielās 

(Berendejevka).



2 2014. gada 16. septembris

I Kā sapnī…

Turklāt mainījās arī bioloģis-
kās drošības pasākumu termiņi 
ĀCM skartajās teritorijās. Līdz 
31.oktobrim tiek pagarināts arī 
mājas cūku piespiedu izkauša-
nas periods piemājas saimniecī-
bās ar mērķi ierobežot saslimša-
nas izplatīšanos.

Par to, cik efektīva bija cīņa 
ar epidēmiju, liecina šādi skaitļi: 
līdz 23.jūlijam ĀCM vīrusa klāt-
būtne tika apstiprināta 26 meža 
cūkām un 19 mājas cūkām 11 
piemājas saimniecībās, bet līdz 
9.septembrim tas bija atklāts 83 
meža cūkām un 66 mājas cūkām. 
ĀCM ir konstatēts 10 pagastos - 
30 piemājas saimniecībās un 
vienā fermā. Nesen, augusta 
beigās, mājas cūku saslimšanas 
gadījums tika fiksēts Krāslavas 
novada Kaplavas pagastā. Pie-
mājas saimniecībā, kur audzēja 4 
sivēnmātes, 1 vaislas kuili un 12 
piena sivēnus, vīrusa klātbūtne 
tika apstiprināta vienai no sivēn-
mātēm. Laika periodā no 2 līdz 
8.septembrim Latgalē ir konstatē-
ta inficēšanās ar ĀCM vēl 3 meža 
cūkām – Daugavpils novada Ma-
ļinovas pagastā, Dagdas novada 
Svariņu pagastā un Krāslavas 
novada Izvaltas pagastā.

ĀCM izplatīšanās teritorija 
paplašinājusies līdz 21 novadam 
un aptver jau Madonas, Cēsu, 
Ogres un Gulbenes novadu. 
Turpmākajiem epidēmijas apka-

rošanas pasākumiem Pārtikas un 
veterinārais dienests (PVD) plāno 
pieprasīt no valsts budžeta papil-
dus 400 tūkstošus eiro – nepie-
ciešamā aprīkojuma iegādei un 
darbinieku štatu paplašināšanai. 

Laiku pa laikam par problē-
mām ar ĀCM apkarošanu spriež 
Saeimas deputāti. Konkrēti - par 
pārkāpumiem, kuri rodas mājas 
cūku izkaušanas procesā, kas 
ietekmē saslimšanas izplatīša-
nu. Un par dezinfekcijas līdzekļu 
pasakainām cenām, kuras nosa-
ka izplatītāju firmas un par ko ir 
spiestas maksāt zemnieku saim-
niecības. 

Taču arvien skaļāk skan tau-
tas balss. Savu viedokli portālam 
„ves.lv” atklāti izteica Kokneses 
novada zemnieku saimniecības 
„Kalnavoti” īpašnieks Jānis Dze-
nis. Lauksaimnieks uzskata, ka 
atšķirībā no Lietuvas, kur tiek 
veikti noteikti pasākumi, lai ap-
karotu ĀCM, Latvijas Pārtikas 
un veterinārais dienests ir tikai 
pasīvs novērotājs. J.Dzenis uz-
svēra, ka konkrētas rīcības vietā 
mūsu PVD „izplata nevienam ne-
vajadzīgus papīrus.” Acīmredzot 
runa ir par bukletiem, kas sniedz 
informāciju par klasisko cūku 
mēri un Āfrikas cūku mēri, ar 
šiem informatīvajiem materiāliem 
tika nodrošinātas visas pašvaldī-
bas. Tajā pašā laikā, pēc J.Dzeņa 
teiktā, Rīgas mednieki, kuru ofi-

ciālās medību teritorijas atrodas 
Latgalē, netraucēti ved meža 
cūku gaļu uz galvaspilsētu. Po-
licijas posteņu uz ceļiem ir maz. 
Tas, ka pirms Aglonas svētkiem 
tika atklāts gadījums, kad no ka-
rantīnas zonas Rēzeknē pārva-
dāja sivēnus, ir vienkārši nejau-
šība – pārliecināts Jānis Dzenis. 
Izsludinātā karantīna darbojas 
tikai uz papīra. J.Dzenis atceras 
1986. gadu, kad sākās klasiskā 
cūku mēra epidēmija, taču pret 
šo slimību ir vakcīna. Tolaik in-
ficēšanās zonas teritorijā, 3 ki-
lometru attālumā, tika izkautas 
visas cūkas, bet milicijas posteņu 
bija tik daudz, ka bez dezinficēša-
nas nedrīkstēja ne tikai izbraukt 
vai iebraukt apdzīvotā vietā, bet 
pat šķērsot Daugavu.

Jānis Dzenis uzskata, ka 
ĀCM sekas daudzām Latvijas 
saimniecībām ir postošākas nekā 
Krievijas sankcijas. Ja ĀCM iz-
platīšanās zonā zemnieki audzē 
graudaugus, kukurūzu, kartupe-
ļus, tad izeja ir viena –sadedzināt 
ražu. 

Tam, ka, pēc J.Dzeņa do-
mām, trūkst mednieku trofeju 
stingras kontroles un nav nodroši-
nāts policijas posteņu pietiekams 
daudzums, piekritīs arī vairāki 
Krāslavas un Dagdas novada ie-
dzīvotāji. Mājas cūku apzināšana 
visās zemnieku saimniecībās, kā 
arī analīžu veikšana – tā ir tikai 
puse no visiem nepieciešama-
jiem pasākumiem. Cīņā ar ĀCM 
Pārtikas un veterinārajam die-
nestam ir atvēlēta galvenā loma. 
Un ir taisnība Dzeņa k-gam - ar 
„darbību uz papīra” šo bīstamo 
slimību neapkarosi.

Valentīna SIRICA

Karantīna uz papīra
Šī gada augustā piemājas saimniecību īpašnieki saņēma 
pozitīvu informāciju. Kompensācija par mājas cūku izkau-
šanu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajās teritorijās tiks 
palielināta. Par sivēnmāti vai vaislas kuili - 170,00 eiro (ie-
priekšējo 115 eiro vietā), par nobarojamu cūku un vaislas 
jauncūku – 120,00 eiro (iepriekšējo 65 eiro vietā), par piena 
sivēnu — 35,00 eiro (iepriekšējo 25 eiro vietā).

Tuvojoties rudenim, Kal-
niešu TN ir pienācis jaunu un 
interesantu pasākumu laiks. 
Taunas nama vadītāja Lilija 
Maslovska vakaros aicina uz 
mēģinājumiem savu kolektī-
vu dalībniekus. Nesen sievie-
šu vokālais ansamblis “Fan-
tāzija” veiksmīgi piedalījās 
Sarkanā Krusta organizētajā 
pasākumā Krāslavas Kultū-
ras namā, kur veltīja dzies-
mas Norvēģijas delegācijai. 

Bet oktobrī Kalniešos 
notiks senioru balle “Mani 
gadi - mana bagātība”. Ir zi-
nāms, ka šis pasākums pen-
sionāru vidū ir ļoti populārs. 
Viņi to gaida, ir gatavi dejot 
līdz rītausmai. Tāpēc lūdz 
svētkus sākt agrāk. Savukārt 
šobrīd Kalniešu TN foajē sa-
darbībā ar Kalniešu bibliotē-
ku skatāma Rutas Volodzko 
fotoizstāde “Rudens krāsas”. 
Izstādē skatāmi šī brīnišķīgā 
gadalaika mirkļi.

Tamāra RUKMANE, Kal-
niešu bibliotēkas vadītāja

Rudens krāsas Kalniešos

Man ļoti patīk rudens sā-
kums, kad satiekot cilvēkus pēc 
vasaras brīvdienām un atvaļinā-
jumiem, visiem ir daudz patīkamu 
atmiņu, spilgtu emociju un intere-
santu stāstu. Pirmajā septembra 
nedēļā redakcijā viesojās mūzi-
kas skolotāja un “Varavīksnes” 
skolas koru vadītāja Rita Andreje-
va. Viņa pastāstīja par zēnu kora 
piedalīšanos Neptūna svētkos 
Jūrmalā.

“Mūsu skola sadarbojas ar 
Irīnas Pētersones vadīto Lietišķo 
sieviešu klubu, un 22. augustā vi-
ņas mūs aicināja piedalīties Nep-
tūna svētkos,” savu stāstu uzsā-
ka Rita Andrejeva. 
“Līdzīgu uzaicinā-
jumu mēs saņē-
mām jau ceturto 
gadu pēc kārtas, 
katru gadu brauc 
cita bērnu grupa. 
Vislatvijas dzies-
mu un deju svētku 
gaidās uz Jūrmalu 
tika aicināts mūsu 
zēnu koris. Vēlos 
teikt, ka mūs uz-
ņēma ļoti sirsnīgi. 
Sagaidīja pie paša 
autobusa, pavadīja 
līdz norādītajai vie-
tai. Šogad bija pul-
cējies liels skaits 
skolēnu, arī bērni 
no rehabilitācijas 
centriem. Mūs vi-
sus ar siltiem svei-
cieniem sveica pati 
Irīna Pētersone un, 
novēlot veiksmi, 
stafeti nodeva pa-
sākuma organiza-

toriem. Kādēļ mēs tur bijām pul-
cējušies? Kas mūs uzaicināja uz 
šo jauko pasākumu? Protams, kā 
pirmo mums bija jāsagaida Nep-
tūnu, kurš no jūras dzelmēm at-
peldēja ar gumijas laivu. Arī viņš 
sveica visus klātesošos, un svētki 
varēja sākties. Mūsu bērni nokļu-
va divās komandās - “Degunra-
dži” un “Strausi”. Pludmale tika 
sadalīta 10 pietures punktos, visi 
lēkāja, skraidīja, pildīja uzdevu-
mus, skanēja mūzika, atmosfēra 
bija vienkārši lieliska! Bez uzde-
vumiem un stafetēm svētku ietva-
ros darbojās radošās darbnīcas, 
kas arī piesaistīja daudzu bērnu 

uzmanību. Daudzas stafetes ma-
niem astotklasniekiem likās ļoti 
vienkāršas, pareizāk, paredzētas 
sākumklašu skolēniem, taču arī 
viņi ar prieku visur piedalījās. 

Noskraidījušies un nolēkā-
jušies, bērni tikās ar rakstnieku 
Vladimiru Novikovu, kurš ar kat-
ru atsevišķi diskutēja un uzdāvi-
nāja savu grāmatu ar autogrāfu. 
Bērniem tas bija liels notikums, 
jo viņiem bija iespēja aci pret aci 
tikties ar tik solīdu vīrieti, turklāt 
saņemt no viņa dāvanu. 

Vēlos atzīmēt, ka pasākuma 
sākumā katrs dalībnieks saņēma 
maisiņu ar augļiem un ūdeni, pēc 

tam tika pasniegtas 
garšīgas pusdienas, 
saldējums, arī ceļa-
maizē iedeva augļus 
un dzērienus. Tas 
bija patīkami! Turklāt 
visi saņēma šo svēt-
ku tradicionālo mu-
gursomu ar skolas 
piederumiem.

Es uzskatu, ka 
šis brauciens kora 
zēniem būs kā papil-
dus motivācija turp-
mākajā darbā. Vēlos 
pateikties mūsu no-
vada domei par sarū-
pēto autobusu. Pal-
dies arī palīgiem, kuri 
devās ceļā kopā ar 
mums - Aleksandram 
Kļimovam, Ivanam 
Lukšam un Olgai Da-
ļeckai”.

Natālija 
 ZDANOVSKA

Olgas DAĻECKAS 
foto

Krāslavas “Degunradži” un “Strausi” 
ciemos pie Neptūna
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Projekts ir vērtīgs ne tikai 
ar tā ietvaros organizētajām 
apmācībām uzņēmējiem, kas 
piedāvā ēdināšanas pakalpoju-
mus, kulināro tradīciju iepazīša-
nu, pieredzes apmaiņas brau-
cieniem, bet arī ar to, ka Latgalē 
atkal ir aktīva kulinārā mantoju-
ma tīkla darbība. Šis tīkls Lat-
galē darbojas nu jau desmit ga-
dus, taču pēdējo gadu laikā bija 
iestājusies zināma pasivitāte. 
Pateicoties dažiem uzstājīgiem 
uzņēmējiem, Tatjana Kozačuka 
juta, ka ir pienācis īstais laiks, lai 
atkal atdzimtu Latgales kulinārā 
mantojuma tīkla darbība. Viņa 
ar šo domu dzīvoja jau ilgāku 
laiku, līdz beidzot radās iespēja 
uzrakstīt un iesniegt projektu. Līdz 
šai lieliskajai iespējai Tatjana tīkla 
koordinēšanu uzskatīja par hobiju, 
patiesībā arī uzņēmējiem tas tāds 
bija, jo nekāds finansējums netika 
saņemts. 

Par to, ka tīkla darbības atjau-
nošana bija īpaši svarīga liecina 
arī fakts, ka tā dalībnieku starpā 
ir izveidojusies patiesa draudzī-
ba. “BELLA CUISINES” ietvaros 
Kulinārā tīkla dalībnieki devās pie-
redzes apmaiņas braucienos uz 
Zviedriju un Baltkrieviju, uzņēma 
ciemos baltkrievu delegāciju. Kat-
ra atkalredzēšanās sniedza neap-
rakstāmu prieku. Tā var priecāties 
tikai īsti draugi. 

Projekta noslēguma kon-
ferencē tikās teju 100 cilvēki - 
projekta vadītāja ar savu darba 

komandu, Latgales pašvaldību 
pārstāvji, Latgales kulinārā man-
tojuma tīkla dalībnieki, viesi no 
Baltkrievijas, tie uzņēmēji, kuri 
plāno kļūt par kulinārā mantojuma 
tīkla biedriem. Īpašo viesu vidū 
bija Eiropas kulinārā mantojuma 
tīkla vadītājs Nikolas Feļstroms, 
kurš savā prezentācijā sniedz ik-
vienam noderīgu informāciju, iz-
stāstīja par Kulinārā mantojuma 
tīkla darbību Eiropā un atzinīgi 
novērtēja mūsu uzņēmēju paveik-
to. Arī paši Latgales un Vitebskas 
apgabala uzņēmēji dalījās atmi-
ņās par to, kā aizsākās darbs šajā 
jomā.

Katra projekta aktivitāte ir no-
zīmīga, taču vislielākais notikums 
bija Starptautiskā kulinārā centra 
atklāšana, kas notika 9. septem-
brī, Krāslavā…

Otrdienas rīts bija satrau-

kuma pilns. Kā gan citādi - grāfu 
Plāteru pils kompleksā, pārvald-
nieka mājā, celtnieki vēl steidza 
sakārtot vadus, ciešāk pieskrūvēt 
skrūves, pārbaudīt spuldzes… 
Vakarā ēka sagaidīja savus pir-
mos apmeklētājus. Lielā diena bija 
klāt. Krāslavieši atceras, kādā stā-
voklī šī ēka bija vēl pagājušā gada 
rudenī… Nožēlojama, noplukusi, 
drūma, pamesta… Bez cerībām 
te reiz redzēt rosību. Taču Krāsla-
vā dzīvo neatlaidīgi cilvēki. Aptu-
veni pirms 8 gadiem, kad sākās 
pils kompleksa sakopšanas darbi, 
Ināra Dzalbe, Tatjana Kozaču-
ka un Ilze Stabulniece, klīstot pa 
pamesto ēku, iztēlojās kā skaistā 
sapnī - te būs kulinārā mantoju-
ma centrs, te tūrisma informācijas 
centrs, te tūristu uzgaidāmā telpa, 
te kabinets, te… Viņas atzīst, ka 
neticēja šī sapņa īstenībai, bet 

tajā pašā laikā Tatjana saglabāja 
tolaik uz noplēstas papīra lapas 
ar roku uzzīmētu ēkas telpu izvie-
tojumu, Ināra turpināja attīstīt pils 
kompleksu, iesniedzot projektu 
pēc projekta, arī Ilze, aizsākusi 
Latgales kulinārā mantojuma tīkla 
darbu Krāslavā, neļāva šai idejai 

noplakt. Ne velti ir teiciens, ja cil-
vēks grib, viņš atradīs simtiem ie-
spēju, ja negrib - simtiem atrunu. 
Šīs krāslavietes meklēja iespējas. 
Un atrada. 

9. septembra pēcpusdienā, 
atklājot Starptautisko kulinārā 
mantojuma centru un Tūrisma 
informācijas centru, Krāslavas no-
vada priekšsēdētājs Gunārs Upe-
nieks atzina, ka Krāslavā daudzas 
ēkas ir atjaunotas, taču tik īpaša 
atklāšana nav bijusi nevienai. 
Skanot Eiropas Savienības him-
nai, nebeidzamiem apsveikuma 
vārdiem un šampanietim dzirks-
tot, tuvojās svinīgais lentītes pār-
griešanas mirklis. Likās, ka sirds 
sāka straujāk sisties ne tikai pro-
jektā strādājošajiem cilvēkiem, bet 
ikvienam klātesošajam. Sapnis 
kļuva par īstenību. Tagad Pils ielā 
2, grāfu Plāteru pils kompleksā 
atrodas Starptautiskais Kulinārā 
mantojuma centrs un Tūrisma in-
formācijas centrs. Te var ne tikai 
saņemt tūristiem aktuālu infor-
māciju, bet arī iegādāties vietējo 
amatnieku izstrādājumus.

Inga PUDNIKA
Alekseja GONČAROVA foto

II Kā sapnī…
12. septembrī noslēdzās projekts “BELLA CUISINE”, kura 
ietvaros tika organizētas dažādas aktivitātes ar mērķi sa-
glabāt Latgales reģiona un Vitebskas apgabala kulinārā 
mantojuma tradīcijas. 

Jau deviņus gadus ilgst lat-
viešu un norvēģu sadarbība brīv-
prātīgo darbā organizācijā “Sar-
kanais Krusts”. Šoreiz desants no 
Nord - Trondelagas Krāslavā strā-
dāja četras dienas, lielajā pasāku-
mā “Mēs esam dažādi, bet vienoti 
savā zemē” piedalījās arī bērni no 
Aglonas un Dagdas novadiem. 

Pirmās trīs dienas - bērnu 
nometnes prezentācija, videofil-
mu apmaiņa, radošās darbnīcas, 
jautras stafetes, spēles, dejas un 
gaisa pūķu palaišana. 

Par seno partneru noslēgu-
ma pasākumu mēs izstāstīsim 
nākamajā numurā.

Aleksejs GONČAROVS

Dažādi, bet vienoti

„Iegūt izglītību nozīmē iegūt 
tiesības uz nākotni. Nav drošāka 
ceļa tautai uz spožu un laimīgu 
nākotni kā izglītība.” (J.Akuraters)

Pateicoties 173 ziedotājiem 
no Latvijas, ASV, Kanādas, An-
glijas, Vācijas, Zviedrijas, Austrā-
lijas un Venecuēlas, Vītolu fonds 
jauno 2014./2015.mācību gadu 
sāk ar 603 stipendijām spējīgiem, 
centīgiem, bet maznodrošinātiem 
jauniešiem. 

No Krāslavas un Dagdas 
novadiem stipendiju šogad saņem 
24 studenti. To vidū ir 10 jaunie 
stipendiāti, kas 1. septembrī 
uzsāka studijas. Tie ir – Ilze 
Maļkeviča (Zvejnieku ģimenes 
stipendija), Katrīna Danileviča (AS 
„BAO” stipendija), Daniels Stauro 
(Dr.Emīla Osis un Daces Muriks-
Osis stipendija), Diāna Jakovļeva 
un Zeltīte Babre (abas jaunietes 
saņem Asjas un Berndta Everts 
piemiņas stipendiju) no Dagda 
novada. No Krāslavas novada 
stipendiju sāk saņemt Kristīne 
Kitoka (AS „BAO” stipendija), 
Sabīne Mikulāne (Karakasas 
Dāmu komitejas stipendija), Jūlija 
Sprance (SIA „Valler” stipendija), 
Elīna Pinčuka („Daugavas 

vanagu” Anglijas fonda stipendija) 
un Linda Pizāne (Dr.Emīla Osis 
un Daces Muriks-Osis stipendija).

Vītolu fonda administrētās 
stipendijas ir no 1500 EUR līdz 
4400 EUR akadēmiskajā gadā. 
Ar 412 stipendiātiem līgumi tika 
pagarināti, 191 ir jauns stipendi-
āts, bet 35 talantīgi jaunieši vēl 
palikuši kandidātu sarakstā. 

Vītolu fonds šajos 12 darba 
gados ir pierādījis, ka ziedotāju 
sniegtais atbalsts ir nopietns iegul-
dījums Latvijas nākotnē.  Fondā 
izskoloti vairāk kā 1600 studentu. 
Viņi atraduši darbu, turpina stu-
dijas maģistratūrā, doktorantūrā. 
Īstenojot VF vēlējumu: ”Sasniegt 
tādu dzīves līmeni, lai varētu at-
griezties un palīdzēt citiem, mūsu 
bijušie stipendiāti ziedo „Draugu 
stipendijai’. Šogad patiecoties sa-
darbībai ar ZIEDOT. LV un daudzu 
cilvēku ziedojumiem šogad būs 9 
Draugu stipendijas. 

Papildus informācija info@
vitolufonds.lv; tel: 26022856; 
67280122

Pieteikšanās 2015./2016.
mācību gada stipendijām sāksies 
2015. gada 15. janvārī un ilgs līdz 
01.03.2015.

Stipendijas talantīgiem
 jauniešiem
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Natālija iesāka strādāt Alek-
sandrovas internātpamatskolā, 
kura realizē speciālās pamatiz-
glītības programmas izglītojama-
jiem ar garīgās attīstības trau-
cējumiem. Pirmos piecus gadus 
viņa strādāja par nakts auklīti, 
kad uzradās izglītībai atbilstoša 
vakance, sieviete pārgāja pavāra 
darbā un nostrādāja šajā skolā 
vēl sešus gadus. Iespējams, viņa 
šo darbu veiktu arī šobaltdien, 
taču liktenis uzsūtīja pārbaudī-
jumu. Bieži slimoja dēliņš, kā ik-
viena māte, arī Natālija izvēlējās 
parūpēties par bērnu, veltīt daudz 
vairāk laika viņam. 

“Aptuveni divus gadus biju 
bezdarbniece,” turpina Natālija. 
“Ēdnīcas vadītājas darbu man 
piedāvāja Dagdas vidusskolas 
direktores vietnieks Aldis Beitāns. 
Piekritu bez lielas šaubīšanās, jo 
man ir ģimene, kurā aug trīsgadī-
gais Daivis un meita Elīna – 6.a 
klases skolniece. Dzīvesbiedrs 
Maigonis Staģis pēc profesijas ir 
apdares darbu strādnieks, taču 
pastāvīga darba viņam nav. Tā-
lab katrs eiro mums ir no svara, 
šī darbavieta atrodas tuvu mājām 
— 15 minūšu gājiena attālumā. 
Darba piedāvājums tika izteikts 
aprīlī, es uzreiz sāku atsvaidzināt 
zināšanas un meklēt to informāci-
ju, kas būtu noderīga šajā amatā.” 

Natālija uzsāka darbu, kad 
ēdnīcā jau bija paveikts remonts. 
Visām lietām viņa pieiet ar mil-
zu atbildību, ir pamatoti prasīga, 
lauž kādas iepriekš iedibinātās 
normas, kas nebija īsti pareizas 
un tas varbūt kādam arī nepatīk. 
Natālija jūt atbildību gan par ko-
lektīvu, gan par ēdienkarti, gan 
par kalkulāciju un citām lietām. 

Natālija: “Esmu pilnībā atbil-
dīga par to, lai visi bērni garšīgi 
paēstu, lai būtu viss nepiecieša-
mais. Es labi zinu, kā tas ir, kad 
mans bērns no skolas pārnāca 
mājās slikti paēdis vai neēdis. Tā-
pēc man personīgi ir ļoti svarīgi, 
lai ne tikai mans, bet katrs bērns 
būtu garšīgi paēdis, lai vecāki pa-
laižot viņu uz skolu, neuztrauktos 
par šo jautājumu. Mācību gada 
sākumā vēl tikai pielāgojamies 
bērniem, jo tagad ēd daudz vai-
rāk skolēnu, nekā agrāk un jā-
meklē iespējas visus paēdināt 
laikus.”

Jaunajai ēdnīcas vadītā-
jai šis ir ļoti saspringts laiks, jo 
papildus tiešajiem darba pienā-
kumiem, viņa mācās strādāt ar 
jaunu datorprogrammu. Lai visu 
paspētu, Natālijai pietrūkst dar-
badienas, bet viņa nepārdzīvo 
par ieguldīto laiku, jo saprot, ka 
pēc mācībām, kas notiek attā-
lināti caur saziņas programmu 
“Skype”, strādāt viņai būs krietni 
vieglāk. Tāpēc viņa steidz visu 
apgūt ātrākā tempā.

Natālijai pat sapņos nav rā-
dījies, ka reiz vadīs ēdnīcu, at-
bildēs par nelielo kolektīvu, kurā 
ir pavāre, pavāra palīdze, divas 
virtuves strādnieces. Taču viņa 
ir ļoti mērķtiecīga, par ko liecina 
kaut vai tas, ka, būdama stāvoklī, 
viņa mācījās Dagdas arodvidus-
skolā un paralēli strādāja Alek-
sandrovas internātpamatskolā 
nakts maiņā. Bija grūti savienot, 
taču Natālijai izdevās. Viņa ne-
noliedz skolas ieguldījumu savos 
panākumos, tomēr vislielākais 
viņas skolotājs bija kolēģe, inter-
nātpamatskolas pavāre Ludmila 
Zariņa, paldies arī medmāsiņai 

Viktorijai. Vienmēr varēja 
piezvanīt, palūgt viņai padomu 
arī tad, kad pati vēl tikai mācījās 
arodvidusskolā. Natālija priecā-
jas, ka savulaik Aleksandrovā 
viņai nācās mēnesi strādāt no-
liktavas pārziņa amatā un arī 
tās zināšanas tagad lieti noder 
jaunajā darbā. Izmantojot izde-
vību, Natālija saka paldies Lud-
milai un arī internātpamatskolas 
grāmatvedības meitenēm, kuras 
viņai savulaik palīdzējušas un arī 
tagad uzmundrina, uzsverot, ka 
viss izdosies. 

Natālija: “Bet vislielākais 
paldies maniem tuviniekiem, kuri 
vislabāk pazīst manu raksturu un 
zina, cik ļoti pārdzīvoju par katru 
niansi darbā, turpina mani at-
balstīt un uzmundrināt itin visā. Es 
mīlu pārmaiņas, mīlu daudzveidī-
bu, un patīk gūt panākumus.”

Vismaz pagaidām manai 
sarunbiedrei nav pamata satrau-
kumam. Skolas direktore apgal-
vo, ka pedagogi un bērni ir ļoti 
apmierināti ar ēdiena kvalitāti. Ja 
mācību gada sākumā pusdienas 
ēda 280 cilvēku, šobrīd jau ir 311, 
un izskatās, ka būs vēl vairāk. 
Natālija saka – mēs gatavojam 
bērniem un viņiem jāpiedāvā ne 
tikai garšīgi, bet arī interesanti 
ēdieni. Protams, ir jāiekļaujas fi-
nansējumā, bet iespējas variēt ar 
piedāvājumu ir. Natālija atzīst, ka 
ne visi bērni gatavi mainīt ēšanas 
paradumus no tiem, kas izveido-
jušies ģimenē, pret veselīgiem. 
Sava loma ir arī bērnu vecumam, 
piemēram, mazi bērni parasti ēd 
salātus, gurķus, tomātus, bet bur-
kānus ar ķiplokiem — ne sevišķi. 
Jāmēģina piedāvāt kaut ko citu.

Natālijas hobijs nav saistīts 
ar virtuvi. Viņa lepojas ar to, ka 
ir folkloras kopas “Olūteņi” dalīb-
niece. Lai arī kolektīva labā nā-
kas ziedot daudz personīgā laika, 
Natālija nenožēlo ne mirkli no tā 
un apgalvo, ka gūst lielu baudu, 
uzstājoties kopā ar kopu “Olū-
teņi”. Ar viņu uz skatuves kāpj 
arī pašas bērni, par ko mammai 
divkāršs prieks. Vēl mana sa-

runbiedre ir čakla rokdarbniece, 
kurai patīk izgatavot atklātnes 
un šūt lelles. Tie nav parasti, bet 
ekoloģiski rokdarbi, kas tapuši 
pamatā no dabas materiāliem – 
puķēm, sūnām, pakulām un cita. 
Tagad tam neatliek daudz laika, 
taču Natālija nevar atteikt cilvēka 
lūgumam, un tādos gadījumos 
ķeras klāt pasūtījuma izpildei. Vēl 
viņai un bērniem patīk kopā at-
pūsties pie ūdens. Maigonis šad 
tad dodas makšķerēt ar drau-
giem, bet par kaislīgu makšķer-
nieku viņu nevar saukt.

Sarunbiedre neslēpj, ka dzī-
vē bijis posms, kad ģimenei ne-
bija ienākumu un gribējās visu 
pamest, doties uz ārzemēm. Kas 
viņus atturēja?

Natālija: “Laikam tas, ka es 
mīlu Latviju! Mūsu zeme ir ļoti 
skaista, biju Bauskā, Rīgā, Sigul-
dā. Bet ļoti gribas apceļot citas 
pilsētas, taču pagaidām dzīve 
veidojas tā, ka ceļojumam ne-
atliek ne laika, ne brīvu līdzek-
ļu. Man gribas ticēt labajam un 
tam, ka mani bērni varēs atrast 
sev pielietojumu šeit, dzimtenē, 
ka nebūs peļņā jābrauc uz ār-
zemēm. Savai meitai vienmēr 
uzsveru, ka ir cītīgi jāmācās, viss 
ir pašas rokās. Un viņa ieklausās 
— ir teicamniece, par ko man mil-
zīgs prieks!” 

Juris ROGA, autora foto

Jaunas personasSoli pa solītim
Dagdas vidusskolas ēdnīcas vadītāja Natālija Bistrova ir 
dzimusi Rīgā, bet nu jau sevi uzskata par vietējo iedzīvotā-
ju, jo šurp dzīvot pārcēlās 12 gadu vecumā. Pavāra - vies-
mīļa profesiju apguva Dagdas arodvidusskolā, bet pirmās 
darba gaitas sāka ne savā profesijā, bet darīja pavisam 
citu, taču visai atbildīgu darbu. 

Abas Klāras Sakovičas mei-
tas mācījās ģimnāzijā, attiecīgi 
mājās runāja gan krievu, gan lat-
viešu valodās, tāpēc Šērona ir 
apguvusi divas valodas. Protams, 
liela nozīme bija valodas mācību 
stundām skolā, taču jauniete at-
zīst, ka mājas apstākļos, runājot 
par sadzīviskām lietām, valodu ir 
vieglāk atcerēties nekā mācību 
stundu laikā. Pat pēc 12 gadiem 

Šērona atceras abas šīs valodas! 
No rīta, pamodusies savā otrajā 
ģimenē, viešņa no tālās zemes uz 
jautājumu, vai viņa ir izgulējusies, 
sniedza atbildi, kas aizkustināja 
līdz sirds dziļumiem: “Nekur nevar 
tik labi izgulēties, kā mājās!”

Šo ģimeni patiesi ir ļoti inte-
resanti vērot, pat nevar nojaust, 
ka šī meitene, tomēr viņiem ir 
sveša, viņi pret Šēronu izturas 

kā pret savu meitu un māsu. Bet 
jaunzēlandiete nebeidz lielīt otrās 
mammas pavārprasmes.

Jautāju meitenei, kas mūsu 
pilsētā ir mainījies? Topošā gi-
nekoloģe (Šērona apgūst tieši šo 
profesiju) atbildēja: “Uz šejieni 
braucu vienreiz divos gados, tā-
pēc būtiskas pārmaiņas neesmu 
pamanījusi, taču pilsēta viennozī-
mīgi ir kļuvusi tīrāka, sakoptāka. 
Ir patīkami skolā satikt tos pašus 
skolotājus. Biju priecīga satiekot 
Jeļenu Kļimovu, kura organizē 
mūsu nokļūšanu uz šejieni un rū-
pējas par to, lai mēs, ārzemnieki, 
te justos kā mājās.”

Jau kuru reizi Šērona Krāsla-
vā nokļūst mums tik ļoti ierastajā, 
bet viņai pilnībā neredzētajā un 
nepiedzīvotajā kartupeļu rakša-

nas laikā. Arī šoreiz ģimene 
devās uz talku. 

Jāpiebilst, ka Klāra Sa-
koviča savā ģimenē ir pieņē-
musi jau sešus skolēnus no 
ārvalstīm - Amerikas, Vācijas, 
Šveices, Jaunzēlandes. Ar vi-
siem joprojām uztur kontaktus 
ne tikai sazinoties elektroniski, 
bet arī apciemojot viens otru. 
“Ceru, ka arī uz Jaunzēlan-
di reiz aizbrauksim,” smaida 
viesmīlīgā mamma. Šajā ģi-
menē dzīvoja arī skolotāja 
Karla no Amerikas, katru gadu 
ciemoties brauc skolotāji no 
Taizemes. Ziniet, paciemojo-
ties pie savas bijušās fizikas 
skolotājas Klāras Sakovičas, 
es nemaz nebiju pārsteigta, ka 
cilvēki tik ļoti tiecas uz šo māju. 

Te visus sagaida ar 
atklātu un sirsnīgu 
smaidu, komuni-
kācijas laikā te no-
skaņojums vienno-
zīmīgi uzlabojas, jo 
te viss ir siltuma un 
viesmīlības pārpil-
dīts. “Mūsu durvis 
ir atvērtas visiem, 
kuri te jel kad ir dzī-
vojuši, protams, arī 
jauniem viesiem!” 
vienā balsī apstip-
rina Sakoviču ģi-
mene. 

A t v a d o t i e s 
jaunākā meita Jū-

lija saka: “AFS programma - tas 
ir labākais, ko varēja izdomāt. Tā 
ļauj kļūt tolerantākiem, pacietīgā-
kiem pret apkārtējiem. Mums ir 
jāsaprot, ka kultūra ir ļoti smalka 
lieta, jutīga. Katrai tautai ir sava 
mentalitāte, savas tradīcijas un 
mums cilvēki ir jāpieņem tādi, 
kādi tie ir, pat tad, ja pirmajā acu-
mirklī šķiet, ka tas ir pilnīgi nepie-
ņemami. Turklāt, protams, valodu 
zināšanas, saikne uz visu dzīvi, 
draugi, pareizāk brāļi un māsas 
visā pasaulē - tas ir tik lieliski! 
Paldies visiem, kuri izdomāja 
šādu programmu, un turpina to 
atbalstīt un attīstīt!”

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto

Krāslava - Jaunzēlande. Tālu vai tuvu?
Pirms 12 gadiem “Varavīksnes” skolā programmas AFS 
ietvaros mācījās meitene Šērona no Jaunzēlandes. Pēdē-
jās augusta dienās viņa atkal ieradās savās otrajās mājās, 
pie savas otrās ģimenes, pie mammas (tieši tā Šērona viņu 
uzrunā) Klāras Sakovičas. Tā nav pirmā viņas viesošanās 
reize pēc mācību pabeigšanas Krāslavā. “Kas gan tas par 
attālumu - no Jaunzēlandes līdz Krāslavai?! Galvenais, ka 
es atkal varu satikt savu otro ģimeni, pēc kuras ļoti ilgo-
jos!” saka Šērona. 

Tuvojas 9. 
Daugavpils Zinātnes 

festivāls

No 22. līdz 26. septembrim visi 
interesenti tiek aicināti aizraujošā 
ceļojumā - 9. Daugavpils Zinātnes 
festivālā, kura laikā ikviens festivāla 
apmeklētājs, iesaistoties dažādās 
aktivitātēs, saprotamā veidā iepazīs 
un izvēlēsies savu zinātni. 

Festivāls piedāvās dažādas 
izstādes, interaktīvās aktivitātes un 
lekcijas, kas notiks arī jaunuzceltajā 
Daugavpils Universitātes Dzīvības 
zinātņu un tehnoloģiju mācību kor-
pusā.

Īpašie festivāla viesi:
•	 Francijas institūts Latvijā, kas sa-

gatavojis izstādi “Zeme mūsu ro-
kās”, līdz 24. septembrim vēstīs 
par dzīvi saskaņā ar apkārtesošo 
vidi, par patēriņu un ražošanu 
rītdienai, kā arī atbildīgu resursu 
pārvaldīšanu.  

•	 L`OREAL Baltic, UNESCO Lat-
vijas Nacionālā komisija (LNK) 
un Latvijas Zinātņu akadēmija 
(LZA) aicina sabiedrību, īpaši 
jauniešus, iepazīt zinātni kā no-
zari, kurā iespējami augsti dzī-
ves sasniegumi un veiksmīga 
karjera, aizrautība un nemitīga 
attīstība. 

Nedēļas laikā Daugavpils Uni-
versitātes korpusi Parādes ielā 1 
un Parādes ielā 1 A kļūs par zināt-
nes un jaunatklāsmes centru, kurā 
varēs modelēt kristālus, iepazīt zi-
nātnisko laboratoriju ikdienas dar-
ba ritējumu, darboties meistarkla-
sēs,  piedalīties lekcijās, spēlēs un  
konkursos, apgūstot daudz jaunu 
un interesantu zināšanu. Zinātnes 
festivālu 26. septembrī no plkst. 
17:00 līdz 22:00 noslēgs Zinātnieku 
nakts. Tās tēma šogad ir „Kristāli”. 

Uz tikšanos 9. Daugavpils Zi-
nātnes festivālā 22. – 26. septembrī 
Daugavpils Universitātē!

Jautājumu gadījumā lūdzam 
griezties DU Zinātņu daļā (Vie-
nības ielā 13, 219. kabinetā, tālr. 
65425452, 22042902, e-pasts: zin-
da@du.lv).

Zane LOČMELE
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Skolas direktore Ērika Za-
rovska pastāstīja, ka arī šajā mā-
cību gadā izglītības iestāde rea-
lizēs divas programmas: vizuāli 
plastiskā māksla, kuru šobrīd ap-
gūst 54 audzēkņi un dejas pamati, 
kuru apgūst 38 izglītojamie. Vi-
zuāli plastiskās mākslas program-
ma tiek apgūta septiņu gadu laikā, 
dejas pamati – sešu gadu laikā. 
Indras profesionālās ievirzes iz-
glītības iestādē kopā ar vietējiem 
mācās arī kādi 30 bērni no Robež-
nieku un 15 – no Piedrujas pagas-
ta. Audzēkņu skaits šogad sarucis 
ne tikai tāpēc, ka pērn izlaidums 
bija 12 jaunajiem māksliniekiem 
un vietā atnāca tikai 11, bet arī 
tāpēc, ka dažas novada ģimenes 
aizbrauca projām, paņemot līdzi 
bērnus un par dažiem bērniem 
skolā ir mazāk nekā pirms gada. 

“Mūsu skolas izglītības prog-
rammā šogad ir nozīmīgs jauninā-
jums, jo vizuāli plastiskās mākslas 
programmu esam papildinājuši ar 
jaunu priekšmetu,” turpina sko-
las direktore. “Nacionālā kultūras 

centra vadība vēlas, lai katrā skolā 
būtu kāds savs piedāvājums. Mēs 
izlēmām, ka varam piedāvāt bēr-
niem priekšmetu “Aušana”, jo tuvā-
kajā apkārtnē nevienā skolā tāda 
piedāvājuma nav, turklāt Indrā tam 
jau ir laba bāze – aušanas darb- 
nīca. Aušanas nodarbības būs, 
sākot ar trešo mācību gadu vienu 
reizi nedēļā. Skolu pabeidzot, bēr-
niem būs plašākas izvēles iespējas 

diplomdarba tēmas izvēlei – kāds 
varbūt izvēlēsies tieši aušanu. No-
darbības vadīs Olga Jokste, kurai 
ir atbilstoša izglītība un zināšanas 
šajā jomā. Ar to mēs nošausim di-
vus zaķus – bērnus piesaistīsim arī 
aušanas darbnīcām.”

Tādējādi jaunajā programmā 
tagad ir šādi priekšmeti: zīmē-
šana, gleznošana, kompozīcija, 
veidošana, darbs materiālā, au-
šana un mācību prakse – vasaras 
plenērs. Protams, mākslas skolu 
apmeklē zēni un meitenes, un kā-
dam varbūt ir šaubas par to, vai 
zēni gribēs aust? Direktore pār-
liecināta, ka viss būs kārtībā, un 
atgādina kultūras vēstures faktus. 
Liecības stāsta, ka senatnē pirmie 
audēji bijuši tieši vīrieši. Tā bija 
izteikti viņu nodarbošanās un par 
to liecina arī slavenu mākslinieku 
gleznojumi, piemēram, nīderlan-
diešu gleznotājs Vinsents van 
Gogs savos darbos daudz attē-
lojis audējus, un tajos redzami 
vīrieši. Pirmsākumos aušana tika 
uzskatīta par smagu profesiju, un 
labākie audēji bijuši tieši stiprā 
dzimuma pārstāvji. 

Kas attiecas uz dejas pamatu 
programmu, tad tajā nav nekādu 
izmaiņu, bērni tāpat kā līdz šim 
apgūs klasisko deju, raksturde-
ju, vēsturisko deju un virkni citu 
priekšmetu.

Juris ROGA, autora foto

Indras pagastā

Atgādināšu, ka Indras luterā-
ņu baznīcas ēka tika uzcelta 20. 
gadsimta 30. gados, galvenokārt 
robežsargu apmetnes vajadzī-
bām. Lai gan ēka 20. gadsimta 
sākumā tika uzbūvēta baznīcas 
vajadzībām, tā nekad netika at-
klāta un izmantota kā baznīca, 
tāpēc nonāca pašvaldības īpa-
šumā. Padomju varas gados ēkā 
tika ierīkota sporta zāle. Šobrīd 
Indras luterāņu baznīca (ēka) 
atrodas Krāslavas novada paš-
valdības īpašumā, un laika gaitā 
ir nolietojusies. Lai gan Indras 
luterāņu baznīca nekad nav kal-
pojusi kā baznīca, tā ir vēsturisks 
arhitektūras piemineklis. Ja mēs 
uzskatām sevi par civilizētu sa-
biedrību, tad mūsu uzdevums ir 
saglabāt kultūras mantojumu nā-
kamajām paaudzēm.

Jauniešu biedrības valdes 
locekle Ērika Zarovska uzsvēra, 
ka veikto darbu rezultātā ir no-
vērsta vēsturiskās ēkas degradā-
cija un sabrukšana. Ēka ir kļuvusi 
estētiski pievilcīga un veido vie-
notu ansambli ar Tēvijas parku. 
Savulaik nebija daudz c i l -
vēku, kuri ticēja Indras 
pagasta pārvaldes 

vadītājai Ērikai Gabrusānei, kad 
viņa izrādīja lielu iniciatīvu un 
pievērsās šī parka atjaunošanai 
un baznīcas glābšanai. Tagad 
pagastā ir labiekārtots parks, kas 
priecē apkārtnes iedzīvotājus 
un kurā notiek dažādi nozīmīgi 
pasākumi. Arī baznīcas ēkai tiks 
rasts pielietojums, šaubu nav. 

“Nesen mūsu pagastā vie-
sojās norvēģu delegācija, kuri 
pārstāvēja Sarkanā Krusta or-
ganizāciju,” stāsta Ē. Zarovska. 
“Kopā ar viņiem atbrauca tulks, 
kā arī savā mašīnā -- viņas vīrs, 
luterāņu pastars, ar četriem bēr-
niem. Viņš izteica dažus intere-
santus priekšlikumus par ēkas 
pielietojuma iespējām. Baznīcas 
apskates laikā ģimene bija lielā 
sajūsmā par redzēto, un izpildīja 
lūgumu nodziedāt kādu dziesmu 
– tā skanēja 

l i e l i s k i .  
Arī norvē-
ģiem šeit bija 
interesanti.”

Juris ROGA 
Autora foto

Turpinās glābšanas darbi
Pērnā gada pavasarī rakstījām par to, ka uzsākta Indras 
luterāņu baznīcas ēkas jumta nomaiņa, lai varētu sagla-
bāt vēsturisko ēku un izmantot pašvaldības vajadzībām. 
Tagad ir prieks paziņot, ka šovasar ir restaurēti baznīcas 
ēkas logi. Tas paveikts realizējot Indras jauniešu biedrības 
„Stāvēt aizliegts” projektu „Indras luterāņu baznīcas logu 
un durvju restaurācija”, kuru finansēja Valsts Kultūrkapitā-
la fonds un Indras pagasta pārvalde. 

Tagad arī aušana!
Indras Mākslas un mūzikas skola dibināta šķietami tālajā 
1991. gadā, un veiksmīgi turpina savu darbību arī šobalt-
dien, bērniem dodot iespēju atklāt, un attīstīt savus talan-
tus. Skolā šobrīd strādā seši pedagogi un direktore. Pa-
teicoties iespējai realizēt projektu, izglītības iestādes ēka 
šovasar tika nosiltināta, un var sacīt, ka skolas ārējais vei-
dols beidzot atbilst tās profilam un iekšējam saturam.

Biedrības „Indras jauniešu 
klubs „Stāvēt aizliegts”” darbības 
prioritāte ir kultūras tradīciju sa-
glabāšana un attīstīšana Indras 
pagastā un Krāslavas novadā. 
Biedrība aktīvi strādā jau četrus 
pilnus gadus un šajā laikā ir or-
ganizēti daudzi pasākumi, pie-
mēram, tradicionālo gadskārtu 
svētku svinēšanas tradīciju sa-
glabāšanai. Uzkrājusies pozitīva 
pieredze dažādu projektu reali-
zācijā, piemēram, iegādāti Lat-
viešu tautas tērpi un skaņošanas 
aparatūra pasākumu organizēša-
nai, realizēts keramikas tradīciju 
projekts un logu restaurācijas 
projekts. „Indras šodiena un pa-
gātne” ir jau ceturtais biedrības 
projekts, kura kopējais finansē-
jums ir 1721 eiro, no tiem 10 % 
ir Krāslavas novada domes līdzfi-
nansējums. “Biedrības jaunie-
šiem ir liela interese ne tikai par 
seno amatu prasmju saglabāša-
nu un apgūšanu, bet arī par sava 
novada un pagasta vēsturi, kas 
saskan ar šī projekta svarīgāko 
mērķi -- vēsturisko materiālu uz-
krāšana, apkopošana, saglabā-
šana, apstrāde, padarot pieeja-
mus nākamajām paaudzēm, kā 
arī saiknes un izpratnes uzlabo-
šana starp jauniešiem un vecāko 
paaudzi. Projekta mērķauditorija 

ir pusotra tūkstoša Indras pagas-
ta iedzīvotāju, tostarp -- 120 jau-
nieši un bērni, kuri mācās Indras 
vidusskolā, 20 jaunās ģimenes ar 
bērniem, 10 novada skolas un to 
audzēkņi, četras novada bibliotē-
kas un to lasītāji, novada vēstu-
res muzejs, apmēram 300 tūristi, 
kuri katru gadu apmeklē pagastu. 

Projekts turpināsies līdz 
2015. gada septembrim. Darbam 
esam iegādājušies portatīvo da-
toru, fotoaparātu un kopētāju, bet 
pats galvenais ir realizēt projektā 
ieplānotās aktivitātes. Mūs ļoti at-
balsta bijušais skolotājs Nikolajs 
Lobza, kurš aizraujas ar senu 
fotogrāfiju vākšanu. Faktiski ide-
ja par šo projektu mums radās 
tāpēc, ka pagastā ir šāds cilvēks, 
kurš interesējas par vēsturi un 
savācis lielu fotoarhīvu. Daļa no 
tā fotogrāfijām ir izvietota sociāla-
jos tīklos, kur tās pir-
moreiz ieraudzījām.”

Pirmais darbs 
-- Indras mūsdienu 
objektu, notikumu 
un personu fotogra-
fēšana, citas infor-
mācijas vākšana 
sākās vasarā. Tagad 
ir uzsākta seno fo-
togrāfiju meklēšana 
un apkopošana, jau-

niešu biedrības dalībnieki dosies 
pie ciemata un pagasta iedzīvo-
tājiem, tiks savāktas fotogrāfijas, 
dzīvesstāsti, notikumu liecības, 
kuras pēc iespējas plašāk at-
spoguļo Indras ciemata vēstu-
ri. No savāktajiem materiāliem, 
sadarbībā ar senākajām Indras 
ciemata dzimtām, taps prezentā-
cija, kuru parādīs ģimeņu atmiņu 
vakarā pie tējas tases. Iedzīvotāji 
varēs dalīties atmiņās, izstāstīt 
dzīvesstāstus. Projekta dalībnieki 
veiks fotogrāfiju apstrādi, skanē-
šanu, ierakstīs disku. Plānota su-
venīru izgatavošana noslēguma 
pasākumam. Labākās fotogrāfi-
jas paredzēts izdrukāt un veidot 
ceļojošu fotoizstādi, plānota arī 
bukleta maketa veidošana un ie-
spiešana. Fotoizstāde tiks atklāta 
nākamgad projekta noslēguma 
pasākumā, tajā arī dāvinās CD 
disku un bukletu skolām, bibliotē-
kām, notiks projekta īstenotāju un 
atbalstītāju sveikšana. 

Juris ROGA
Nikolaja LOBZAS arhīva foto

Par Indras šodienu un pagātni
Šogad jūnijā Indras jauniešu biedrība ”Stāvēt aizliegts” 
uzsāka realizēt Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītu 
projektu „Indras šodiena un pagātne”, informēja biedrības 
valdes locekle Ērika Zarovska.

Indra pagātnē

Projekts realizēts ar mērķi 
samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, uzlabot ēkas energoefek-
tivitāti. Ir veikta ārsienu siltināša-
na (logu aiļu siltināšana); cokola 
siltināšana (t.sk., bruģa apmales 
ierīkošana); bēniņu siltināšana 
(pārvietošanās laipu izveidoša-
na, izejas lūku uz jumta nomaiņa, 
jumta seguma nomaiņa, bēniņu 
logu nomaiņa); koka rāmju durvju 
nomaiņa (t.sk., noliktavas durvis); 
koka rāmju logu nomaiņa; siltum-
mezgla ierīkošana katlu telpā 
(t.sk., sadales cauruļu siltumizo-
lēšana katla un siltummezgla 
telpās, patērētās siltumenerģijas 
skaitītāja montāža); rekuperāci-
jas ventilācijas sis-
tēmas ierīkošana 
zālē; apgaismojuma 
nomaiņa sporta zālē 
uz LED tipa lampām 
(t.sk., gaismekļu 
aizsargrežģu mon-
tāža). Finansējuma 
avoti: Klimata pār-
maiņu finanšu ins-

trumenta finansējums un Krāsla-
vas novada domes finansējums, 
kopā -- 159604 eiro. 

Ēka tagad ir olīvzaļā krāsā, 
un, kā apgalvo abu iestāžu vadī-
tājas, šī krāsa un fasādes orna-
ments ļoti iepaticies vietējiem ie-
dzīvotājiem. Ēkas vecais veidols 
ir saglabājies vien atmiņās un fo-
togrāfijās. Arī manā foto arhīvā ir 
attēls, kurā redzams kā strādnieki 
gatavojas sākt ēkas vienkāršoto 
renovāciju. Bija doma publicēt 
divus attēlus, lai var salīdzināt 
izmaiņas, bet tad sapratu, ka tas 
tomēr nedaudz pabojās iespaidu 
par šo jauno konfektīti! 

Juris ROGA, autora foto

Acij tīkamas pārmaiņas
Realizējot projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai Indras Mākslas un mūzikas 
skolā”, šovasar jaunu veidolu ir ieguvusi ne tikai skola, 
bet arī Indras Tautas nams, jo abas iestādes izvietotas vie-
nā ēkā. Mākslas un mūzikas skola ir kopā ar Tautas namu 
ne tikai fiziski, bet arī citādi strādā kā viens vesels, cieši 
sadarbojas pilnīgi visos līmeņos. Mākslas un mūzikas sko-
la izmanto izglītošanas procesā Tautas nama zāli, kultū-
ras iestādes vadītāja savukārt priecājas par iespēju veidot 
pasākumus ar mākslas skolas audzēkņu līdzdalību. Visus 
aspektus pat nevar uzskaitīt. 
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 17. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Mīlas viesulis 
9.35, 15.20 Suņi
10.30, 13.50, 15.05 Top-Shop 
10.50 Aizliegtais paņēmiens
11.35 Latvija var! 
12.05 Skats no malas
12.35 Ielas garumā
13.05 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
14.10 Džeronīmo Stiltons 
14.35 Raķetēni
16.15, 21.20 12. Saeimas vēlēšanas
17.15, 23.30 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Kāpēc esmu viens?
20.00 1000 jūdzes Ķīnā
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
23.15 Zebra
0.15 1:1
1.05 Valdība
5.00 1000 jūdzes Ķīnā

5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Suņa darbs
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.35 Sieviete pasaules malā
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Rūpes par tevi
12.30 Aktualitātes
12.50 LTV - 60
15.30, 1.25 Globalizācija 3000
18.35 Punkti virs i
20.35 1000 jūdzes Kambodžā
21.05 Visuma izpēte 
22.00, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi
22.30 Strongman Champions Lea-
gue 2014 Latvia
23.30 Pēdējais liecinieks
0.25 Ziemeļu daba
5.00 SeMS 

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.55 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 0.05 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50, 4.50 Bernards
10.00 Mf. Viltus mūķene
12.00 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 nebei-
dzas
17.40, 18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Iesaukts armijā!
23.10 Čikāga liesmās
0.25 Mf. Garāža
4.35 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.05 Tikko precējušies
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.10 Pūķi

7.35, 13.45 Transformeri
7.55, 18.00 Risks
8.55, 1.05 Medikopters 
10.00 Bagātnieku dakteris 
11.00 Atradējs
14.05, 0.40 Simpsoni 
14.35, 2.00 Alkas pēc laimes
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55 Radu būšana
19.00, 3.30 TV3 Ziņas
19.30, 4.00 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensu cīņas 
22.40 Reiz sensenos laikos 
23.40 Mahinatori 
2.45, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 1.00 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, 1.50 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Tētis “iekritis”
23.05 Mf. Vampīru pasaule

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

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 1.00 
Ziņas
6.30 Zvēriņi
7.00, 9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Laiks parādīs
13.45 Tici man
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 3.20 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā! 
20.00 Laiks. Latvijas Laiks

16. septembrī Ir iemesls!

Deivids Kotkins ir dzimis ļoti 
ticīgā ebreju ģimenē. Tas notika 
1956.gada 16.septembrī Metuče-
nā, Ņūdžersijas štatā (ASV). Māte 
- apdrošināšanas aģente, tēvs - ap-
ģērbu veikala īpašnieks. Deivida 
tēva ģimenes saknes atrodamas 
Krievijas impērijā, un viņa tēvs diez-
gan labi mācēja izteikties krievu va-
lodā. Par nākamā burvju mākslinie-
ka bērnību ir ļoti maz informācijas. 
Ir zināms tikai tas, ka skolā viņam 
neklājās viegli... Kotkinam jaunāka-
jam nebija draugu. 
Viņam apkārt vien-
mēr bija ģimenes 
draugi un paziņas 
- pieaugušie cilvē-
ki... Vēl ir zināms 
fakts par to, ka 
pirmo burvju triku 
viņam bērnībā pa-
rādīja vectēvs. Tas 
bija kāršu triks, un tolaik Deividam 
tikko palika 4 gadiņi. 

Kad Deividam bija 7 gadi, 
viņš sāka izklaidēt vietējās sina-
gogas draudzes locekļus ar burvju 
trikiem, ko izdomāja viņš pats. Tie 
bija diezgan vienkārši, bet ažiotā-
žu izraisīja tas, ka bērns izdomā 
trikus, nevis atkārto jau zināmos. 
Publika bija pateicīga, un zēns 
kļuva par slavenību savā pilsētā.

Deivids Kotkins tika uzņemts 
Amerikas iluzionistu savienībā (burv-
ju mākslinieku arodbiedrība), kad 
sasniedza 12 gadu vecumu. Kopš 
tā brīža zēns kļuva par profesionālu 
mākslinieku. Var teikt, ka skolu viņš 
beidza eksternātā. Zēns centās ap-
meklēt šo iestādi pēc iespējas retāk, 
jo mācības nekādas pozitīvas emo-
cijas viņam nesagādāja. 

Pēc skolas beigšanas Dei-
vids noslēdza līgumu ar Ņujorkas 
Universitāti. 16-gadīgais Kotkins 
pasniedza Maģijas kursu - mācī-
ja studentus veikt burvju trikus un 
stāstīja par maģijas mākslu. Vien-
laikus viņš arī studēja, un savai 
izglītībai izvēlējās nekomerciālu 
Fordhemas Universitāti, ASV ve-
cāko katoļu  augstskolu, kas sa-
glabā jezuītu izglītības tradīcijas. 
Bez visa augstāk minētā Deivids 
spēlēja galveno lomu mūziklā 
„Burvis” („The Magic Man”). 

1978.gadā Deividam, kurš jau 
bija pieņēmis pseidonīmu Koper-
fīlds, bija savs raidījums, ko viņš 
vadīja populārajā televīzijas kanālā. 

Bet tālāk visiem zināmi slavenā 
Koperfīlda dzīves fakti: izgāja caur 
Lielo Ķīnas mūri, lika izgaist Brīvī-
bas statujai, vilcienam, lidmašīnai... 
Vārdu sakot - tālāk bija vispasaules 

slava, bagātība...un skandāli...
Koperfīlda personiskā dzīve 

vienmēr bija paslēpta aiz septi-
ņām slepenības atslēgām. Lau-
lības ar Klaudiju Šīferi īstenībā 
izrādījās viltotas, aiz tīra naudas 
aprēķina... Tāda pati bija ģimenes 
dzīve arī ar citu fotomodeli...

Uzbāzīgie žurnālisti izteica 
simts un vienu versiju, pieņēmu-
mu un minējumu. Patiesību neiz-
dibināja neviens.

Privātās dzīves noslēpumus 
papildināja runas 
par sadarbību 
ar specdienes-
tiem... Ap Koper-
fīlda priekšne-
sumiem auga 
milzīga ažiotāža, 
dzeltenā prese 
„rīstījās”... Galvu 
reibinošu burv-

ju triku virknē vislielāko sajūsmas 
vētru izraisīja slavenie iluzionista 
„lidojumi”. Neskatoties uz to, ka šīs 
ilūzijas noslēpums bija sīki apraks-
tīts un pieejams katram gribētājam. 
Skatītājus šis burvju triks iespaidoja 
tik lielā mērā, ka daudzās valstīs 
baznīcas pārstāvji Koperfīlda šovu 
noraidīja kā sātanisku kārdināju-
mu. Ir zināma konkrēta informācija 
par to, ka pirms burvju mākslinieka 
viesizrādēm Krievijā notika mas-
veida dievkalpojumi ar mērķi atcelt 
sātanisku priekšnesumu... 

Noslēpumi vēl joprojām ir 
cieši saistīti ar  Deivida Koper-
fīlda dzīvi. Parādās ziņas par to, 
ka iluzionists atteicās no turpmā-
kā darba un paslēpās viņam pie-
derošajā salā... Taču pēc kāda 
laika viņš atkal parādījās publi-
kas priekšā... Izplatās runas par 
to, ka īstenībā tas neesot pats 
ģeniālais iluzionists, bet gan viņa 
dubultnieks... Vai tā ir patiesība 
– nevienam nav zināms... Koper-
fīlds strādā ne tikai mākslas un 
izklaides  jomā, viņš nodarbojas 
arī ar nekustamo īpašumu tirdz-
niecību, tā ir viņa firmas darbī-
bas sfēra. Pats Koperfīlds var 
atļauties atpūsties līdz pat sava 
mūža beigām. Pēc dažādiem no-
vērtējumiem viņam piederošās 
mantas vērtība tuvojas apaļam 
skaitlim - 800 miljoni dolāru... 
Par savu šovu Lasvegasā viņš 
nopelnīja gandrīz 4 miljardus... 
Ar šādiem ienākumiem nevarē-
ja lepoties ne Elviss Preslijs, ne 
Maikls Džeksons, kaut gan šie 
puiši arī pelnīja ļoti labi...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Pasaulslavenā amerikāņu iluzionista 
 Deivida Koperfīlda dzimšanas diena

Skaistas pagasta pārvaldes 
vadītāja Gundega Grišāne: “Ve-
cās skolas ēkai nav problēmu, 
drūp mazā piebūve, bet caur to 
vairs nestaigājam un tā ir jāno-
jauc. Bija ieplānots to izdarīt šo-
vasar. Pat bijām pārrunājuši šos 

darbus ar komunālās saimniecī-
bas vadītāju, bet vasarā šim dar-
bam neatlika laika — dzīve ievieš 
savas korekcijas. Centīsimies to 
izdarīt šogad, līdz iestāsies sals.”

Atbildi pierakstīja Juris Roga
Autora foto

Kādu dienu redakcija saņēma zvanu no Skaistas pagas-
ta — brūk vecās skolas ēka! 

Jautājums — atbilde

Olgai Urbanovičai, kurai ir tikai 
26 gadi, steidzami nepieciešama 
dārga operācija. Jaunajai sievietei 
tika noteikta diagnoze: juvenila kifo-
ze ar krūšu kurvja deformāciju.

Sāpes kļūst stiprākas ar katru 
dienu, un māmiņa pat nevar aizvest 
savu meitiņu uz bērnudārzu. Diemžēl 
Latvijā šādas operācijas neveic. Olgai 
ir nācies meklēt variantus ārvalstu 
klīnikās un vienīgā izeja tika atrasta 
Maskavā, kur šādas operācijas tiek 
veiktas.

Operācija maksā 5500 eiro. Ur-
banoviču ģimenei tā ir neaptverama 
summa. Un šīs summas trūkums 
apdraud Olgas un viņas meitiņas 
nākotni, viņu cerību uz laimīgu dzīvi. 

Palīdzēsim Olgai, ziedojot “Olgas 
Urbanovičas Fondā” ar zvaniem uz 
ziedojumu tālruņiem vai ar pārskai-
tījumu.  Operācijai ir jānotiek jau 
novembrī! Nepametīsim šo ģimeni 
likteņa varā!
Nosaukums: Biedrība “Latvijas Lab-
daru Asociācija Labdaris.lv”
Reģ.Nr: 40008173130
Jur. adrese: Akadēmijas laukums 1- 
1011, Rīga, LV-1050
SWEDBANK- Swift: HABALV22; 

LV43HABA0551037990069
CITADELE- Swift: PARXLV22; LV-

79PARX0016130480002
www.labdaris.lv; blago@varonis.lv. 
Tālr.: (+371) 27031058 
labdaris.lv/lv/funds/view/121

Palīdzēsim krāslavietei!

No pirmdienas, 15.sep-
tembra Latvijas Radio 4 
– „Doma laukums” ir klau-
sāms arī Piedrujā un tās 
tuvākā un tālākā apkaimē – 
darbību uzsāks jauns raidī-
tājs, kas turpmāk raidīs FM 
94.5 MHz frekvencē.

Latvijas Radio 4 apraides 
paplašināšana Latgales teritorijā 
notiek Latgales mediju program-
mas ietvaros, kura tiek īstenota 
sadarbībā ar Latvijas Valsts ra-
dio un televīzijas centru un VAS 
„Elektroniskie sakari”. Valdība 
piešķīrusi finansējumu program-
mas realizēšanai, lai mazinātu ār-
valstu informācijas avotu ietekmi 
uz Latgalē dzīvojošajiem iedzīvo-
tājiem. Latgales mediju program-
ma ietver sabiedrisko pasūtījumu 
sabiedriskajiem un komercmedi-
jiem, kā arī paredz tehniskus ri-
sinājumus apraides uzlabošanai.

Aicinām sekot līdzi aktuā-
lajai informācijai Latvijas Radio 
interneta vietnē latvijasradio.lv. 
Latvijas Radio jaunumiem iespē-
jams sekot līdzi arī sociālo tīklu 
kontos twitter.com/LatvijasRadio, 
facebook.com/LatvijasRadio un 
draugiem.lv/latvijasradio.

No 15. septembra 
LATVIJAS RADIO 4 
sāk apraidi Piedrujā 

un tās apkārtnē

•	 Nekad nav par vēlu sākt visu 
no jauna. Ar aktrisi un astroloģi 
Akvelīnu Līvmani Citādā Pa-
saule tikās Dailes teātrī kādā 
no pēdējām vasaras dienām. 

•	 Pirtsslota tautasdziesmas 
ritmā. Ja pirtniekiem piešķirtu 
zvaigznītes, pirtniece no Jaun-
piebalgas Dace Ločmele sa-
ņemtu maksimālo skaitu. 

•	 Enerģijas zagļi un donori. 
•	 SLAVENĪBU CITĀDĪBA. Mirdzas 

Ķempes mirkļi un mūžība.
•	 PASAULES PIRTIS. Somu 

pirtī pats sev pērējs.

Žurnāli septembrī

Pirms nepilna mēneša izziņotā 
ārkārtas kompensācijas programma, 
lai palīdzētu Eiropas Savienības (ES) 
lauksaimniekiem, kuri cietuši no Krie-
vijas importa ierobežojumiem, ir ap-
turēta. Pieteikumus pieņemt atsāks, 
kad Eiropas Komisija būs uzlabojusi 
nosacījumus. 

“Atbalsts būs pieejams par to-
mātiem, burkāniem, kāpostiem, pipa-
riem, ziedkāpostiem, gurķiem un ma-
rinētiem gurķiem, sēnēm, āboliem, 
banāniem, ogām, vīnogām un kivi. Pa-
redzētais budžets ir 125 miljoni eiro.” 

Tā pirms nepilna mēneša EK runasvīrs 
lauksaimniecības jautājumos Rodžers 
Vaits pieteica ārkārtas atbalsta shēmu.

Galvenais iemesls, kādēļ atbalsta 
programma apturēta, ir neproporcio-
nāli lieli saņemtie atbalsta pieprasīju-
mi. Esot dārzeņi, kuriem pieteikumi ir 
par apjomu, kas vairākkārt pārsniedz 
visu ES attiecīgo dārzeņu eksportu uz 
Krieviju. Jautāta, vai arī Latvijas lauk-
saimnieki pieteikušies kompensāci-
jām, Rigonda Krieviņa, ZM speciāliste, 
stāsta: “Viens Latvijas ražotājs bija pie-
teicies uz šo atbalstu.”

Par kompensāciju izmaksāšanas nosacījumiem
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CETURTDIENA, 18. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 12.25 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Mīlas viesulis 
9.35, 15.20 Suņi
10.30, 13.45, 15.05 Top-Shop 
10.45 Čērčils - gadsimta politikas 
milzis
11.45 De facto
12.55 Kas var būt labāks par šo?
13.25 Zebra
14.05 Džeronīmo Stiltons
14.30 Kas te? Es te! 
16.15, 19.15, 0.50 12. Saeimas 
vēlēšanas
17.15, 23.20 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
20.00, 5.00 1000 jūdzes Ķīnā
20.30 Panorāma
21.15 TE!
22.15 Flemings - vīrs, kurš kļuva par 
Bondu
0.05 Aizliegtais paņēmiens
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 1.30 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Suņa darbs
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Sieviete pasaules malā
11.30 Darbs. Izglītība. Karjera
11.50 Vārds uzņēmējiem
12.10 Attīstības kods
12.30 Reģionālā attīstība Latvijā
12.50 LTV - 60
15.30, 2.00 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanos

20.05 Drosmīgās pārmaiņas
20.40 Kāpēc nabadzība? 
21.40, 5.30 Ātruma cilts
22.10 Makšķerē ar Olti
22.40, 5.00 Motociklisti
23.10 Latvijas spēkavīru čempionāts 
2014
23.40 Visuma izpēte 
0.30 Autosporta programma 
1.00 Tavs auto

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.55 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 1.00 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50, 4.35 Karamba!
10.00 Mf. Vēstules debesīm
12.00 Dzintara dziesmas
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 nebei-
dzas
17.40, 18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā
21.15 Lauku sēta
22.15 Dabas stihiju varā 
23.15 Mf. Dejotāja
1.20 Mf. Mana sirds Malaizijā
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.05 Tikko precējušies
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.10 Pūķi
7.35, 13.45 Transformeri
7.55, 18.00 Risks
8.55 Medikopters 
10.00 Ekstrasensu cīņas 
11.35 Voroņini
14.05, 2.00 Simpsoni 
14.35, 2.25 Alkas pēc laimes
15.35, 20.20 UgunsGrēks 

16.55 Radu būšana
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kings un Maksvela
22.00 Mf. Ielu advokāts
0.30 Kinomānija 
1.05 Overtime TV
3.05, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 1.35 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, 2.20 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni 
22.10 Mf. Vakariņas ar muļķiem
0.35 Pokers

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

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 1.00 
Ziņas
6.30 Zvēriņi
7.00, 9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Laiks parādīs
13.45 Tici man
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 3.25 Moderns spriedums

17.50 Precamies!
18.55 Lai runā! 
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30 Apskaujot debesis. Seriāls
23.45 Vakars ar I.Urgantu
0.25, 5.55 Euronews
1.15 Zvaigžņu lietus
1.45 Mf. Atkārtotās kāzas
5.05 Mūzika

RenTV Baltic
6.45, 14.00 Zvēriņi
7.00, 13.25 Skatīties visiem!
7.25, 1.05 Brīvais laiks
7.55 Pasaules noslēpumi
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Senatnes varenie noslēpumi
14.20 Totālā izpārdošana
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Kara noslēpums 
0.40 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Staļina jaunākais dēls
11.50 Par pašu galveno
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
19.50 Iepazīsti mani, ja spēsi
21.40 Mf. Mājas pārvaldnieks
23.30 Sievietes diktatūra
0.25 Sievietes uz robežas
2.10 Mf. Niedrīte vējā

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.05 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Fazenda 11.55 Tici man
13.10 Multfilmas
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
22.05 Apskaujot debesis
23.05 Ēdiens, ceļš, rokenrols
23.55 Mf. Kokaīns

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.45 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.00 Lauku dakteris
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
14.00 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.20 Maša likumā!
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.30 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
23.40 Grūtas dienas vakars
1.05 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.15 Baltkrievu virtuve
10.50, 0.05 Kulinārs
11.55 Mf. De’Žavu
13.55, 18.50 Universitāte
15.00 Sporta skolotājs
16.00 Augstāk par jumtu
16.35 Gribu nokļūt televīzijā!
17.50 Trīsdesmitgadnieki
19.55, 22.00 Futbols
21.55 KENO

PIEKTDIENA, 19. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 3.35 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.05 Alpu dakteris 
9.30, 15.10 Suņi
10.25, 12.20, 14.10 Top-Shop 
10.40, 2.05 Mūsu Čārlijs 
12.35 Vides fakti
13.10 Brīnumskapja skola
13.40 Kas te? Es te! 
14.25 Kāpēc esmu viens? 
16.00, 21.15 12. Saeimas vēlēšanas
18.00, 23.00 Ziņas
18.45 100 krēslu
19.00 Tā dullā Strengas dēļ jeb 
vasara ar zelta teļu
20.00, 5.00 1000 jūdzes Ķīnā
20.30 Panorāma
23.15 Kapitālisms Šķērsielā
1.10 Flemings - vīrs, kurš kļuva par 
Bondu
4.05 Firmas noslēpums
5.30 Citādi latviskais 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 23.35 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Suņa darbs
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Sieviete pasaules malā
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes
12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
12.50,2.30 LTV - 60
15.30, 0.35 Pie stūres
18.35 Personīgas lietas
20.05 Pasaules stāsti
20.35 Anekdošu šovs 
21.05 Eiropa koncertos
22.00 Mf. Mušpapīrs

21.30 Apskaujot debesis. Seriāls
23.45 Vakars ar I.Urgantu
0.25, 5.55 Euronews
1.35 Mf. Apmāns 5.05 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.45, 13.55 Zvēriņi
7.00 Laika prognoze
7.05, 13.30 Skatīties visiem!
7.30, 0.45 Brīvais laiks
8.00 Apziņas vētra
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Dokumentālais specprojekts
12.25 Sena pareģojuma spēks
14.20 Totālā izpārdošana
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.40 Drošs līdzeklis

20.45 Senatnes varenie noslēpumi
23.55 Ziņas 24
0.20 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Liktenīgie skaitļi
11.50 Par pašu galveno
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
19.50 Iepazīsti mani, ja spēsi
22.40 Neapvienotā Eiropa
23.40 Sievietes uz robežas
1.30 Mf. Niedrīte vējā

3.25 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.35 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Fazenda 11.55 Tici man
13.10 Multfilmas
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

23.05 Vakars ar I.Urgantu
23.45 Mf. Mobilais

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05 Lauku dakteris. Turpinājums
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
14.05 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.45 Maša likumā!
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20 Speciālā reportāža

20.00 Lauku dakteris
21.00 Panorāma
23.40 Aktuāla intervija
0.30 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts 9.00 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.15 Div ar pus pavāri
10.50, 0.20 Kulinārs
12.00 Mf. Lielā seksa mazais gigants
13.40, 18.50 Universitāte
14.45, 19.55 Sporta skolotājs
15.50 Reportieris
17.50 Trīsdesmitgadnieki
20.50 Reālā pasaule
21.20 Sportloto 5 no 36
21.25 KENO
21.30, 23.45 Futbols

1.05 Skrundas pieturzīmes
1.35 17. Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki Gaudeamus
5.00 SeMS 
5.30 Makšķerē ar Olti

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.15 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 2.10 Dzīvīte
9.35 Basketbols TV
9.40, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mf. Bēgošā līgava Āfrikā
12.00 Melu spēle
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.30 Precamies!?
15.35 Nemelo man! 
16.35, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
17.40, 18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Dārgā, mēs nogalinām bēr-
nus!
23.15 Mf. Bēdīgi slavenie mērgļi
5.40 Bernards
5.50 Trakie no Baltā nama

TV3
6.10, 12.05 Tikko precējušies
6.40 Mans mazais ponijs
7.05, 13.10 Pūķi
7.35, 13.45 Transformeri
7.55 Risks
8.55 Medikopters
10.00 Kings un Maksvela
11.00 Atradējs
14.05 Simpsoni 
14.30, 0.50 Mf. Mīlestības uzplauk-
stošais sapnis
16.15 Bens un Keita
17.15, 2.25 Voroņini
18.25 Iespējams tikai Krievijā 
19.00, 3.35 TV3 Ziņas
19.30, 4.05 Bez Tabu
20.20 Valstī viss ir kārtībā 
21.00 Mf. Džonijs Anglis
22.55 Mf. Vecā labā orģija

2.50, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.45 Amerikāņu ģimenīte 

TV3+
6.40, 17.45 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 Radu būšana 
18.50, 1.30 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. 9
21.25 Mf. Mīlestība un citas nebū-
šanas
23.40 Tētis “iekritis”
2.35 Mf. Drakonu pazeme 3. Lāstu 
grāmata

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25 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 Kriminal+
14.35 Ideālā laulība
18.50 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.10 Ievas pārvērtības
23.55 Mf. Mūsu grēki
1.30 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
6.30 Zvēriņi
7.00, 9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Laiks parādīs
13.45 Tici man
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 5.00 Moderns spriedums
17.45 Cilvēks un likums 
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30 Balss

23.55 Vakars ar I.Urgantu
0.50 Euronews
1.40 Mf. Šī jautrā planēta
3.20 Mf. Mēs kaut kur esam tikušies
5.55 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.45, 13.55 Zvēriņi
7.00, 13.25 Skatīties visiem!
7.30 Brīvais laiks
8.00 Slepenās teritorijas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Maldu teritorija 
12.25 Pasaules noslēpumi 
14.20 Totālā izpārdošana
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Pasaules noslēpumi 
22.50 Dīvaina lieta
23.50 Apziņas vētra
0.40 Dievu ēdiens

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
10.50 Visa Krievija
11.00 Dziedošie ieroči
12.00 Par pašu galveno
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Mf. Atkal viens uz visiem
23.50 Stipra laulība
1.40 Rudens rūpes
3.25 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.40 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports

11.10 Fazenda 11.55 Tici man
13.10 Multfilmas
13.55 Moderns spriedums
15.00 Pesņari 15.30 Mācīties dzīvot
16.15 Mf. Mans lielais grieķu dār-
gums
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Vakars Minskā
22.10 Balss
0.20 Mf. Kankāns

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, 19.20 Zona X
9.10 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 19.55 Lauku dakteris
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.15, 16.25 Ģimenes melodrāmas
14.05 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.40 Maša likumā!
17.15 Zvaigžņu dzīve 
18.10 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
21.45 Mf. Ķēriens
23.40 Baltkrievija izaugsmē
0.30 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts 9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.45 Saška
10.15 Baltkrievu virtuve
10.50 Kulinārs
12.05 Es gribu to redzēt!
12.35 Mf. Sargiet sievietes
15.05 Universitāte
16.10 Ir nu gan!
17.55 Trīsdesmitgadnieki
18.55 Mf. Zorro maska
21.25 KENO
21.35 Ekstrasensu cīņas
23.15 Reportieris
0.05 Mf. Labojums
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Reklāma un sludinājumi

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas ce-

nas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaun-

lopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 28761515.

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

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

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

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

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikrakstaredaktore
Redaktoresvietniece
Žurnālistukolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentī na 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 „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĀRDOD

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

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību un skumju brīdī esam 
kopā ar Viktoru Nalivaiko, 
māsu aizsaulē aizvadot.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

kolektīvs 

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
Plastikāta logi: 6 kameru vācu 

profils. ATLAIDES - 40 %
METĀLA DURVIS.Tālr. 
28675525, 65621730

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

 P iektd ien , 
19. septembrī 
p ā r d o š a n ā 
būs jaunas 
d a ž ā d u 
krāsu dējīgas 

šķirnes dējējvistas 4-6 
mēn. (jau dēj) un gaiļi. Pēc 
pasūtījuma paipalas, pīles 
un pīļtēviņi. Tālr. 29142247, 
29158908.

PĀRDOŠANAS SEZONA 
DRĪZ NOSLĒGSIES!

Aglona - 7.40, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Auleja 
- 8.45, Kombuļi - 9.10, 
Izvalta - 9.30, Borovka - 
9.45, Krāslava (Ostas ielā) 
- 10.00, Skaista - 10.50, St. 
Skaista - 11.10, Kalnieši 
- 11.25, Piedruja - 11.40, 
Lupandi - 11.55, Vaicuļeva 
- 12.05, Indra - 12.15, Skuki 
- 12.35, Robežnieki - 12.50, 
Asūne - 13.15, Dagda - 
13.35, Ezernieki - 14.00, 
Andzeļi - 14.15, Andrupene 
- 14.40, Mariampole - 14.50, 
Jaunokra - 15.00, Priežmale 
- 15.15.

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

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

Sapulce 23.09.2014. 
plkst. 17.00.

Krāslavā, Raiņa 25, 1.stāvs
Tālr. 65422273, 27200013, 

www.vikingi.lv

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 fi lozofi ja, pašaizsardzības paņēmienu apgūšana,
•	 jostu atestācija,
•	 piedalīšanās dažādu līmeņu sacensībās,
•	 vasaras nometnes bērniem.
REGULĀRAS NODARBĪBAS KLUBĀ „SATORI” ĻAUS JUMS:
•	 uzlabot garīgo un fi zisko 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

11. septembrī un divu nā-
kamo dienu garumā Latvijas 
dzelzceļa Daugavpils iecirknī no-
risinājās vērienīgas civilās aizsar-
dzības mācības, ko organizēja 
Latvijas Ārstu biedrība un kurās 
piedalījās Lietuvas un Baltkrievi-
jas pārstāvji. 

Mācībās tika iesaistīti Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta, Valsts policijas, Robežsar-
dzes, Nacionālo bruņoto spēku, 
pašvaldību darbinieki un, pro-
tams, mediķi. Saskaņā ar scenā-
riju notika divu vilcienu, pasažieru 
un kravas (kas pārvadā dīzeļdeg-
vielu) sadursme. Atbilstošajiem 
dienestiem bija jālikvidē kurinā-
mā noplūde, kas radusies vienā 
no cisternām, bet neatliekamās 
medicīniskās palīdzības brigā-
dēm – jāsniedz pirmā palīdzība 
un jānogādā gandrīz 50 cietušie 
Daugavpils reģionālajā slimnīcā. 

Par to, ka 11.septembrī pa 

pilsētas ielām pārvietosies daudz 
speciālās tehnikas ar ieslēgtām 
bākugunīm un ka dažos ielu pos-
mos kustība būs slēgta, masu in-
formācijas līdzekļi brīdināja Dau-
gavpils iedzīvotājus jau iepriekš.

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Latgales re-
ģiona brigādes Krāslavas daļas 
personālsastāvs šajās starptautis-
kajās mācībās nepiedalījās.  Taču 
jau oktobrī mūsu ugunsdzēsējiem 
un glābējiem vajadzēs demons-
trēt gan savas iemaņas, gan cīņas 
garu, kad notiks VUGD Latgales 
reģiona brigādes ugunsdzēsības 
taktiskās mācības, kuras pēc 
plāna norisināsies Krāslavā. Pēc 
Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta plānošanas un ko-
ordinācijas nodaļas vecākā spe-
ciālista Andreja Smirnova teiktā, 
ugunsgrēka imitācija notiks šūša-
nas fabrikā „Nemo”.

Valentīna SIRICA

Grūti mācībās – 
viegli kaujā!

Baraviku sezona turpinās
Alekseja GONČAROVA foto

Dāsnais rudens

māju Ezerniekos, 100 m no eze-
ra, saimniecības ēkas. STEI-
DZAMI! Tālr. 20417828;
telpas ofi sam, veikalam vai salo-
nam Krāslavā,Vienības ielā 59, 
56 m2. 26785408;
“VW Transporter” - 1.9 TD, kra-
vas, 1997., pirkts 2013. g. Ho-
landē, TA līdz 09.2015., priek-
šā 3 vietas. 2100 EUR. Tālr. 
27866355 (Amigo);
“Ford Sierra” - 2.0, 1991., auto-
māts. Labā tehniskā un vizuālā 
stāvoklī. Ta līdz 04.2015. 550 
EUR. Tālr. 28604707;
traktoru JUMZ ar inventāru. Tālr. 
22484284;
tūjas un mīksto dīvānu. Tālr. 
26990070;
lietotu ledusskapi. Tālr. 
29506276;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
13, 14, 15, 16 collu riepas. 
Metāla un alumīnija diskus. 
Velosipēdus. Tālr. 29479733;
govi (2. laktācija). Tālr. 
25627155, 28383488;
govi (3. laktācija). STEIDZAMI! 
Cena pēc vienošanās. Tālr. 
26529796, 26893996;
kartupeļus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 27131681;
pārtikas kartupeļus. Tālr. 
28337176;
auzas, kviešus, trušus. Tālr. 
28397057;
Z/S “Riekstiņi” Baltinavas 
novadā - graudus sēklai, ziemas 
kviešus “Edvīns”un “Skagen”; 
rudzus “Dankowskie Diament”. 
Tālr. 28324308;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
dēļus 25 un 40 mm. Tālr. 
28763587;
malku. Skaldītu vai klučos. Tālr. 
26188628;
malku. Tālr. 29189194.

PĒRK
zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
fi rma – cirsmas, mežus 
īpašumā. Par brīvu kārto zemes 
plānus, meža taksācijas un 
ZG. Augstas cenas, samaksa 
tūlītēja. Tālr. 29131196;
mežus ar zemi, cirsmas. 
Samaksa tūlītēja. Tālr. 
26346688;
lauksaimniecības zemi un zemi 
ar mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, 
var bez ZG un mērīšanas. Tālr. 
29888098;
SIA “Wood Holding”- mežus 
īpašumā, zemi ar mežu, cirsmas. 
Par brīvu kārtojam robežu plānus, 
meža taksācijas, zemesgrāmatas. 
Augstas cenas, samaksa pie 
notāra. Vajadzības gadījumā 
izsniedzam avansu. Tālr. 
29131196, woodholding@inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām. Tūlītēja 
samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
antikvariātu. Tālr. 22068511;
piena kvotas. Tālr. 29835394;
piena kvotas. Tālr. 26740815.

PIEDĀVĀ DARBU kokzāģētavā 
(var bez pieredzes; palīgdarbi) 
st. Krāslava. Tālr. 27827666. 
VAJADZĪGI strādnieki bez kaitī-
giem ieradumiem mežā. Zvanīt 
no plkst. 15.00 līdz 17.00. Tālr. 
22401599. 
IK “Lija L” sniedz transporta pa-
kalpojumus (zeme, grants, grau-
di). Līdz 25 tonnām. No 25 līdz 
35m3. Auto pacēlāja pakalpoju-
mi – 18m. Tālr. 29455509. 
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Celmu 
izcelšana. Tālr. 28601483.
Paku pārvadājumi uz Londo-
nu. Izbraukšana - 23.09. Tālr. 
29943959.
ATDOŠU labās rokās kaķenī-
ti (1.5 mēn.). Tālr. 29982923, 
65623521. 
PAZUDIS suns Aulejas pagas-
tā. Puika, balts ar tumšiem tī-
ģerkrāsas plankumiem, vidēja 
auguma. Atsaucas uz vārdu Ta-
ras. Draudzīgs, iet pie cilvēkiem. 
Tālr. 26540103.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

SIA “Rumba centrs” 
Rudens atlaides! Jumtu 

segumi (Ondura, šīferis, 
šindeļi, metāla jumti), durvis, 
krāsns, piederumi, Sakret 
līmes. Krāslavā, Tirgus ielā 15 

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš pārstāj līdzās būt.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Ainai Kumačevai, tēvu 
mūžībā pavadot.
Dagdas pilsētas un novada 

bibliotekāri 

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

Skumju un sāpju brīdī, kad 
jāatvadās no vismīļākā cil-
vēka - tēta, izsakām visdzi-
ļāko līdzjūtību Sofijai Uzulai.
Krāslavas policijas iecirknis

Kautuvē Preiļu novadā vajadzī-
gi palīgstrādnieki. Darbs saistīts 
ar liellopu 3. kateg. Blakuspro-
duktu sadali. Ir iespēja nodrošināt 
dzīvesvietu, var ar ģimeni. 

Vairāk info pa tālr. 29183601. 


