
Otrdiena, 2014. gada 23. septembris Nr. 73 (8873) Cena - 41 cents

Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

26. septembrī aici-
nām jūs uz mājsaimniecības 
un amatniecības preču

Miķeļdienas 
 gadatirgu Dagdā! 

Laipni lūgti!
T. 29415291. 

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

Tālr. 28230237.

I Indra. Septembris. Brīvdiena

28. septembrī plkst. 
15.00 Krāslavas Kultūras 
namā notiks Senioru va-
kars, veltīts veco ļaužu 
dienai. Tiks godināti jau-
nie pensionāri.

Līdzi ņemams groziņš 
un labs noskaņojums!

Pieteikties līdz 25. sep-
tembrim pa tālr. 65622528

25. septembrī plkst. 18.00 
Krāslavas Kultūras namā 
(Rīgas ielā 26) baltkrievu 
kultūras dienu ietvaros, ko 
no 17. līdz 27. septembrim 
organizē Latvijas baltkrievu 
apvienība, notiks koncerts, 
kurā piedalīsies baltkrievu 
biedrība “ Vjaselka” (vadītā-
ja Svetlana Stelmačenoka);

24. septembrī plkst. 
18.00 — Dagdas Tautas na- 
mā (Alejas ielā 29).

BEZMAKSAS IEEJA.

Tālr. uzziņām 26603030 

Baltkrievu 
kultūras dienas

Saistībā ar finanšu grūtībām, 
ko daļai Latvijas lauksaimnieku 
izraisījis Krievijas noteiktais pro-
duktu importa aizliegums, Zem-
kopības ministrija līdz 2014.gada 
beigām plānojusi izmaksāt vairā-
kus maksājumus avansā. 

Vienotā platības maksājuma 
(VPM) 50 procentu maksājuma 
izmaksu avansā par 2014. gada 
iesniegumiem Lauku atbalsta 
dienests (LAD) sāks izmaksāt no 
šāgada 27.oktobra.

Arī 70 procentu maksājuma 
izmaksu avansā par nelabvēlī-

giem dabas apstākļiem teritorijās, 
kas nav kalnu teritorijas (MLA), 
LAD sāks izmaksāt no 27.oktobra.

Savukārt no 1.novembra 
lauksaimnieki sāks saņemt 70 
procentu maksājuma izmaksu 
avansā par bioloģiskās lauksaim-
niecības attīstību (BLA). 

Maksājumus avansā sa-
ņems tie lauksaimnieki, kuru 
saimniecībās būs pabeigtas at-
bilstības nosacījumu pārbaudes.

Informāciju sagatavoja 
Rūta RUDZĪTE, ZM sabiedris-

ko attiecību speciāliste

ZM informē
Lauksaimnieki saņems 

 vairākus maksājumus avansā 

•	 Ludzas novada pašvaldība sa-
darbībā ar Latgales Uzņēmēj-
darbības Centru veido novada 
uzņēmēju elektronisko katalogu 
ar mērķi apkopot informāciju 
un prezentēt to uz lielā ekrāna 
Ludzas pilsētas centrālajā lau-
kumā.

•	 Uzņēmums „Daugavpils satiks-
me” saņēma jaunos tramva-
jus. Pirmie vagoni tika atvesti 
uz muitas punktu „Silene” 17. 
septembrī. Tie ir piemēroti  cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām,  
daļēji ar zemu grīdu. Tramvaju 
iegāde notiek Reģionālās attīs-
tības fonda projekta ietvaros. Ir 
paredzēti 12 jauni vagoni par 
kopējo summu 6 milj. 496 tūkst. 
eiro. 

•	 Šī gada augustā Preiļu nova-
da dome ir noslēgusi līgumu 
ar LMT par Preiļu novada paš-
valdības iestāžu tālruņu numu-
ru pāreju uz IP telefoniju. Tas 
nozīmē, ka visi Preiļu novada 
pašvaldības iestāžu tālruņu 
numuri, kas sākas ar cipariem 
653*****, no šī gada septembra 
pakāpeniski tiks pārslēgti uz 

LMT mobilo tālru-
ņu tīklu. Paredzams, 
ka pilnīga pāreja varētu 
notikt līdz 2014. gada oktobra 
beigām. Turpmāk, zvanot uz 
jebkuru pašvaldības tālruņa 
numuru, maksa par zvanu tiks 
ieturēta (vai arī netiks ieturēta) 
kā par zvanu uz LMT mobilo tāl-
ruņa numuru.

•	 Daugavpils novada Finanšu 
komitejas sēdē deputāti lēma 
virzīt skatīšanai Domes sēdē 
jautājumu par stipendiju pie-
šķiršanu Rīgas Stradiņa uni-
versitātes rezidentiem, kuri 
apgūst izglītību ārsta psihiatra 
specialitātē. Daugavpils psiho-
neiroloģiskā slimnīca noslēgusi 
līgumus ar trijiem studentiem, 
kuri apņemas pēc rezidentūras 
pabeigšanas turpmākos 5 ga-
dus nostrādāt šajā ārstniecības 
iestādē. Pamatojoties uz to,  
Daugavpils pašvaldība piešķirs 
stipendiju 220 eiro apmērā ik 
mēnesi.

•	 23. septembrī plkst. 15.00 Aglo-
nas kultūras centrā notiks Aglo-
nas novada uzņēmēju sapulce. 

Dienas kārtībā: Latgales tūris-
ma jomas attīstība un ieteikumi 
2015. gada plānam; novada 
tūrisma attīstība un plānotais 
2015. gadā; par VARAM ES 
fondu investīcijām 2014.–2020. 
g. plānošanas periodā; Latgales 
Uzņēmējdarbības centra darbī-
ba; par Zemkopības Ministrijas 
plānoto 2014.–2020. gadā; par 
trīspusējo novada uzņēmēju, 
pašvaldības un Bazilikas sadar-
bības padomi; uzņēmēju ietei-
kumi turpmākai sadarbībai.

•	 Rēzeknes novada pašvaldības 
Izglītības pārvalde izsludina 
video konkursu „As – Saeimys 
deputats 2022” („Es – Saeimas 
deputāts 2022”), aicinot tajā 
piedalīties Rēzeknes novada 
jauniešus vai jauniešu grupas 
vecumā no 13 līdz 30 gadiem. 
Dalībniekiem līdz 8. oktobrim 
jāiesniedz ne vairāk kā piecas 
minūtes gari video materiāli, 
kur apspēlēts temats par to, kā 
katrs sevi redz Saeimas depu-
tāta „ādā” 2022. gadā. 

Latgales ziņas

Šajā numurā:
Neviens cits, tikai paši!
Seminārs jauniešiem Dagdas 
jauniešu iniciatīvu centrā

2., 6. lpp

Piecdesmit rozes mīļā-
kajai skolotājai

Stāsts par skolotāju Mariju 
Kleščinsku

3. lpp

Atmodināsim 
 Saulcerīti

Aktīvāko lasītāju piedzīvojumi 
galvaspilsētā

3. lpp

Veltījums Cecīlijai 
Dinerei

5. lpp

Turpina aprīkot 
 rikšotāju skrejceļu

6. lpp

Kā arī TV programma, sludi-
nājumi, reklāmas un daudz 
citas noderīgas un intere-
santas informācijas. 

•	 Autopārvadājumu uzņēmumiem, 
kuriem ir līzingā ņemtas mašīnas, 
situācija ir smaga, un, ja tā neuzla-
bosies, tuvāko mēnešu laikā ban-
kas sāks ņemt nost mašīnas un 
būs uzņēmumu bankroti, norāda 
Latvijas Autopārvadātāju nacio-
nālās asociācijas izpilddirektors 
Oskars Juhņevičs. Valdība solījusi 
šajā jautājumā palīdzību, bet ne-
kādi tas pagaidām neatspoguļoja. 

•	 Kompensācijas par zaudējumiem 
piensaimniekiem saistībā ar Krie-
vijas embargo būs pieejamas jau 
līdz gada beigām, tomēr to apmērs 
pagaidām nav zināms un būs atka-
rīgs no Zemkopības ministrijas lai-
kus veiktām aplēsēm, žurnālistiem 
atzina Eiropas Savienības lauk-
saimniecības un lauku attīstības 
komisārs Dačans Čološs.

•	 Teju trīs ceturtdaļas jeb 71% iedzī-
votāju brīvos līdzekļus 1500 eiro 
apmērā iztērētu kādam sen kāro-
tam pirkumam, liecina “Swedbank” 
veiktā aptauja. Pirms pieciem ga-
diem šādi rīkotos 36% iedzīvotāju, 
savukārt pirms gada - 68%, kas lie-
cina par pēdējos gados nemainīgu 
optimismu iedzīvotāju vidū.

•	 Lielākais darījums Jūrmalā šogad 
noticis par 3,9 miljoniem eiro. Vil-
lu un zemi pašā jūras krastā no-
pirkusi Krievijas oligarha Ališera 
Usmanova ģimene – sieva Irina 
Usmanova un viņas dēls Antons. 
Ne Krievijas oligarhs, ne viņa ģi-
menes locekļi pagaidām nav pra-
sījuši Latvijai termiņuzturēšanās 
atļaujas. 

•	 ES darbspējīga vecuma iedzīvotā-
ju skaits līdz 2020. gadam samazi-
nāsies par 11,7 miljoniem.

•	 SIA “NP Foods” uzņēmumi AS 
“Laima”, AS “Staburadze” un AS 
“Staburadzes konditoreja” pār-
tikas industrijas izstādē “World 
Food Moscow” saņēmuši četras 
godalgas - divas zelta, sudraba un 
bronzas medaļas.

•	 “Apple” saņēmis rekordlielu pie-
prasījumu pēc jaunajiem “iPhone” 
modeļiem.

•	 Lai noregulētu konfliktu Donbasā, 
Ukrainas valdībai būs jāizdara ti-
tānisks darbs, kurš var prasīt vēl 
vairākus gadus, atklājis Kremļa 
administrācijas vadītājs Sergejs 
Ivanovs.

Latvijā un pasaulē
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Dabai nav sliktu laika ap- 
stākļu, bet fotogrāfa veiksme, kā 
likums, dzimst pirmajos vai pēdē-
jos dienas saules staros. Fotoklu-
ba “Zibsnis” radošās komandas 
iecere, saullēktu sagaidīt Indrā, 
nesa daudz prieka. Tas bija tas 
retais gadījums, kad veiksme 
uzsmaidīja veselam desmitam 

mākslas kadru meklētājiem. Pal-
dies par ielūgumu strādāt kopā 
jums, Gunta Čižika, Inga Pudni-
ka, Oksana Širokaja Ivar Geiba 
un Daini Plataci! Ir biežāk jātie-
kas, jo laime rodas kopīgā, ra-
došā darbā. To pilnībā izjuta arī 
mūsu fotogrāfiju varoņi. 

Alekseja GONČAROVA foto

II Indra. Septembris. Brīvdiena

Šāds pasākums notika arī 
Dagdas novada jauniešu inicia-
tīvu centrā, kur Ezernieku vidus-
skolas, Dagdas vidusskolas un 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las jaunieši tikās ar Rēzeknes 
augstskolas Ekonomikas un va-
dības fakultātes asociēto profe-
sori Ilutu Arbidāni.

Pirms semināra viešņai 
pajautāju, kāpēc Dagdā 
notiek šāds pasākums?

— Šādi semināri notiek visā 
Latvijā inovatīvas uzņēmējdar-
bības motivācijas programmas 
īstenošanas nolūkos. Tie ir jau-
niešiem, lai attīs-
tītu viņu radošo 
domāšanu, provo-
cētu viņus uz jau-
nu ideju radīšanu, 
jo Latvijai šobrīd ir 
ļoti nepieciešami 
jauni inovatīvi ri-
sinājumi, jauni uz-
ņēmēji, kas nāktu 
iekšā, kuri var dot 
papildus pievieno-
to vērtību uzņē-
mējdarbībā. Vakar 
šāds seminārs no-
tika Kārsavā, šo-
dien Dagdā un tas 
pulcē jauniešus 
un citus interesen-
tus. Jaunieši ir tie, 
kuri veidos mūsu 
nākotnes uzņēmējdarbību. No 
tā, cik aktīva šobrīd jaunatne ir, 
ko viņi izvēlēsies darīt nākotnē, ir 
atkarīga arī visu mūsu pārējo nā-
kotne. Tieši jaunieši ir tie, kuri var 
veidot mūsu nākotnes sabiedrību 
un uzņēmējdarbību.

— No kāda vecuma jaunie-
šiem jāpievēršas jautājumiem, 
kas ir semināra plānā?

— Īstenībā no bērnības. Mēs 
savus bērnus varam mācīt domāt 
radoši, izprovocēt situācijas, kad 
viņi var izpaust radošo domāša-
nu. Jo vairāk viņi to darīs šajā ve-
cuma posmā, jo arī nākotnē viņi 
būs drošāki uz dažādām iniciatī-
vām. Šobrīd Eiropa piedāvā ļoti 
plašu atbalstu jauniešiem jaunie-
šu ideju attīstībai. Ir „Ideju kauss” 

un daudz dažādu programmu, 
kas veicina uzņēmējdarbību. Īs-
tenībā šobrīd tieši jaunieši ir tie, 
kuri izveido jaunus inovatīvus 
produktus, par ko brīnās visa pa-
saule. Latvijā ir inkubatoru centri 
un šajos centros ir radītas dau-
dzas labas idejas. Tieši jaunieši ir 
tie, kuri uzdrošinās un rada jau-
nus produktus. Vecākā paaudze 

ir ļoti stagnatīva, un savā domā-
šanā varbūt nav tik ļoti attīstīta.

Kā tikt pie naudas?

Uzrunājot klātesošos jaunie-
šus, asociētā profesore sacīja: 
“Uzdevums šodien ir padomāt 
radoši, lai, ejot mājās, jūs sacītu, 
ka galviņas sākušas strādāt sa-
vādāk!”

Jau ar pirmajām minūtēm 
viņa lika līdzdarboties: “Man ir 
nauda un saku: “Es jums dodu 
naudu!” Kas jums būtu jādara?”

Izskanēja vairākas atbildes, 
bet profesori tās īsti neapmierinā-
ja: “Vai tiešām nevienam nevajag 

naudu?”
Pēkšņi viens jaunietis piecē-

lās kājās: “Man vajag, paldies!”. 
Un paņēma piedāvāto viena eiro 
monētu. 

Tas bija spilgts piemērs 
tam, kā notiek mūsu sabiedrībā. 
Jauniešiem jāatmet slinkums un 
jāpapēta interneta resursi. Tur 
redzēsiet, ka šodien jauniešiem 
patiešām dod naudu. Kas jāizda-
ra? Ir vienkārši jāpieceļas no dī-
vāna, jāuzraksta uz divām lapām 
forša ideja un jānosūta uz Rīgu. 
Pat neprasa biznesa plānus. Ie-
spējam jau pirmajā kārtā šī ideja 
kļūst dzīvotspējīga, sāk dzīvot arī 
otrajā kārtā un autori dabū nau-
du tās realizācijai. Nepārliecina? 
Profesore lika lietā piemērus no 

dzīves.
Jauns pui-

sis ieraudzīja, 
ka mammai 
liela problēma 
– pilns maks ar 
atlaižu kartēm. 
Sievietēm ne-
piestāv nēsāt 
lielas somas, 
un šīs kartes 
apgrūtina viņu 
dzīvi. Viņam 
radās ideja par 
mobilo aplikā-
ciju, kā salikt 
kartes mobilajā 
tālrunī. Ar šo 

ideju devās uz Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūru, kur lūdza 
palīdzību. Viņi sameklēja jaunie-
ti, kuram ir zināšanas informāci-
jas tehnoloģijās, un saveda abus 
kopā. Tā tapa aplikācija un jaunie 
cilvēki sāka pelnīt. 

I. Arbidāne: “Man viens stu-
dents stāsta, ka viņš katru mē-
nesi pelna ap 500-600 dolāru un 

viņam pašlaik pietiek. Studentam 
tā ir liela nauda. Kā viņš to dara? 
Izdomā spēlītes un pārdod “ābo-
lītim” (iphone).  Šādu iespēju ir 
ļoti daudz, ja nesāksiet darīt jau 
šodien, tad arī nedarīsiet neko 
nākotnē. Radošuma pamatā ir 
mūsu galvas. Vecāki dažreiz ir 
teikuši, nē tā nevajag, tas nav 
labi, tā nevajag darīt, tā neiet 
cauri, nav pieklājīgi... Patiesībā 
vecāki, gribot labu, izdara ne pā-
rāk labi, jo saliek bērnus rāmīšos 
un viņiem radošums pierimst. 
Otra lieta ir motivācija, lai vispār 
kaut ko gribas darīt…”

Profesore pārgāja uz savu 
personīgo pieredzi. Viņas vecā-
kais dēls, redzot televīzijā dārgas 
mašīnas, apģērbu, citas lietas, 
uzdeva pavisam vienkāršu jau-
tājumu: “Mammu kur man jāstrā-
dā, lai es to visu varētu nopirkt?” 
Varbūt domājat, ka atbilde bija 
— bankā? Nē, arī ne citās vietās, 
kur maksā vairāk. Mamma dēlam 
atbildēja, ka nekur nav jāstrādā. 

Ir tikai jārod laba ideja, šī ideja 
jāiegriež, jāuztaisa uzņēmums un 
vari sēdēt mājas, saņemot divi-
dendes. Visi patiesi bagātie cilvē-
ki dzīvo no dividendēm. Bagāto 
cilvēku vietā strādā uzņēmumi, 
bet paši var baudīt savu realizē-
to ideju augļus. Un viss sākas 
no mazumiņa. Pasaulē viens no 
bagātākajiem cilvēkiem finanšu 
tirgū sāka spēlēt ar 38 dolāriem 
un ir uzaudzējis neaptveramas 
bagātības. Tas savukārt nozīmē, 
ka nav jāpiedzimst miljonāra ģi-
menē, katrs var būt visparastā-
kais bērns, visparastākajā ģime-
nē, visparastākajā vietā un katrs 
var kļūt bagāts. 

Jaunieši izskatījās pārsteigti, 
bet lielākie pārsteigumi vēl bija 
priekšā. Esat domājuši par sa-
vām idejām? Jaunieši tika lūgti 
uzrakstīt tās uz lapiņas, bet pēc 
tam profesores palūdza rakstīto 
izmest atkritumu urnā. Jūs ne-
saprotat, kāpēc? Tāpēc, ka mēs 
daudz runājam — es varētu, es 
zinu kā, man tāda un tāda ideja, 
bet mostamies un neko nedarām. 
Ideja ir miskastē, mēs katru dienu 
izmetam idejas miskastē un pat 
vēl sliktāk — pļāpājam pa pasauli 
un atdodam citiem. Vēl mēs visu 
laiku dzīvojam rītdienā. Beigšu 
skolu, varbūt tad savu ideju rea-
lizēšu! Kad man būs darbs, es 
savu ideju realizēšu! Es sākšu to 
darīt no pirmdienas, es sākšu no 
1. datuma, varbūt no 1. janvāra… 
Kad vecāki saka, kad sāksi mā-
cīties, atbildām no nākamā se-
mestra vai gada. Atnāk noliktais 
laiks – ai, mamma, šis semestris 
vai gads nav svarīgs, no nākamā 
sākšu! Tā mēs visu laiku dzīvo-
jām rītdienā, nevis šodien un ta-
gad.

Turpinājums 6.lpp

Neviens cits, tikai paši!
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbī-
bā ar SIA „Ķemers Business and Law Company” organi-
zē bezmaksas semināru vidējās (10.-12. klase) izglītības 
iestāžu izglītojamiem, kā attīstīt un īstenot savas radošās 
biznesa idejas, par inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanu 
pēc izglītības iegūšanas, papildināt skolā gūtās zināšanas 
un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas attīstot biznesu un 
pielietot savas teorētiskās zināšanas ekonomikā. 

Tiks sniegts atbalsts jaunu 
kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, 
esošo krātuvju rekonstrukcijai, 
nepieciešamo būvmateriālu un 
stacionāro iekārtu iegādei. Seš-
padsmitās kārtas projektu iesnie-
gumu pieņemšana Lauku attīs-
tības programmas pasākumam 
„Lauku saimniecību modernizāci-
ja” lauku saimniecībām notiks no 
2014. gada 17. oktobra līdz 2014. 
gada 19. novembrim. Kopējais 
publiskais finansējums pasāku-
mam ir 2 000000 EUR. Iesniegto 
projektu īstenošanas beigu da-
tums ir 2015. gada 1. jūlijs.

Maksimālās attiecināmās 
izmaksas publiskā finansējuma 
aprēķināšanai lagūnu būvniecī-

bas projektiem tiek noteiktas 30 
EUR/m³, virszemes metāla kons-
trukciju krātuvēm 40 EUR/m3 un 
betonētajām kūtsmēslu krātuvēm 
maksimālās attiecināmās izmak-
sas publiskā finansējuma aprēķi-
nāšanai ir noteiktas 49,80 EUR/
m³.

Plašāka informācija un me-
todiskie norādījumi tās aizpildīša-
nai ir atrodami LAD mājas lapā. 

Projektu iesniegumi jāie-
sniedz LAD reģionālajās lauk-
saimniecības pārvaldēs vai LAD 
Centrālajā aparātā Zemkopības 
ministrijas Klientu apkalpoša-
nas centrā, Rīgā, Republikas 
laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 
67095000, 67027804).

LAD informē
Atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai
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Aplūkojot albumā bijušo 
audzēkņu fotogrāfijas, skolotā-
ja Marija nesteidzīgi pāršķirsta 
lapu pēc lapas. Viņai ir svarīgi 
pastāstīt par katra skolēna pa-
nākumiem, uzsvērt visas bērna 
labākās īpašības. Savu audzēk-
ņu vārdus viņa nosauc, lietojot 
pārsvarā pamazināmo formu. Un 
ātri vien kļūst skaidrs, kāpēc lie-
lākā daļa viņas skolēnu uzskatīja 
skolotāju par savu otro māmiņu. 

Sākumklašu skolotāja Marija 
Kleščinska pārtrauca pedagoga 
profesionālo darbību Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolā, nesa-
sniedzot pensijas vecumu. Pē-
dējā laikā skolotāja ļoti uztraucās 
par divu viņas tuvinieku veselības 
stāvokli, un šī apstākļa dēļ, pēc 
viņas domām, strādāt skolā ar 
pilnu atdevi nav iespējams. Viņa 
neslēpj, ka šī gada 1.septembris 
viņai bijusi smaga diena, un viņai 
ar grūtībām izdevās savaldīt sa-
krājušās emocijas.

Darba gaitas Krāslavas 2. 
vidusskolā  Marijai Kleščinskai 
sākās 1986.gadā. Tolaik viņai jau 
bija ne tikai Daugavpils Peda-
goģiskā institūta diploms, bet arī 
desmit gadu darba pieredze, kas 
tika iegūta, strādājot par audzinā-
tāju bērnudārzā. Tālākizglītības 
kursi sākumskolas pedagogiem, 
kas strādā ar sešgadīgajiem, kā 
arī klašu audzinātāju kursi, kas 
tika pabeigti Rīgā, devuši sko-
lotājai vēl lielāku pārliecību par 
saviem spēkiem. Tagad par ikdie-
nas darbu skolā Marija Kleščin-
ska stāsta ar vieglām skumjām. 
Reizēm gulēt viņa gāja tikai pēc 
pusnakts, bet piecēlās jau ar pir-
majiem gaiļiem. Bez nopietnas 
sagatavošanās stundām uz skolu 

neiet neviens skolotājs, kurš ciena 
savu darbu un savus skolēnus. 

Bijušie kolēģi par skolotāju 
Mariju saka, ka bērnu vidū viņa ie-
mantojusi neapšaubāmu autoritāti. 
Viņas darba principi vienmēr bija 
rezultatīvi: ienākt klasē ar smaidu, 
palielīt bērnu par katru mazu solīti 
ceļā līdz mērķa sasniegšanai, pret 
visiem izturēties taisnīgi. Un gal-
venais — mīlēt bērnu un pieņemt 
viņu tādu, kāds viņš ir. 

Pēdējo sešu gadu laikā 
skolotāja Kleščinska strādāja 
pedagoģiskās korekcijas kla-
sēs, citiem vārdiem sakot, ar iz-
līdzinošām grupām. Šajās klasēs 
mācās audzēkņi, kuri nāk galve-
nokārt no daudzbērnu ģimenēm 
un kuriem skolas programmas 

apguve ir saistīta ar dažādām 
grūtībām. Var teikt, ka ikvienam 
pedagoģiskās korekcijas klases 
skolēnam skolotājs izstrādā indi-
viduālu darba plānu, ņemot vērā 
bērna spējas. Ir nepieciešams 
daudz laika un arī milzīga pacie-
tība. Dažreiz jaunu mācību vielu 
vajadzēja „nostiprināt” arī  pēc 
stundām un vairākas reizes. Taču 
skolotājas Marijas audzēkņi pie-
dalījās skolas olimpiādēs un da-
žādos konkursos. Un par saviem 
apbalvojumiem priecājās kopā ar 
skolotāju. 

Pēc kolēģu teiktā, skolotāja 
Marija vienmēr aizstāvēja savu 
audzēkņu intereses. Ja sko-
lēniem bija radušās kādas 
problēmas, visus jautājumus 

viņa risināja, kā tas ir pieņemts 
ģimenes lokā — kā labestīga un 
gudra māmiņa. Marija Kleščinska 
ir tāda skolotāja, kuru pa mobilo 
telefonu vecāki varēja sazvanīt 
jebkurā laikā. Un kas tur ko slēpt, 
reizēm kopā ar vecākiem viņai 
bija jāmeklē tie bērni, kam patika 
„klejot” pa apkārtni. 

Saviem audzēkņiem skolo-
tāja Marija bieži vien stāstīja par 
taureni un gudro cilvēku. Leģen-
da vēsta, ka viens no audzēkņiem 
nolēma pārbaudīt sava skolotāja 
gudrību un iedzīt viņu strupceļā, 
uzdodot jautājumu, uz kuru grūti 
atbildēt pareizi. Līdz ar to viņš va-
rēja uzvarēt derībās. Puisis ielika 
mazu taureni starp plaukstām un 
jautāja gudrajam: dzīvs vai miris? 

Ja atbilde būtu – „dzīvs”, tad au-
dzēknis taureni saspiestu, bet, ja 
atbilde būtu – „miris”, puisis to pa-
laistu vaļā. Audzēknis bija viltīgs, 
bet gudrais atbildēja tā: „Viss ir 
tavās rokās.” Citiem vārdiem sa-
kot - taurenis būs tāds, kāda būs 
tava izvēle. Marija Kleščinska 
lepojas ar tiem skolēniem, kas 
sasnieguši nospraustos mērķus, 
pateicoties savai neatlaidībai un 
strādīgumam. Par savu audzēk-
ņu turpmākajām dzīves gaitām 
skolotāja zina no vecākiem un no 
pašiem bērniem. Daudzi bijušie 
skolēni raksta viņai vēstules, zva-
na, atsūta apsveikuma kartiņas.

Skolotāja Kleščinska apgal-
vo, ka lielu lomu viņas pedago-
ģisko ideju izveidē spēlēja izcils 

skolotājs, psiholoģijas zinātņu 
doktors, akadēmiķis, vairāku la-
boratoriju un centru vadītājs da-
žādās pasaules valstīs — Šalva 
Amonašvili. Viņa piedalījās dažos 
semināros, kurus Amonašvili or-
ganizēja Latvijā. Skolotāja Marija 
ir pārliecināta, ka Šalvas Amo-
našvili grāmata „Kā klājas, bēr-
ni?” ir labākais mācību līdzeklis 
pedagogam, kas strādā sākum-
klasēs. Apspriežot ar skolotājiem 
dažādus aktuālus jautājumus, 
Amonašvili uzsver, ka bērnam 
ir vajadzīgs gudrs pieaugušais, 
kas prot radīt klasē tādu atmos-
fēru, kad ikviens bērns var justies 
vajadzīgs. Šalva Amonašvili ir 
pārliecināts, ka pedagoģijā nav 
sīkumu. Bērni ir ļoti vērīgi un jūtī-
gi. Viņi pamana visu. Mīļākā sko-
lotāja tēls kļūst viņiem par parau-
gu, kam var izvēlēties sekot visu 
turpmāko dzīvi.

Man gribas atkal atgriezties 
pie skolotājas Marijas skolas al-
bumiem. Vienu no tiem skolēni vi-
ņai uzdāvināja 2010. gadā. Bērni 
ievietoja tajā ne tikai savas fotog-
rāfijas, bet arī uzrakstīja skolotā-
jai pateicības vārdus, kas nāca 
no viņu sirds dziļumiem. Piemē-
ram, Sergejs U. rakstīja tā: „Kad 
es sāku mācīties pirmajā klasē, 
mani sagaidīja slaida, simpātis-
ka skolotāja ar gaišiem matiem. 
Viņa mīļi smaidīja. Tā bija mana 
pirmā skolotāja — Marija Kleščin-
ska. Viņa palīdzēja man iemācī-
ties lasīt, rakstīt, rēķināt — visas 
tās svarīgākās dzīves prasmes 
pat grūti minēt. Un vēl — iemācī-
ja būt labsirdīgam un godīgam... 
Ļoti negribas šķirties no skolotā-
jas Marijas...” 

Atvadas  no audzēkņiem, 

pēc skolotājas Marijas vārdiem, 
vienmēr bija ļoti aizkustinošas. 
Raudāja visi, pat puikas. Pro-
tams, tas atkal liek atcerēties pro-
fesora Šalvas Amonašvili vārdus 
par pedagoga būtību: „Ja skolo-
tāja un viņa skolnieku šķiršanās 
prieks, beidzot sākumskolu, ir 
asarām slacīts, tas nozīmē, ka 
šajos četros gados viņiem bijusi 
garīga saskarsme...”

„Domājot par savu darbu 
skolā, neatceros, lai kāds no bēr-
niem mani aizvainotu, pateiktu 
rupju vārdu. Dzīvē taču var gadī-
ties dažādas situācijas. Kad man 
bija jubileja — bijušie audzēkņi 
uzdāvināja man piecdesmit ro-
zes, un tas man bija milzīgs pār-
steigums... Tik daudz rožu man 
vēl nekad un neviens nedāvinā-
ja,” stāsta skolotāja Marija, ne-
spēdama savaldīt aizkustinājuma 
un prieka asaras.

Valentīna SIRICA
Autores foto

Par labiem cilvēkiemPiecdesmit rozes mīļākajai skolotājai

Par savu audzēkņu turpmākajām dzīves gaitām skolotāja 
zina no vecākiem un no pašiem bērniem. Daudzi bijušie sko-
lēni raksta viņai vēstules, zvana, atsūta apsveikuma kartiņas.

Uzrakstot oriģinālu dom-
rakstu, konkursa dalībniekiem 
šī gada 8. septembrī, Starptau-
tiskajā rakstpratības dienā, bija 
iespēja piedalīties karnevāla gā-
jienā „Gribu iet uz bibliotēku”, kas 
notika Eiropas kultūras galvas-
pilsētā Rīgā. To organizēja Lat-
vijas Nacionālā bibliotēka (LNB) 
un nodibinājums „Rīga 2014”. Ar 
krāšņiem tērpiem, atjautīgiem uz-
devumiem, jautrām spēlēm kar-
nevāla gājienā piedalījās apmē-
ram 1500 bērnu no visas Latvijas, 
tajā skaitā 60 dalībnieki no Dag-
das un Krāslavas novada, kuri 
uz Rīgu brauca trijos autobusos 
un tā bija vislielākā delegācija no 
Latgales! Visi karnevāla dalībnie-
ki devās no Rātslaukuma pāri Ak-

mens tiltam uz Gaismas pili.
Krāslavas novada centrālās 

bibliotēkas Bērnu literatūras no-
daļas vadītāja Viktorija Urbanovi-
ča pastāstīja, ka šajā pasākumā 
bērni demonstrēja pašu veidotus 
krāšņus karnevāla tērpus par 
mīļākās grāmatas tēlu, vēroja 
cirka priekšnesumus, piedalījās 
Gaismas pils iepazīšanās spē-
lē, radošajās darbnīcās un citās 
izzinošās aktivitātēs bibliotēkā. 
Karnevāla noslēgumā bērnus 
priecēja Dzelzs Vilka Jauno Jāņu 
Orķestris. Tādējādi Latvijas Na-
cionālā bibliotēka izcēla lasošus, 
rakstošus, zinātkārus un radošus 
bērnus kā vērtību un darīja zi-
nāmu, ka Gaismas pils ir viņiem 
atvērta zināšanu ieguvei un per-
sonības pilnveidošanai.

“8. septembrī notika arī grā-
matas „Atmodināt Saulcerīti” at-
klāšanas svētki, kurā ir apkopoti 
Bērnu literatūras centra rīkotā 
domrakstu konkursa 72 oriģinālā-
kie rakstu darbi,” turpina Viktorija. 
Tajā iekļauts arī viens mūsu au-
toru darbs — Indras vidusskolas 
8. klases skolnieces Glorijas Ur-
banovičas sacerējums “Gaismu 
var atmodināt tikai ar gaismu” ar 
viņas jaunradītām leģendām par 
Saulcerīti, Antiņu, Stikla kalnu un 
citiem Raiņa lugas „Zelta zirgs” 

tēliem. Grāmatas tirāža ir 2000 
eksemplāri, izdevums tika dāvi-
nāts visiem karnevāla dalībnie-
kiem. Šī grāmata jau ir pieejama 
arī Krāslavas novada centrālās 
bibliotēkas Bērnu literatūras no-
daļā. 

Manuprāt, grāmata “Atmo-
dināt Saulcerīti” ir latviešu tautas 
dvēseles sauciens pēc Taisnī-
bas, Godīguma un Cēlsirdības. 
Viedie ir teikuši — ar bērna muti 
runā patiesība. Būtu superīgi, ja 
šo mazo krājumiņu izlasītu visi 
mūsu vadoņi, jo viņu svēts pie-
nākums ir darīt tautu laimīgu. 
Lai ieklausās bērnu gaišajās do-
mās, tad  arī Saulcerīte - tautas 
ilgas pēc saulainās nākotnes — 
būs nevis vīzija Antiņa iedomās, 

bet pārliecinošs tautas dvēseles 
simbols.”

Atgādināšu, ka no visiem 
bērnu domrakstiem uz Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu lite-
ratūras centru tika nosūtīti desmit 
autoru darbi: Evas Marhilevičas 
— Krāslavas pamatskola (5. kl.); 
Elzas Vagales — Krāslavas pa-
matskola (6. kl.); Patrīcijas Sjadro 
— Krāslavas pamatskola (4. kl.); 
Jāņa Ciganoviča — Dagdas vi-
dusskola (4. kl.); Lauras Dzalbes 
— Aulejas pamatskola (8. kl.); 
Glorijas Urbanovičas — Indras 
vidusskola (7. kl.); Jūlijas Moša-
kas - Šķaunes pamatskola (7. 
kl.); Alīnas Zvidriņas — Andrupe-
nes pamatskola (6. kl.); Aļesjas 
Rubcovas — Andrupenes pamat-

skola (6. kl.); Janas Tukišas  — 
Andrupenes pamatskola (7.kl.). 

Juris ROGA
Autora un KNCB arhīva foto

Atmodināsim  Saulcerīti!
Vēl gada sākumā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
Bērnu literatūras centrs aicināja skolas, bibliotēkas un 
jaunos lasītājus visā Latvijā piedalīties projekta „Grāma-
tas iet uz bibliotēku” domrakstu konkursā – „Kā atmodināt 
Saulcerīti?”. Krāslavas novada centrālā bibliotēka (KNCB) 
konkursa norisi koordinēja Krāslavas un Dagdas novados, 
kas aicināja bērnus radīt jaunu leģendu par Stikla kalnu, 
Saulcerīti, Gaismas pili, Antiņu, viņa brāļiem. Kopumā aici-
nājumam atsaucās 39 bērni. Visaktīvākie un čaklākie dom-
rakstu rakstītāji bija no Varavīksnes, Indras un Dagdas 
vidusskolām, Krāslavas, Skaistas, Aulejas, Šķaunes un 
Andrupenes pamatskolām,  Konstantinovas sākumskolas.
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LR Saeimas spīkeres un par-
tijas „Vienotība” priekšsēdētājas 
Solvitas Āboltiņas apsardzes auto 
pārvietojas pa Latviju ar ātrumu ne 
mazāk kā 150 km/h. Par to paziņo-
ja kāds aculiecinieks, kuram 23.au-
gustā izdevies uz Rīgas -Bauskas 
šosejas to iemūžināt videoierakstā. 
Turklāt uz ceļa stāvošā Ceļu polici-
jas ekipāža steidzīgajiem braucē-
jiem uzmanību nepievērsa.

23.augustā, kad Latvijā plaši 
tika atzīmēta akcijas „Baltijas ceļš” 
25. gadadiena, parlamenta priekš-
sēdētāja, iespējams, steidzās uz 
pasākumu pie Latvijas-Lietuvas 
robežas, kur tajā dienā pulcējās 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
parlamentu līderi. Droši vien šajā 
dienā skanēja skaistas runas par 
brīvības nozīmi un vērtību, Lat-
vijas panākumiem demokrātijas 
nostiprināšanā. Par vienu no tiem, 
acīmredzot, var uzskatīt politiķu un 
ierēdņu „kastas” tiesības pārkāpt 
valsts likumus. 

S. Āboltiņas apsardzes auto-
mobiļus uz ceļa ievēroja vairāki lie-
cinieki. Daži no viņiem, kas redzēja 
šādu pārgalvīgu braukšanas stilu, 
bija dziļi šokēti. Bet vienam autova-
dītājam nervi izrādījās pietiekami 
stipri, viņš nolēmis pamēģināt ko-
lonnu panākt un šo pakaļdzīšanos 

nofilmēt ar telefona videokameru. 
Spriežot pēc videoieraksta un au-
tora komentāriem, tikai tad, kad 
spidometra bultiņa rādīja aptuveni 
150 km/h, sekotāja un Āboltiņas 
auto ātrumi izlīdzinājās. Taču šajā 
ceļa posmā atļautais ātrums ir 100 
km/h. Kad kolonna iebrauca Baus-
kā, S. Āboltiņas apsargi nometa 
ātrumu līdz 100 km/h. Policijas 
patruļa, kas dežurēja ceļa malā, 
pārkāpējus „nepamanīja”. 

Kā vēlāk paskaidroja sabied-
rībā labi zināmais žurnālists Lato 
Lapsa, Latvijas likumdošanā iz-
veidojās apbrīnojama situācija. 
No vienas puses, ceļu satiksmes 
noteikumos norādīts, ka operatī-
vo transportlīdzekļu braukšanas 
ātrums apdzīvotās vietās nedrīkst 
pārsniegt maksimālo atļauto 
braukšanas ātrumu vairāk par 10 
km/h, bet ārpus apdzīvotām vie-
tām - vairāk par 20 km/h. Ja ir ie-
degta mirgojoša zila bākuguns, šo 
transportlīdzekļu vadītāji nedrīkst 
pārkāpt šo noteikumu prasības, iz-

ņemot apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumus. Vienlaikus darbojas 
iekšējie Valsts policijas likumi, ku-
ros faktiski noteikts, ka mašīnu, kas 
mirdzina kaut vienu zilu bākuguni, 
policijai nemaz nav tiesību aizturēt 
citādi kā vienīgi gadījumos, ja ir 
aizdomas par šī auto nolaupīšanu, 
izmantošanu noziedzīga nodarīju-
ma veikšanā vai vadīšanu apreibi-
nošu vielu ietekmē. Bez šaubām, 
praktiski neviens ceļu policists ne-
uzdrošināsies apturēt tādus auto. 
Līdz ar to sanāk, ka likumi ir rakstīti 
tikai mums -vienkāršajiem mirstī-
gajiem. 

Kas attiecas uz situācijām, 
kad operatīvais transportlīdzek-
lis pārsniedz ātrumu, tad ikviens 
cilvēks, kam ir veselais saprāts, 
manuprāt, piekritīs tam, ka neat-
liekamās medicīniskās palīdzības 
transports vai policijas auto, kas 
brauc uz izsaukumu, tas ir viens 
gadījums, bet politiķa apsardzes 
mašīnas, kas steidzas uz pasāku-
mu, ir kaut kas cits. Vieniem jāglābj 
cilvēka dzīvība (tāpēc risks, kas ir 
saistīts ar ātruma pārsniegšanu, ir 
attaisnojams), bet citi vienkārši iz-
manto nepelnītas privilēģijas. 

Visbēdīgākais ir tas fakts, ka 
šis notikums nav izraisījis nevienas 
valsts institūcijas pastiprinātu inte-

resi. S. Āboltiņas apsardzes ļaun-
prātīgus ceļu satiksmes noteikumu 
pārkāpumus negrasās izmeklēt 
pat tādas valsts iestādes kā Ceļu 
policija, Ceļu satiksmes drošības 
direkcija un LR Saeimas Mandā-
tu, ētikas un iesniegumu komisija. 
Nemaz nerunājot par Drošības 
policiju, kuras darbinieki arī pava-
dīja spīkeri un brauca pārgalvīgā 
ātrumā. Nekādus paskaidrojumus 
pēc skandāla nesniedza arī pati 
Solvita Āboltiņa, kura parasti nav 
uz mutes kritusi. Viņa ar smaidu 
raugās uz mums, saviem padota-
jiem, no priekšvēlēšanu reklāmas 
plakātiem. 

„Iekšējie ķīviņi, kas vājināja 
Latviju, mazinājušies. Tā ir jāturpi-
na!”, aicina Solvita Āboltiņa politis-
kās reklāmas klipā. Gribas piebilst: 
patiešām jāturpina, tad „Vienotība” 
nokļūs tur, uz kurieni tauta jau aiz-
sūtīja savienību „Latvijas ceļš” un 
Tautas partiju,  -  vēstures izgāz-
tuvē. 

Viktors ŪDRIŠS

Eh, pavizināšos!

Helēna Locika, pensionēta 
cienījama skolotāja, atceras, kā 
viņas vecmāmiņa, Helēna Ļuta, 
ziemas vakaros, pie petrolejas 
lampas apgaismojuma, strādāja 
mājās pie stellēm. Mamma Sofija 
Juhneviča turpināja šīs ģimenes 

amatu tradīcijas, kas Latgalē ir pla-
ši izplatītas. Nav aizmirstas senās 
prasmes, tagad Indras aušanas 
darbnīcā Helēna Locika palīdz 
meitai Inārai Šemelei, arī pedago-
ģei. Pilnīgi skaidrs, ka arī Ināras 
meita, astoņgadīgā Milāna, labprāt 

apmeklē aušanas muzeju - darbnī-
cu, ko bieži apciemo Indras viesi. 
Tā Indras aušanas meistaru māks-
la veicina tūrisma attīstību, bet gal-
venais šajā projektā - seno amatu 
tradīciju saglabāšana.

Alekseja GONČAROVA foto

II Indra. Septembris. Brīvdiena
Solvita Āboltiņa un viņas apsardze pārvietojas pa 

Latviju pārgalvīgā ātrumā
Laika un paaudžu saikne

Trīs audēju paaudzes - Helēna Locika, viņas meita Ināra un mazmeita Milāna.

Šogad ir sestais gads, kopš 
Latvijā atzīmē Tēva dienu. Bet 
kāpēc agrāk nesvinēja? – rodas 
jautājums, uz kuru nav atbildes. 
Tēvs un māte ģimenē ir tik pašsa-
protamas lietas katram bērnam, 
bet - ja atzīmē Māmiņu dienu, 
bet Tēva dienu ne - tātad tētim ir 
mazāk svarīga loma ģimenē. Tā 
varētu domāt un arī domā daudzi, 
jau vairākas paaudzes. Arī rezul-
tāts šim it kā nesvarīgajam mo-
mentam ir attiecīgs. Tik daudziem 
nepareiza audzināšana liek jus-
ties mazvērtīgiem, nesvarīgiem, 
bez savas stājas un rakstura.

Tēva audzinošajam piemē-
ram ir paliekoša nozīme katra 
cilvēka dzīvē, tāpēc tēviem ir jā-
iesaistās bērna audzināšanā, ne 
tikai materiālās dzīves puses no-
drošināšanā, kā bija un arī tagad 
pieņemts uzskatīt.

Šādas pārdomas radās pēc 
pasākuma Aulejas pagasta bib-
liotēkā š.g. 15. septembrī. Gribē-
jās mazajiem lasītājiem pastāstīt 
par Tēva dienu, lai zina, ka šajā 
dienā katrs savam tētim var droši 
pateikt mīļus vārdus.

Pie saldumu galda aicināju 
mazos lasītājus no 1. līdz 4. klasei 
un pirmsskolas sagatavošanas 
grupas bērnus. Toties ciemos pie 
mums atnāca Aivars Umbraško, 
Aulejas pagasta pārvaldes vadī-
tājs, triju skolnieku tētis un ļoti at-
saucīgs pasākumu dalībnieks, it 
īpaši, ja ir bērnu pasākumi. Kopā 

ar bērniem Aivars lasīja grāmatu 
no jaunajām Bērnu žūrijas kon-
kursa grāmatām „Runcis Puncis”. 
Bija interesanti un jautri, jo ik pa 
brīdim bērni stāstīja par saviem 

mājas runčiem, salīdzināja savas 
pirmās skolas dienas ar Runča 
Punča pirmo skolas dienu. Aivars 
neskopojās ar jautriem un smiek-
līgiem komentāriem par runci 
Punci. Runājām arī par tēta lomu 
bērna dzīvē. Kā dzirkstīja bērnu 
acis, kad viņi stāstīja par kopī-
giem pasākumiem ar tēti, vai nu 
makšķerēšana, vai sēņošana un 
darbs dārzā. Toties par grāmatu 
lasīšanu ar tēti tikai daži izteicās 

ar prieku, jā, man lasa tētis vaka-
rā! Tik daudzi saskuma. Tāpēc, jo 
pateicīgāki un priecīgāki klausītā-
ji bija šoreiz, klausoties grāmatu 
„Runcis Puncis”, ko mums lasīja 

Annas tētis Aivars.
Gribētos lūgt visus tēvus 

pievērst lielāku uzmanību bērnu 
audzināšanai. Biežāk pajautāt 
mazajam cilvēkam – ko tu domā? 
Ko varam kopā darīt? Kurp aiziet, 
vai palasīsim grāmatu? Tas būtu 
ļoti vērtīgi.

Zinaīda PIKMANE, 
Aulejas pagasta 

bibliotēkas vadītāja

Pārdomas, Tēva dienu atzīmējot

Šī gada 12. septembrī Krās- 
lavā notika Rīgas ielas diena, ko 
pilnīgi pamatoti var nosaukt par 
Rīgas ielas svētkiem. Šajā die-
nā varējām sajusties kā daļa no 
Eiropas, jo pasākums notika Ei-
ropas kultūras mantojuma dienu 
ietvaros, kuras ik rudeni tiek atzī-
mētas 49 Eiropas valstīs.

Pasākuma atklāšanā tika 
akcentēts Rīgas ielas bagātīgais 
kultūrvēsturiskais mantojums un 
godināti daži no koka māju īpaš-
niekiem, ar cerību, ka vēsturiskā 
mantojuma saglabātāju sveikša-
na varētu izvērsties par tradīciju 
arī turpmāk, jo katra māja, kas ro-
tāta ar kokgriezumiem, vēsturisko 
rūtojumu un krāsu, ir vienreizēja 
un veido Krāslavas īpašo šarmu. 
Pārsteigumu pilsētai bija sagādā-

juši Rīgas Valsts Tehnikuma Krā-
slavas struktūrvienības jaunieši, 
kas, īstenojot pašvaldības jau-
niešu projektu, apņēmās vienai 
no mājām izveidot koka aplodas. 
Un tad sekoja kulminācija - liel-
formāta fotogrāfiju atklāšana uz 
zemnieku saimniecībai „Sapnis” 
piederošās ēkas Rīgas ielā 34, 
kuru izveidi pēc foto kluba „Zibs-
nis” iniciatīvas atbalstīja Rietumu 
bankas labdarības fonds, Krāsla-
vas novada dome, iedzīvotāji un 
citi sadarbības partneri. Astoņas 
fotogrāfijas būs interesants pil-
sētas noformējums un arī neliela 
ekspozīcija tūristiem, jo īpaši, ja 
to papildinās gides stāstījums par 
katru no fotogrāfijām.

Pēcpusdienā pilsētas cen-
trā stafeti pārņēma skolēni – ar 

Bērnu un jauniešu centra darb-
nīcām, grupas „Stop Times” uz-
stāšanos, saturiski bagātu foto 
pulciņa „Kadrs” dalībnieku izstādi 
par Rīgas ielu mūsdienās, kā arī 
novada skolu improvizācijas teāt-
ri, kurā darbojās skumjais Krāsla-
vas pils spociņš, Krāslavas gurķis 
Rīgas Centrāltirgū un citi, ne ma-
zāk kolorīti tēli. 

Rīgas ielai par godu Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzejā 
atklāta izstāde par vienas no se-
nākajām Krāslavas ielām vēsturi 
un nozīmīgākajām ēkām, kas 
darbosies līdz pat novembrim. 

Foto orientēšanās sacensī-
bās „Iepazīsti Rīgas ielu Krāslavā” 
piedalījās četras aktīvāko krāsla-
viešu komandas. Sacensības pie-
rādīja, ka ne vienmēr ātrums uzvar 

vērīgumu un Rīgas ielai ir daudz 
noslēpumu, jo visus divpadsmit 
sagatavotos uzdevumus nepieva-
rēja neviena komanda. Līdz ar to 
komanda „Smaidiņš” ieņēma pir-
mo vietu, otrajā vietā – komanda 
„Dark”, trešajā – „Saules bērni”, 
kas bija ātrākie pēc laika, bet ne-
daudz nokļūdījās vienā no uzde-
vumiem, bet ceturtajā – Boņuki”. 
Jebkurā gadījumā – cerams, ka 
visas komandas pavadīja patīka-
mu un lietderīgu pēcpusdienu.

Par ļoti izzinošu pieredzi 
dalībniekiem izvērtās ekskursija 
– pastaiga pa Rīgas ielu ar pār-
steigumiem, jo arī krāslavieši ar 
stāžu varēja uzzināt daudz jaunu 
faktu, piemēram, kur Krāslavā 
bija tenisa korti, kāds ir Dīķu ielas 
nosaukuma iemesls, kur bija pir-
mais kinoteātris utt. Pārsteigums 
izdevās, jo vienā no ekskursijas 

apskates objektiem Rīgas ielā 
nav bijis pat muzeja direktors!

Līdz ar krēslas iestāšanos 
Krāslavas Kultūras namā sākās 
lekcija „Pilsētas ainava fotogrā-
fijās”, kas tika organizēta foto 
kluba „Zibsnis” rīkotā foto ple-
nēra „Krāslava” ietvaros un kura 
pasākumi turpinājās visu nedēļas 
nogali. 

Paldies Valsts kultūras pie-
minekļu aizsardzības inspekcijai 
par finansiālo un morālo atbalstu 
un īpašs paldies Krāslavas nova-
da Tūrisma informācijas centra, 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja un foto kluba „Zibsnis” 
kolēģiem par atbalstu pasākuma 
organizēšanā.

Ināra DZALBE
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja, pa-
sākuma Krāslavā koordinatore

Rīgas ielas svētki Krāslavā

Kā vēlāk paskaidroja (...) Lato Lapsa, Latvijas likumdoša-
nā izveidojās apbrīnojama situācija. No vienas puses, ceļu 
satiksmes noteikumos norādīts, ka operatīvo transportlīdzek-
ļu braukšanas ātrums apdzīvotās vietās nedrīkst pārsniegt 
maksimālo atļauto braukšanas ātrumu vairāk par 10 km/h, 
bet ārpus apdzīvotām vietām - vairāk par 20 km/h.
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Pasākuma dalībnieki – gal-
venokārt Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas, Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas audzēkņi un daži 
pedagogi — iepazinās ar biblio-
tekāru veidoto tematisko izstādi, 
kas veltīta rakstnieces dzīvei un 
literārai darbībai, klausījās dzejas 
lasījumus un atmiņu stāstus, kas 
tika bagātināti ar rakstnieces un 
viņas darbu fotogrāfiju slaidiem, 
parādot tos uz lielā ekrāna. Šī 
gada 25. decembrī apritēs 95 
gadi, kopš dzejnieces dzimšanas 

dienas un 18. jūlijā apritēja 18 
gadi kopš dzejniece aizgāja mū-
žībā. Uz šo pasauli viņa atnāca 
mīlēt un būt mīlētai. Taču šī pa-
saule bija skarba, viņa netika līdz 
galam saprasta, dažreiz atraidīta. 
Viņa cieta un ilgojās. 

Īss ieskats biogrāfijā

Cecīlija Dinere dzimusi Krāsla-
vas tuvumā nabadzīgā amatnieku 
ģimenē. Dzejnieces bērnība bija 
grūta. Ģimenē bija 6 bērni un 
drīz vien 1920. gadā nomira tēvs. 
Mazā mājiņa, kurā dzīvoja ģime-
ne, atradās Krāslavas pievārtē 
– skaistas dabas ieskauta. Visap-
kārt ezeri, blakus lielceļš, upīte, 
pļavas, tālumā – mežs, naktīs – 
dzidra, zvaigžņota debess. Sēžot 
uz sliekšņa, nākamā dzejniece 
brīnījās, cik nepasakāmi skaista 
ir mūsu Latgales Šveice. Mācī-
bas Cecīlija Dinere uzsāka Krā-
slavas pamatskolā un pabeidza 
Krāslavas ģimnāziju 1936. gadā. 
Jau no bērnības C. Dinere sasta-
pa spožu personību - skolotāju 

Zelmu Mūrnieci, 
kura viņu audzi-
nāja un mudināja 
kļūt par dzejnie-
ci. Dzejoļus viņa 
sāka sacerēt sko-
lā, kur bija savs 
literārais žurnāls.

Viņas biju-
šais klasesbiedrs, 
tagad aizsaulē jau 
aizgājušais Pēte-
ris Sedlovs savās 
atmiņās Cecīliju 
Dineri (ģimnāzijā viņu sauca par 
Ciļu) atceras kā neliela auguma 
meiteni, kura vienmēr bija ģēr-
busies vienkāršā pelēkā kleitā, 
kura nekad nepiedalījās bērnu 
spēlēs un draiskulībās, vienmēr 
bija ļoti aizņemta. Pat starpbrī-
žos pirms stundām rēķināja, ga-
tavoja izrakstus no grāmatām. 
Pēc stundām Ciļa nodarbojās ar 
bagāto ģimeņu atvasēm, kurām 
mācības padevās grūti: palīdzē-
ja sagatavot mājas uzdevumus 
ķīmijā, matemātikā, valodās. Šo 
bērnu vecāki viņai maksāja par 
grūto darbu. Klasesbiedrus Ciļa 
pārsteidza ar neparastu atmiņu. 
Pāris reizes izlasījusi tekstu, viņa 
bez kļūdām atstāstīja tā saturu 
vārds vārdā.

Cecīlijai Dinerei piemita zīmē-
tājas dotības, tomēr viņa iestājās 
Rīgas skolotāju institūtā. Līdzekļu 
trūkuma dēļ, studijas pārtrauca un 
strādāja par māj- skolotāju, retu-
šētāju. 1941. gadā pabeidza Rē-
zeknes pedagoģisko institūtu, bet 
viņas vēlēšanos mācīt sava nova-
da bērniem lasīt un rakstīt pārtrau-
ca karš un bēgļu gaitas. Pēc kara 
meitene karavīra formā ieradās 
Rīgā. Viņa saņēmās un parādīja 
dzejoļu kladi Aleksandram Ča-
kam. Kaut pašu dzejnieku viņa 
nesastapa mājās, kladē bija atstā-
tas piezīmes: „Ir talants, ir izjūta. 
Ieteicu strādāt”. Sākās Cecīlijas 
Dineres žurnālistes gaitas. Toreiz 
viņai apkārt bija labi un gudri cil-
vēki – Aleksandrs Čaks, Rūdolfs 
Egle, Monta Kroma, Mersedese 
Salnāja. 1947. gadā iznāca C. 
Dineres pirmā grāmata - poēma 
„Seržanta Sarmas dziesma” tajā 
manāma vēl nedrošība, zināms 
primitīvisms tēlu veidošanā, taču 
dominē patiess talants, izjus-
ti stāstot par seržanta sapņiem 
un nāvi. Kļūdama par divu bērnu 

māti, C. Dinere sāka rakstīt dzeju 
mazajiem bērniem. Kopumā Cecī-
lija Dinere ir sarakstījusi apmēram 
50 grāmatas, ieskaitot tulkojumus 
un atdzejojumus. Viņa bija apgu-
vusi franču valodu, labi pārvaldīja 
vācu. 

Visa Cecīlijas Dineres dzīve 
bija saistīta ar latviešu kultūru. Ne 
aiz labas dzīves viņa atstāja Lat-
viju, kaut ar saknēm bija ieaugusi 
tajā. Izšķirties par tādu lēmumu 
viņu piespieda dzīve. Bailes pa-
likt nesaprastai, bailes no vien-
tulības, par meitas un mazdēla 
likteni, vainas sajūta pret savu 
tautu. Viņa teica, ka sapņo mirt 
Izraēlā, un aizbrauca pie savas 
tautas. Bet dzīve vēsturiskajā 
dzimtenē nebija laimīga. Viņai 
palīdzēja kādreizējā krāslaviete 
Basja Cina, ar kuru bija pazīs-
tama no skolas laikiem. 1996. 
gada 18. jūlijā 77 gadu vecumā 
C. Dinere vientulībā aizgāja mū-
žībā, gaidot atbraucam meitu un 
mazdēlu.

Dinere – mūsu pilsētas 
vēsture 

Skolotāja Janīna Gekiša 
pasākuma dalībniekiem izteica 
priekšlikumu, sadarbojoties vi-
sām pilsētas skolām, Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejam, 
izstrādāt ekskursijas maršrutu pa 
Krāslavu, kas vītos caur Dineres 
dzejā minētām vietām. Pēc sko-
lotājas domām, darbam jāķeras 
klāt jau šobrīd — kamēr ir zelta ru-
dens, šīs vietas vajag nofotogra-
fēt. Konkrēti skolotāja minēja biju-
šo tirgus laukumu pilsētas centrā, 
par ko var radīt veselu scenāriju, 
Grāfu Plāteru pili, kur bija vecā 
skola, mazās dzirnavas Raiņa 
ielā, Šokolādes kalnu, Mandeļu 
ezeru, Vienības ielu pie strautiņa, 

skvēriņu pie pareizticīgo baznīcas 
un citas vietas, kas tā vai citādi 
saistītas ar izcilo dzejnieci. 

J. Gekiša: “Uzturēt piemi-
ņu mums vajag, uzturot sakarus 
starp paaudzēm! Pie tā būs ļoti 
daudz darba, bet domāju tas at-
maksātos un paliktu piemiņai. 
Mēs varam augt par savas pil-
sētas un novada patriotiem, tikai 
detalizēti apzinot mūsu vēsturi. 
Dinere – tā ir pilsētas vēsture!”

Skolotāja Nina Gadūne uz-
svēra, ka Cecīlījas Dineres bio-
grāfija personīgi viņai kalpo par 
piemēru, kā ir jādzīvo. Cecīlija 
runāja tīrā latviešu valodā, lai 
gan nāca no ebreju ģimenes. 
Viņa bija uzstādījusi sev mērķi 
izskaust savā latviešu valodā ak-
centu, un teicami tika galā ar šo 
uzdevumu. Turklāt Cecīlija zināja 
daudzas valodas, bija pārsteidzo-
ši jautra un radīja laimīga cilvēka 
iespaidu. 

N. Gadūne arī atstāstīja 
savu sarunu ar žurnālistu Grigo-
riju Gontmaheru, no kura uzzinā-
jusi par to, kā Cecīlija nomirusi: 
“Viņa gatavojās sagaidīt meitu un 
gatavoja virtuvē ebreju un latvie-
šu tautu ēdienus, un no šī lielā 
prieka guva infarktu. Kamēr ne-
biju dzirdējusi šo stāstu, neticēju, 
ka cilvēkam var būt infarkts kā 
no bēdām, tā no priekiem. Māte 
un meita nepaspēja satikties pēc 
septiņu gadu šķiršanās...”

Skolotāja Nina pārliecināta, 
ja dzejniece būtu atgriezusies 
Krāslavā, viņu šeit sagaidītu un 
pieņemtu ar lielāko prieku, un 
aicināja jauno paaudzi atgriez-
ties dzimtajā pilsētā, ja kaut kur 
svešumā tagadējie jaunieši jūtas 
slikti. Kad dzīvē ir grūti brīži, pa-
lasiet Cecīlījas Dineres dzeju un 
turaties tuvāk savām saknēm!

Juris ROGA, autora foto

Veltījums Cecīlijai Dinerei
Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notika 
tematisks pasākums „Uz šo zemi es atnācu 
mīlēt un būt mīlētai”, kas tika veltīts dzejnie-
cei - novadniecei Cecīlijai Dinerei, sagaidot 
viņas 95. dzimšanas dienu. 

Nina Gadūne

 17.septembrī Mačos pie Marijas 
Andžānes piemiņas akmens notika 
pasākums “Dimensiju kvadrātsak-
nes”, kas tika veltīts Latgales lakstī-
galas (tā mīļi dēvē Mariju Andžā-
ni) jubilejai. Šī gada 8. septembrī 
latgaliešu dzejniecei apritētu 105. 
dzimšanas diena. Marija Andžāne 
ir dzimusi 1909. gada 8. septem-
brī Šķaunes pagasta Mačos, viņas 
dzīve un literārā darbība ir saistīta 
ar Šķauni. Pagasta bibliotēkā var 
apskatīt autores literāros darbus, ar 
dzejnieces roku rakstītos manuskri-
ptus un memoriālos priekšmetus. 

Marijas Andžānes atceres pa-
sākumus Dzejas dienās tradicio-
nāli rīko Šķaunes bibliotēka, ciešā 
sadarbībā ar Šķaunes pamatskolu. 
Šogad tajā piedalījās pagasta pār-
valdes vadītāja un sekretāre, kā 
arī vietējie iedzīvotāji. Brīvā dabā 
tālu izskanēja Marijas Andžānes 
dzeja, savu pašsacerēto dzeju la-
sīja skolēni. Pasākuma dalībnieki 
arī nolika ziedus Maču kapsētā.

Juris ROGA

Dzejas dienas Šķaunē                                                                                                                             

Jau 200 gadus Bavārijā no-
tiek festivāls, kurš pulcina lielu 
daudzumu alus un jautrības cie-
nītāju no visām pasaules malām. 
Svētki tiek rīkoti Terēzes pļavā, 
Minhenes centrā, kur uzstādītas 
daudzas alus bodītes un atrakci-
ju teltis. Festivālā jautrības plūdi 
sit augstu vilni! Šajā pasākumā 
tiek izdzerts milzīgs daudzums 
kausu, glāžu, krūžu un mucu 
alus. Starp citu, ja festivāla viesis 
iebaudījis pāri mēram putojošā 
dzēriena un apgūlies atpūsties 
kaut kur zālājā, speciālā dienes-
ta darbinieki gādīgi pārvedīs viņu 
uz atbilstoši iekārtotu vietu, kur 
var izgulēties līdz radinieku vai 
draugu atbraukšanai. Tādas, lūk, 
rūpes vāciešu garā!

Tik dažādi svētki

Alus festivāls

Trešdien, 17. septembrī, 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
Valsts prezidents Andris Bērziņš 
un zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs sveica konkursa “Sējējs 
– 2014” laureātus un vecināša-
nas balvu saņēmējus — lauk-
saimniekus, lauku uzņēmējus, 
mazpulkus un zinātniekus lauk-
saimniecībā. Tāpat pasākuma 
laikā pasniedza balvu par mūža 
ieguldījumu lauksaimniecībā.

Nominācijā Gada lauku 
saimniecība veicināšanas balvu 
saņēma Rudītes Lipšānes vadī-
tā z/s “Līva”.

Sveicam 
Rudīti Lipšāni!

3 mēn. – EUR 8.54;
2 mēn. – EUR 5.69;
1 mēn. – EUR 2.85.

Abonē laikrakstu 
“Ezerzeme” 

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

Cenas norādītas fiziskām personām.
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 24. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Suņi
10.30, 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
17.15, 23.30 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Kāpēc esmu viens?
20.00, 5.00 1000 jūdzes Ķīnā
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 12. Saeimas vēlēšanas
23.15 Zebra
0.15 1:1
1.05 Valdība
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 Sieviete pasaules malā
11.00 Kad stārķis palidojis garām
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Automoto raidījums 
12.30 Jūrā un krastā
12.50 LTV - 60
15.30, 1.20 Globalizācija 3000
18.35 Punkti virs i
19.35 Brīnumainā zilā pasaule
20.25 Robotāda
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
9.55 Mf. Čūskas paradīzē
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Iesaukts armijā!
23.10 Čikāga liesmās
0.25 Mf. Širļi mirļi
4.35 Karamba!
4.50 Bernards
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, 0.40 Medikopters 
10.00 Ģēnijs uzvalkā
11.00 Atradējs
14.05, 3.10 Simpsoni 
14.35, 1.35 Radīti skatuvei 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55 Radu būšana
19.00, 3.35 TV3 Ziņas
19.30, 4.05 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensu cīņas 
22.40 Reiz sensenos laikos 
23.40 Mahinatori 
2.25, 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”
23.10 Mf. Nāves tuksnesis

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.10 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.25 Kriminal+
14.45 Mf. Melnais tērps
18.50 Ziņas
19.50 Mačs
22.00 Vakars@22
23.10 Zelta teliņš
0.55 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 12.15, 14.45, 17.00, 0.55 
Ziņas
6.30 Zvēriņi
7.00, 9.30 Labrīt!
10.20 Dzīvo vesels!
11.35, 12.35 Laiks parādīs
13.40 Tici man
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 4.35 Moderns spriedums

23. septembrī Ir iemesls!

Cilvēki, kas atklājuši, ka viņiem 
patīk kaut ko pakošļāt, dzīvoja vēl 
pirms divdesmitā gadsimta. Visse-
nākā „košļājamā gumija” tika atrasta 
Somijas teritorijā, un šī koka darvas 
gabaliņa, no kura cēlies mūsdienās 
populārs produkts un līdzeklis, kas 
veicina mutes veselību, zobu bali-
nāšanu, skābju un sārmu līdzsvaru, 
vecums ir pietiekami cienījams – 5 
tūkstoši gadu! Akmens laikmeta cil-
vēkiem arī patika bada periodos 
pakošļāt kaut ko 
ne visai ēdamu, 
lai varētu novērst 
savu uzmanību no 
bada...

Senie grieķi 
košļāja mastikas 
koka sveķus, in-
diāņi, kas dzīvoja 
Centrālajā Ame-
rikā, priekšroku 
deva kaučukam, bet austrumos 
iedzīvotājiem līdz šim laikam garšo 
beteles auga lapās ietītas Arekas 
palmas sēklas. Ļoti labi uzmundri-
na... Sibīrijā no senajiem laikiem 
košļāja koku sveķus, dodot priekšro-
ku egļu sveķiem. Ziemeļamerikas in-
diāņi košļāja tabaku, ko pēc tam lab-
prāt darīja cilvēki visā Eiropā. Starp 
citu, košļāja pat biežāk nekā pīpēja. 
Taču tā bija tikai nākamo panākumu 
prelūdija...

Pirmo košļājamo gumiju mūs-
dienu izpratnē (kopš 1939.gada 
„košlene” tika atzīta par pārtikas 
produktu) sāka ražot 1848.gada 
23.septembrī. Tieši šajā vēsturiskajā 
dienā amerikānis Džons Kurtis izdo-
māja, kā no priežu darvas, cukura un 
aromatizētājiem izveidot kaut ko gar-
šīgu un „ilgspēlējošu”. Tāpat kā viss 
jaunais,  no sākuma „košļājamais 
maisījums” ar nosaukumu „Baltais 
kalns”, „Saldais krējums ar cukuru” 
un „Lakricas Lulu” ieguva populari-
tāti publikas vidū, taču pakāpeniski 
pieprasījums krasi samazinājās. Tas 
bija saistīts ar to, ka jaunajā našķī 
nereti varēja sajust skujas vai citus 
piemaisījumus, kurus ir grūti izņemt 
no sveķiem. Turklāt šis kārums ātri 
zaudēja savu garšu un kļuva pilnīgi 
bezgaršīgs. Bet pamati tika likti!

Pilnveidojis aprīkojumu, cits 
amerikānis - Tomass Ādams (kurš 
pēc profesijas bija fotogrāfs, un vēl 
joprojām nav skaidrs, kāda pārbīļa 
dēļ viņu ieinteresēja „košlenes”) sā-
cis ražot košļājamo gumiju, ko ieti-
na spilgtos papīriņos. Pircēju skaits 
strauji palielinājies...

No sākuma košļājamās gumi-
jas tika pārdotas aptiekās. Ādams 
bez maksas izplatīja savu preci ap-
tiekāru vidū, lai viņi izvietotu to savu 

aptieku vitrīnās.  Un tā lieta aizgāja. 
1870.gadu beigās pārdošanas ap-
jomi palielinājās līdz 100 tūkstošiem 
gabalu gadā. Bet 1891.gadā tirgū 
parādījās kompānija „Wrigley”. Kopš 
tā laika šim „spēlētājam” košļājamās 
gumijas tirgū būs vadošā loma līdz 
pat mūsdienām...

Firmas izdalīja košļājamo 
gumiju ar piparmētru garšu ASV 
lielāko pilsētu iedzīvotājiem... Aptie-
kāri pielika „košleņu” masai savas 

„ārstnieciskās” 
piedevas un rek-
lamēja košļājamo 
gumiju kā līdzekli 
pret vēdera aizcie-
tējumiem vai kā 
produktu ar lielisku 
nomierinošu iedar-
bību.

Kompān i j a 
„Wrigley” atvēra 

rūpnīcas Kanādā, Anglijā, Ķīnā, Āf-
rikā... 1928.gadā Volters Deimers 
(viņš strādāja par grāmatvedi - mūs-
dienu košļājamās gumijas ražotā-
jiem visā pasaulē par šo izgudro-
jumu ir jābūt pateicīgiem dažādu 
profesiju pārstāvjiem) radīja ideālās 
košļājamās gumijas formulu: 20 % 
kaučuka, 60 % cukura (vai tā aizvie-
totāja), 19 % kukurūzas sīrupa un 1 
% aromatizētāja. Šīs proporcijas tiek 
ievērotas līdz mūsdienām, kaut gan 
kaučuks pašlaik ir aizstāts ar sintē-
tiskiem maisījumiem, bet kukurūzas 
sīrupa vietā tiek izmantota arī cita, 
mākslīga sastāvdaļa. Atbilstoši šai 
formulai tika ražota košļājamā gumi-
ja, kuras galvenā īpašība ir iespēja 
no košlenes izpūst milzu burbuļus, 
kā arī tās rozā krāsa, kas ir ļoti patī-
kama bērnu acij.

Interesanti, ka slavenā košļāja-
mās gumijas marka „Orbit” tika radī-
ta 1944.gadā un tā bija domāta ASV 
armijas karavīriem. Bet krāsainie ie-
liktņi parādījās vēl 1933.gadā. 

Košļājamās gumijas masvei-
da ražošana visā pasaulē veicināja 
kaučuka rūpniecības uzplaukumu. 
Un līdz ar to atdzīvināja ekonomi-
ku pēc 30.gadu Lielās depresijas. 
ASV „sausā likuma” laikos pagrī-
des bāros, kuri darbojās dienu un 
nakti, pārdeva košļājamo gumiju ar 
nosaukumu „Dubultā piparmētra”, 
ko ražoja ar mērķi mazināt alkohola 
smaku... Bet 1911.gadā, pateicoties 
kādas lidmašīnas apkalpes locekļu 
atjautībai, tika novērsta avioavārija... 
Caurumu dzinēja šļūtenē aizlīmēja... 
ar košļājamo gumiju...

Tāda, lūk, ir visvienkāršākās 
košļājamās gumijas  vēsture...

Andrejs JAKUBOVSKIS

Košļājamās gumijas dzimšanas diena
Turpinājums. Sākums 2.lpp

“Man gribētos, lai jūs darītu 
šodien,” turpina profesore. “Jo 
tikai mēs paši esam atbildīgi par 
savu dzīvi. Cilvēks visvairāk mīl 
sevi. Bez bērniem vecāki var iztikt 
— bērni aizbrauc uz Angliju, un 
vecāki mierīgi bez viņiem dzīvo. 
Bērni bez vecākiem arī var iztikt 
— ir daudz gadījumu, kad vecā-
ku vienkārši nav un bērni dzīvo, 
viss kārtībā un gala rezultātā mēs 
dzīvojam sev. Tas savukārt nozī-
mē, ka tikai paši varat savu dzīvi 
izmainīt, neviens cits to neizdarīs 
jūsu vietā!”

Turpinājumā sekoja vairāki 
piemēri, kas skaidri atklāja jau 

iepriekš sacīto – katrs var tikt pie 
bagātības, tikai jāsāk darīt, un, 
kad sāk, tās lietas aiziet pašas 
no sevis.  Starp citu, pasākuma 
programma šķita sausa un vien-
muļa. Cik stipri jūs uzrunā šādi 
teikumi: radošums jeb kreativitā-
te, radošuma dažādās izpratnes, 
radošas domāšanas process, 
biznesa ideju ģenerēšana, jaunu 
produktu virzīšana, konkurētspē-
jas veicināšana, komunikācija un 
lēmumu pieņemšana, biznesa 
plāns - ideju realizācijas instruk-
cija, inovācijas atbalsta iespējas 
un tamlīdzīgi? Taču šī program-
ma tika pasniegta tā, ka jauniešu 
interese neapsīka ne mirkli. Var-

būt tiešām kāds no viņiem sāks 
dzīvot šodienā un varbūt aizies 
uz bērnudārzu, lai par velti sapītu 
meitenēm bizītes, un varbūt kādu 
vecāku ieinteresēs šis pakalpo-
jums jau par maksu? Arī tādā ceļā 
ir gūti panākumi biznesā. Varbūt 
kāds atkārtos šādu pieredzi: pirks 
lētus vecus velosipēdus, atjau-
nos un pārdos, pēc tam pāries uz 
sarežģītāku tehniku — motorolle-
riem un galarezultātā jau 17 ga-
dos iegādāsies personīgo BMW. 
Nekas nav neiespējams, viss ir 
iespējams.

Juris ROGA
Autora foto

Neviens cits, tikai paši!

Projekta koordinatore Mari-
sela Jeromenoka pastāstīja, ka 
pērnā gada 17. augustā Robež-
nieku pagasta Kazinovā tika at-
klāts vienīgais Krāsla vas novadā 
rikšotāju skrejceļš, kas tika ap-
rīkots ar žūrijas skatuves paaug-
stinājumu. Šogad radās iecere 
par rikšotāju skrejceļa labiekārto-
šanu, proti, ir izveidotas skatītāju 
tribīnes, veikta skrejceļa nosusi-
nāšana ar drenāžas caurulēm. 
Tas izdarīts zirgu mīļotāju labad, 
kuri jau nodarbojas un grib nodar-
boties ar rikšotājiem, kā arī citiem 
zirdziņiem. Zeme pieder vienam 
no iedzīvotāju grupas dalībnie-
kiem – Josifam Mančinskim, kurš 
ir aktīvs rikšotāju sporta sacensī-
bu dalībnieks.

Trases labiekārtošana tikai 
veicinās zirgu un it īpaši rikšo-
tāju popularizēšanu pagasta un 

novada iedzīvotāju vidū. Sacen-
sības piesaistīs tūristus. Jau-
niešus un bērnus varēs iesaistīt 
darbā ar zirgiem. Turpmāk skrej-
ceļa izmantošana būs iespējama 
arī bērnu, jauniešu un pieaugušo 
pasākumu rīkošanai, piemēram, 
draivings (braukšana pajūgā), 
jāšanas sacensības. Skrejceļu 
varēs izmantot dažādiem pagas-
ta un novada pasākumiem.

“Neskatoties uz dažādām 
problēmām, iedzīvotā ju grupas 
„Robežnieku rikšotājs” iecere par 

rikšotāju skrejceļa labiekārtošanu 
ir realizēta,” stāsta Marisela. “No 
sirds žēl, ka ieplānotās rikšotāju 
sacensības nenotika. Pavasarī 
tās izjauca nepiemērotie laika 
apstākļi, bet augustā rikšotāju 
sacensības nebija iespējams or-
ganizēt Āfrikas cūku mēra izpla-
tīšanās dēļ. Cerams, ka rudens 
mūs ieprie cinās ar labu un sausu 
laiku, rikšotāju sacensības plāno-
jam rīkot oktobra vidū. Tad ska-
tītāji varēs novērtēt gan jaunās 
tribīnes, gan priecāties par skais-
tajiem rikšotājiem!”

Juris ROGA

Turpina aprīkot rikšotāju skrejceļu 

Robežnieku pagastā realizēts projekts „Rikšotāju skrejce-
ļa labiekārtošana - skatītāju tribīnes izveido šana, skrejceļa 
nosusināšana”, kas tika iesniegts projektu konkursam „Ie-
dzīvotāji veido savu vidi”.

Agrāk daļai līdzjutēju nācās stāvēt kājās trases malā.

Jaunās tribīnes gaida rikšotāju sacensību vērotājus
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CETURTDIENA, 25. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Suņi
10.30, 13.45, 15.05 Top-Shop 
10.45 Putina apslēptā manta
11.45 De facto
12.25 Province
12.55 Kas var būt labāks par šo?
13.25 Zebra
14.05 Džeronīmo Stiltons
14.30 Kas te? Es te! 
17.15, 19.15, 23.25 100 g kultūras
18.00, 23.10 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
0.10 Aizliegtais paņēmiens
0.55 12. Saeimas vēlēšanas
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 Brīnumainā zilā pasaule
11.30 TV Mozaīka
11.50 Laiks uzņēmējiem
12.10 Vārds uzņēmējiem
12.30 Attīstības kods
12.50 LTV - 60
15.30, 2.00 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanas
19.55 Enerģija - pilnīga kontrole
20.05 Drosmīgās pārmaiņas
20.40 Kāpēc nabadzība? 
21.40, 5.00 Ātruma cilts
22.10 Uz meža takas

22.40, 5.30 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, 2.50 Šodien novados
7.00, 3.00 900 sekundes
9.00 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Saldi rūgtā mīlestība
12.00 Dzintara dziesmas
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā 
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā 
21.15 Lauku sēta
22.15 Dabas stihiju varā 
23.15 Mf. Ikars 1.00 Dzīvīte
1.20 Mf. Svētceļojums uz Paduju
4.35 Karamba! 4.50 Bernards
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, 1.30 Medikopters
10.00 Ekstrasensu cīņas 
11.35 Voroņini
14.05 Simpsoni
14.35, 2.25 Radīti skatuvei 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55 Radu būšana
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kings un Maksvela
22.00 Mf. Surogāti

23.55 Kinomānija 
0.30 Overtime TV
3.05, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 1.15 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, 2.05 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni
22.10 Mf. Negaidītais ceļojums
0.10 Pokers

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

PBK
6.25, 9.00, 12.15, 14.45, 17.00, 0.55 
Ziņas
6.30 Zvēriņi 7.00, 9.30 Labrīt!
10.20 Dzīvo vesels!
11.35 Laiks parādīs
13.40 Tici man
15.00 Divatā ar visiem
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30 Apskaujot debesis
23.40 Vakars ar I.Urgantu
0.25 Euronews
1.10 Zvaigžņu lietus

1.45 Mf. Trīs dienas ārpus likuma
3.30 Mf. Pieci vakari
5.10 Mūzika

RenTV Baltic
6.45, 13.55 Zvēriņi
6.55, 19.39 Laika prognoze
7.00, 13.15 Skatīties visiem!
7.25, 1.05 Brīvais laiks
7.55 Pasaules noslēpumi 
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Varenie noslēpumi
14.15 Totālā izpārdošana
15.20 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 mazbērnu traģēdija
11.50 Par pašu galveno
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
21.00 Lauku dakteris
22.45 Elēnas Serovas ticība, cerība, 
mīlestība
23.40 Sievietes uz robežas
1.30 Dedz, dedz spožāk...
3.25 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 2.15 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Fazenda

11.55 Tici man
13.10 Moderns spriedums
14.15 Divatā ar visiem
15.15, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Zaicevs+1
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Apskaujot debesis
23.15 Ēdiens, ceļš, rokenrols
0.05 Mf. Treniņa diena

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.50 Ziņas 7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.00 Lauku dakteris
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.15, 16.35 Ģimenes melodrāmas
14.05 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.20 Maša likumā!
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.30 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
23.40 Grūtas dienas vakars
1.05 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.10 Baltkrievu virtuve
10.45, 22.50 Kulinārs
11.55, 21.40 Virtuozi
13.35 Karsts ūdens
13.55, 18.50 Universitāte
15.00, 19.55 Sporta skolotājs
16.00 Raidījums
17.50 Trīsdesmitgadnieki
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO
0.00 Gribu nokļūt televīzijā!!
0.05 Hokejs

PIEKTDIENA, 26. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 1.50 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.05 Alpu dakteris 
9.30, 16.15 Suņi
10.25, 13.15, 15.05 Top-Shop 
10.45 Mūsu Čārlijs
11.35 100 g kultūras
12.25 1:1
13.30 Vides fakti
14.05 Brīnumskapja skola
14.35 Kas te? Es te! 
15.25 Kāpēc esmu viens? 
18.00, 23.00 Ziņas
18.45 100 krēslu
19.00 Sapnis par pili. Hercogs Imants
20.00, 5.00 1000 jūdzes Ķīnā
20.30 Panorāma
21.15 12. Saeimas vēlēšanas
23.15 Latvijas šlāgeraptauja 2014
0.10 Flemings - vīrs, kurš kļuva par 
Bondu
1.00 Mūsu Čārlijs 
2.20 17. Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki Gaudeamus
3.10 Aculiecinieks
3.25 Sporta studija
4.05 Firmas noslēpums
5.30 Citādi latviskais 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 0.55 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35 Suņa darbs
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.40, 19.05 Brīnumainā zilā pasaule
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes
12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
12.50, 3.30 LTV - 60
15.30, 1.25 Pie stūres
17.05 Muhtars atgriežas 

17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30 Mf. Apskaujot debesis. 
23.40 Vakars ar I.Urgantu
0.20, 5.55 Euronews
1.20 Mf. Lielās atrakcijas
2.45 Mf. Vasīlijs un Vasiļisa
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji 6.50, 13.55 Zvēriņi
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05, 13.30 Skatīties visiem!
7.30, 0.45 Brīvais laiks
8.05 Apziņas vētra
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Vanga. Turpinājums. Seriāls
14.15 Totālā izpārdošana
15.20 Ģimenes drāmas

16.25 Nemelo man!
18.40 Drošs līdzeklis
20.45 Varenie noslēpumi
23.50 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 Dzīves un nāves pusē
11.50 Par pašu galveno
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0 
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
21.00 Lauku dakteris
23.40 Sievietes uz robežas

1.30 Mf. Dedz, dedz spožāk...
3.25 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.50 Ziņas
6.05 Mūsu rīts 9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Fazenda 11.55 Tici man
13.10 Moderns spriedums
14.15 Divatā ar visiem
15.15, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies! 18.20 Zaicevs+1
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Apskaujot debesis
23.15 Vakars ar I.Urgantu
23.55 Mf. Mazliet no debesīm

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.00 Lauku dakteris
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.15, 16.35 Ģimenes melodrāmas
14.05 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.45 Maša likumā!
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20 Speciālā reportāža.
21.00 Panorāma
23.40 Aktuāla intervija

0.30 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.10 Div ar pus pavāri
10.40, 22.55 Kulinārs
11.50, 21.40 Virtuozi
13.05 Augstāk par jumtu
13.35, 18.50 Universitāte
14.45, 19.55 Sporta skolotājs
15.50 Reportieris
17.50, 0.05 Trīsdesmitgadnieki
20.55 Reālā pasaule
21.25 Sportloto 5 no 36
21.30 KENO
0.00 Gribu nokļūt televīzijā!!
0.55 Raidījums

18.35 Personīgas lietas
19.55 Mana virtuālā sirds
20.05 Pasaules stāsti
20.35 Anekdošu šovs 
21.05 Eiropa koncertos
22.00 Mf. Edisona
23.50 17. Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki Gaudeamus
2.00 Piezīmes uz albuma lapām

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.05 Šodien novados
7.00, 3.15 900 sekundes
9.00, 2.00 Dzīvīte
9.35 Basketbols TV
9.40, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55, 4.45 Bernards
10.05 Mf. Klarisas noslēpums
12.00 Melu spēle
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.20 Precamies!?
15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
23.55 Mf. Solists
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, 1.30 Medikopters 
10.00 Kings un Maksvela
11.00 Atradējs
14.05 Simpsoni 
14.35, 2.25 Radīti skatuvei 
15.35 Smieklīgākie videokuriozi 
16.10 Bens un Keita
17.15, 1.05 Voroņini
18.25 Iespējams tikai Krievijā 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas

19.30, 4.20 Bez Tabu
20.20 Valstī viss ir kārtībā 
21.00 Mf. Saprāta robeža
23.10 Mf. Nakts bārā ”McCool”
3.05, 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, 1.25 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Medību sezona
21.40 Mf. Lielās kāzas
23.20 Tētis “iekritis”

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 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+
14.50 Mf. Slepkavība vasarā
18.50 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.10 Ievas pārvērtības
23.55 Mf. Divpadsmit 2.40 Mūzika

PBK
6.00, 0.50 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 14.45, 17.00 Ziņas
6.55 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt!
10.20 Dzīvo vesels!
11.35, 12.35 Laiks parādīs
13.40 Tici man
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 4.55 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
1.40 Mf. Pie pašas melnākās jūras
3.10 Mf. Šad tad no Pēterburgas
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.45, 13.55 Zvēriņi
6.59, 19.39 Laika prognoze
7.00, 13.30 Skatīties visiem!
7.30 Brīvais laiks
7.55 Slepenās teritorijas
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Maldu teritorija 
12.25, 20.45 Pasaules noslēpumi
14.20 Totālā izpārdošana
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis 
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 Valentīna Tereškova
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 Speciālais korespondents
22.05 Mf. Tu būsi mana
23.55 Sievietes uz robežas
1.45 Mf. Viņas sirds
3.25 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 2.10 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports

11.10 Fazenda
11.55 Tici man
13.10 Moderns spriedums
14.15 Sievietes meklē laimi
15.30 Mācīties dzīvot
16.15 Mf. Suņus jāmīl obligāti
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Vakars Minskā
22.10 Balss
0.20 Mf. Sieviete-kaķe

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.05 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, 0.35 Maša likumā!
17.20 Zvaigžņu dzīve 
18.10 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
21.45 Mf. Slepenais logs
23.35 Baltkrievija attīstībā
0.20 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.45 Saška
10.10 Baltkrievu virtuve
10.45 Kulinārs 11.55 Virtuozi
13.20 Es gribu to redzēt!
13.55 Universitāte
15.00 Sporta skolotājs
16.05 Ir nu gan!
17.55 Trīsdesmitgadnieki
19.00 Mf. Leģenda par Zorro
21.25 KENO 21.35 Ekstrasensu cīņas
23.15 Reportieris 
0.05 Mf. Kaisles liesmas
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Reklāma un sludinājumi

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

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 program- mas 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.

IEPĒRK

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS. 
Augstas cenas. Strādājam 

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

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

Pilns serviss, aizlēdzami logi
Tālr. 28675525, 65621730

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

Latgalē viesojās ārlietu mi-
nistrs Rihards Kozlovskis un 
Valsts policijas priekšnieks Ints 
Ķuzis. Sanāksme notika arī Krās- 

lavā, kur galvaspilsētas viesi at-
bildēja uz tiesībsargājošo iestāžu 
darbinieku jautājumiem. 

Alekseja GONČAROVA foto

Dienesta sanāksme  
augstā līmenī

Indras iedzīvotāja Viktora Urbanoviča atradums – milzu sēnes!
Nikolaja LOBZAS foto

Jauna autoskola ar 
pieredzējušiem pasniedzējiem 
uzsāk darbu Krāslavā, Vienī-
bas ielā-16.

“ B” kategorijai (no 16 ga-
diem) atklāšanas atlaides te-
orijai 50%! 

Apmācība latviešu un krievu 
valodās vakara un brīvdienu 
grupās.

Autoskola Nr.1 aicina uz 
BEZMAKSAS Velosipēdu 

vadītāju kursiem 
(no 10 gadiem).

Pieteikšanās pa tālruņiem 
26182527 un 29776445, 
e-pastu: auto@autoskolanr1.
lv līdz 29.septembrim.

Sīkāka informācija 
www.autoskolanr1.lv.

NĀC UZ MŪSU PILSĒTAS 
AUTOSKOLU!

PĀRDOD

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Teklai Juraga, sakarā ar 
māsas nāvi.

“Senči”, “Mežrozītes”  

 Piektdien, 
26. septem-
brī pārdo-
šanā būs 
jaunas dē-

jējvistas 4-6 mēn. un gaiļi. 
Pēc pasūtījuma paipalas, 
pīles, pīļtēviņi. Maršrutā 
no Svariņiem līdz Egļevai 
- šogad pārdošana notiks 
pēdējo reizi! 
Tālr. 29142247, 29158908.

Priežmale - 8.00, Jaunokra 
- 8.15, Mariampole - 8.25, 
Andrupene - 8.40, Andzeļi - 
9.00, Ezernieki - 9.15, Dagda 
- 9.35, Konstantinova - 10.05, 
Auleja - 10.25, Grāveri - 
10.45, Kombuļi - 11.00, 
Krāslava (Ostas ielā) - 11.15, 
Skaista - 11.45, St. Skaista 
- 12.00, Kalnieši - 12.15, 
Piedruja - 12.30, Lupandi - 
12.45, Indra - 13.00, Skuki 
- 13.20, Robežnieki - 13.35, 
Asūne - 13.50, Kromanišķi - 
14.00, Svariņi - 14.15, Porečje 
- 14.30, Šķaune - 14.45, 
Muižnieki -  15.00, Egļeva - 
15.10, Ezernieki - 15.20. 

PĒRK

 Uzmanību!
Latgales karate federācija 

aicina visu interesentus apgūt 
austrumu viencīņas. 

Programmā: 
•	 pašaizsardzības paņēmienu 

apgūšana;
•	 atestācija jostas iegūšanai;
•	 piedalīšanās karate, kikbok-

sa un sumo sacensībās.
Regulāras nodarbības uzlabo 

fizisko un garīgo stāvokli. 
Nodarbības notiek Dagdas 

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

Laipni lūdzam!

Vairāk informācijas, zvanot 
pa tālruni 26454683.

SIA “ARD EOLTAS” auto 
preču veikals aicina darbā 
lietvedi, uz pilnu slodzi Krās- 
lavā. CV sūtīt uz e-pastu: 

daugavpils@eoltas.lv 

 BEZMAKSAS vēnu 
pārbaude notiks 29. sep- 
tembrī “A aptiekā 23”, Rī-
gas ielā 159, Krāslavā.

Pieraksts pa tālr. 
65681489.

2-istabu dzīvokli. Tālr. 22301169;
1-istabas dzīvokli, 1. st., Lielā 
iela 18. Tālr. 26387883; 
traktoru T-25. Piegāde. Tālr. 
28841403, 26859874;
dīvānu + 2 krēslus. Tālr. 
26238625;
jaunas metāla durvis iepakoju-
mā (970x2070 mm, divas atslē-
gas, actiņa) - 200 €; jaunas plas-
tikāta balkona durvis iepakojumā 
(720x2020 mm) - 100 €; jaunus 
plastikāta logus iepakojumā 
(820x1720 mm) - 55 €; jaunus 
apkures radiatorus iepakojumā 
(22x400x2200) - 150 €/ 2 gab.; 
jaunus apkures radiatorus iepa-
kojumā (22x1500x2200mm) - 50 €. 
Tālr. 28675525;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
ķēvi (19 gadi). Tālr. 20202970;
kazu, kaziņu, āzīti. Tālrunis 
26850568;
āpšu taukus. Tālr. 26301706;
kūtsmēslus. Piegāde. Tālr. 
26459833;
lopbarības un pārtikas kartupeļus 
- lēti. Tālr. 28374010;
pārtikas un lopbarības kartupe-
ļus. Tālr. 26163279; 
bioloģiskus pārtikas kartupeļus. 
Tālr. 29386142; 
pārtikas kartupeļus. Tālr. 
28337176;
kartupeļus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 27131681;
ekoloģiski tīrus pārtikas kartupe-
ļus “Vineta”, “Laura” - 0.20 €/kg. 
Tālr. 26415425; 
Z/S “Riekstiņi” Baltinavas no-
vadā - graudus sēklai, ziemas 
kviešus “Edvīns”un “Skagen”; 
rudzus “Dankowskie Diament”. 
Tālr. 28324308;
graudus, miltus, kartupeļus. Pie-
gāde. Tālr. 29134527; 
auzas, kviešus, trušus. Tālr. 
28797057;
dēļus, zirga arklu, grābekli, ra-
tus, ragavas, I - profi la dzelzs. 
Tālr. 29530558;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030
sausu malku (6 m3 - 150 €) Krā-
slavā. Tālr. 28468607;
saušņu malku klučos. Tālr. 
28778113;
malku. Skaldītu vai klučos. Tālr. 
29128690;
malku. Skaldītu vai klučos. Tālr. 
26188628;
malku. Tālr. 29189194.

Firmai “Sapnis” vajadzīgs pārde-
vējs. Tālr. 26823849, 65681357.
Vēlos īrēt 1-istabas dzīvokli, var 
privātmājā. Tālr. 26618631.
Vēlos īrēt 1-1.5 istabu dzīvokli 
Krāslavā. Tālr. 27879221. 
IZNOMĀJU 2-istabu dzīvok-
li Dagdā ar krāsns apkuri. Tālr. 
29778590.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Izceļam 
celmus. Tālr. 28601483.
Veicu celtniecības un remonta 
darbus. Tālr. 25663987, dima-
serp@inbox.lv.
Atdošu labās rokās kaķenīti 
(melna, pūkaina, 2 gadi) un di-
vus runcīšus. Tālr. 26762490.

DAŽĀDI

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
firma – cirsmas, mežus īpašumā. 
Par brīvu kārto zemes plānus, meža 
taksācijas un ZG. Augstas cenas, 
samaksa tūlītēja. T. 29131196;
mežus ar zemi, cirsmas. 
Samaksa tūlītēja. T. 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, cirsmām vai L/S  zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082;
VAZ 2102. Tālr. 26963656;
piena kvotas. Tālr. 27806886, 
29883461;
šneka transportieri graudiem. 
Tālr. 28300082; 
antikvariātu. Tālr. 22068511.

Kopš septembra sākuma 
visās CSDD nodaļās, kurās no-
tiek transportlīdzekļu vadītāju 
eksāmeni, mopēdu eksāmenu 
(AM kategorija) var kārtot arī ar 
CSDD braucamajiem. Mopēdi ir 
Daugavpils, Gulbenes, Jelgavas, 
Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, 
Talsu, Valmieras un Ventspils no-
daļās. Līdz šim mopēdi bija pie-
ejami tikai Rīgā. Tāpat joprojām 
eksāmenu ir iespējams kārtot ar 
savu braucamo. 

Lai uzlabotu satiksmes dro-
šību, no šī gada sākuma papildi-
nāts eksāmens m o p ē d a 

tiesību iegūšanai – līdztekus jau 
iepriekš esošajam teorijas eksā-
menam ar 20  jautājumiem, topo-
šajiem mopēdistiem jādemonstrē 
arī savas zināšanas par brauca-
mā uzbūvi un jākārto vadīšanas 
eksāmens laukumā. Mopēdu ek-
sāmenu sezona ilgst no 1. aprīļa 
līdz 1. oktobrim, taču, ja ir labvē-
līgi un atbilstoši laika apstākļi, pe-
riods var būt arī ilgāks. Kopumā 
Latvijā izsniegti gandrīz 14 tūk-
stoši mopēda vadītāju apliecības, 
no tām šogad AM kategorijas do-
kumentu ieguvuši 700 cilvēki. 

Mopēds ir transportlīdzeklis, 
kura motora tilpums nepārsniedz 
50 cm3 un braukšanas ātrums 
nepārsniedz 45 km/h. Mopēda 
vadīšanas apliecību var iegūt no 
14 gadu vecuma. Transportlī-
dzekļu vadītājiem, kuriem ir tiesī-
bas vadīt A, B, C1, D1, C vai D 
kategorijas transportlīdzekļus, 
atļauts vadīt arī mopēdus. 

CSDD  Sabiedrisko  
attiecību daļa

Mopēdu eksāmeni notiek
 arī ar CSDD braucamajiem 

Laikraksta “Ezerzeme” 

redakcija pieņem 
 sludinājumus darbadienās 

no plkst. 8.00 līdz 17.00. 

Tālr. 65681464.


