
•	 Minimālā alga nākamgad 
būs 367 vai 370 eiro mēne-
sī, pirmdien pēc Nacionālās 
trīspusējās sadarbības pado-
mes (NTSP) sēdes žurnālis-
tiem teica Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma (“Vieno-
tība”).

•	 Latvijas drošību šobrīd stipri-
na vairāk nekā 460 NATO val-
stu karavīru, kuri Latvijā uztu-
rēsies vairākus mēnešus, taču 
šobrīd precīzi nav zināms, cik 
liela būs sabiedroto spēku 
klātbūtne rudenī un ziemā.

•	 Kopš 2011. gada “Rīgas namu 
pārvaldnieka” (RNP) konkur-
sos par juridisko pakalpojumu 
sniegšanu uzvar viens uzņē-
mums, kas kādreiz piederēja 
Rīgas mēra padomniekam Jā-
nim Dzanuškānam, bet tagad 
tā īpašnieks ir Dzanuškāna 
ģimenes biznesa partneris. 

•	 Rīgas Centrālcietuma darbi-
nieki uzmana, lai tā dēvētais 
Imantas pedofils apcietināju-
ma laikā netiek psiholoģiski 
un fiziski ietekmēts. 20 gadus 
vecais jaunietis tika aizturēts 
augusta sākumā, un tiesa vi-
ņam piemēroja apcietinājumu. 
Jaunietis kādu laiku pavadīja 
Valsts policijas (VP) īslaicīgās 
aizturēšanas vietā, taču tagad 
ir nogādāts Rīgas Centrālcie-
tumā.

•	 Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesā pieteikta 
bijušā fotoradaru uzstādītāja 
“V-Traffic” (iepriekš “Vitronic 
Baltica un partneri”) maksāt-
nespēja. 

•	 Nepietiekamā bērnudārzu pie-
ejamība Latvijā ir sistēmiska 
problēma un pat likuma pārkā-
pums, kas ilgstoši netiek risi-
nāts. Pieejamība pirmsskolas 
izglītības iestādēm Latvijā ir 
“bēdīga, lai neteiktu - traģis-
ka”, jo gadu no gada 8000 līdz 
9000 bērnu paliek bez bērnu-
dārziem. Tiesībsarga birojs ir 
iesaistījies problēmas risinā-
šanā, prasot skaidrojumus no 
atbildīgajām iestādēm. Atbil-
des tiek gaidītas līdz rudens 
beigām. Bērnudārzos ir prob-
lēmas arī ar materiālo nodro-
šinājumu, jo vecākiem prasa 
pirkt ne vien mācību mate-
riālus, bet arī higiēnas priekš-
metus, kas nav pieļaujami.

•	 Rīgas Austrumu klīniskajā uni-
versitātes slimnīcā tika veikta 
augstas sarežģītības operā-
cija kādam 54 gadus vecam 
vīrietim ar ļoti retu patoloģiju. 
Pacientam, kurš bija iestājies 
Ķīmijterapijas un hematoloģi-
jas klīnikā kārtējam hemofilijas 
jeb asins recēšanas traucēju-
mu terapijas kursam, blakus 
iedzimtajai slimībai tika diag-
nosticēta ārkārtīgi reta pato-
loģija – labās nieres artērijas 

displāzija ar sekundāru gigan-
tisku aneirismu.

•	 Pārlūkojot internetu no viedtāl-
ruņiem, visilgāko laiku cilvēki 
pavada vietnē “Draugiem.lv”, 
kurā jūlijā viens lietotājs pava-
dījis vidēji divas stundas un 41 
minūti, liecina interneta izpē-
tes un konsultāciju uzņēmuma 
“Gemius” dati. Kopumā jūlijā 
no viedtālruņiem viens lieto-
tājs internetu pārlūkojis trīs 
stundas un 43 minūtes, vis-
vairāk reižu apmeklējot vietni 
“Delfi.lv”, kas darīts 6,27 miljo-
nus reižu. Tikmēr planšetdato-
ru lietotāji internetu pārlūkojuši 
stundu un 20 minūtes, ilgāko 
laiku veltot vietnei “Oho.lv”, 
kurā jūlijā viens lietotājs pa-
vadījis vidēji 16 minūtes un 32 
sekundes.

•	 Nokrišņu daudzums šomēnes 
Latvijā nav sasniedzis pat treš-
daļu no normas, un šā gada 
augusts kļuvis par sausāko 
kopš 2002. gada. Pēdējo čet-
ru nedēļu laikā visvairāk lijis 
Kolkā, kur nokrišņu daudzums 
sasniedzis 44 milimetrus, lie-
lākā daļa šo nokrišņu bija 28. 
augustā. Vismazāk nokrišņu 
bijis Alūksnē - tikai desmit mi-
limetru, kas atbilst 12 procen-
tiem no daudzu gadu vidējā 
rādītāja.

Ir atkal klāt 1. septembris, kad skolēni, studenti un 
viņu pedagogi pēc skaisti pavadītas vasaras ar jau-
nām cerībām ver skolas durvis. 

Es patiesi vēlos, lai Latvija būtu slavena ar inova-
tīvu, pamatīgu un kvalitatīvu izglītību. Es vēlos, lai 
Latvijā apgūtās amatu prasmes būtu izslavētas tālu 
pasaulē ar savu izcilību un lieliskiem darba kultūras 
standartiem, jo mums visiem kopā Latvija jāveido par 
īpašu valsti, kur tiek lolots katra bērna talants un iz-
koptas viņa spējas. 

Latvijai ir nepieciešama izglītības reforma, kas ceļ 
izglītības kvalitātes latiņu. Šai reformai jābūt skaidrai, 
nesasteigtai un balstītai katra reģiona un pašvaldības 
kopīgā attīstības redzējumā. Tāpēc novēlu visiem iz-
turību un izpratni šajā pārejas periodā, kamēr reforma 
tiks īstenota. 

Visiem skolēniem novēlu vēlmi mācīties, pilnveido-
ties un tiekties pretī saviem sapņiem un dzīves maza-
jiem un lielajiem profesionālajiem mērķiem. Savukārt 
Jums, skolotāji, novēlu nerimstošu darba prieku, iztu-
rību un sirds siltumu, kas ik dienu iedvesmo bērnus 
un jauniešus skolas gaitās. Man ir patiess gods un 
lepnums sveikt visus skolēnus, studentus, vecākus, 
skolotājus un pasniedzējus Zinību dienā! 

Ministru prezidente Laimdota StraujumaAlekseja Gončarova foto

Cienījamie skolēni, 
studenti, mācībspēki!

Atgādinām, ka laikrakstu 
”Ezerzeme” var abonēt jeb-
kurā pasta nodaļā, pie sava 
pastnieka, internetā (abone.
pasts.lv), kā arī redakcijā 
(Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, 
bez komisijas maksas)! 

Izmanto iespēju 
abonēt “Ezerzemi” 
arī elektroniskā 

versijā!

E-pasts: 
ezerzeme@ezerzeme.lv. 

Tālr. 65681464, 65681475.

Šodien numurā

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

Tālr. 28230237

Jūsuprāt?..Ar kādu nosakņojumu Jūs uzsāksiet 
jauno mācību gadu?

Ināra Krauliša: “An-
dzeļi ir visa mana dzīve. 
Rit deviņpadsmitais gads 
skolotājas darbā.No tiem 
ceturtais - direktores 
amatā. Uztraucos, kā 
vienmēr. Ar nepacietību 
gaidu tikšanos ar saviem 
ses tk lasn iek iem,ku r i 
diemžēl ir tikai četri. Ļoti 
gribas, lai pārmaiņas ir uz 

labu, un lai cilvēki sāk saprast viens otru.”

Viktors Ivanovs: 
“Mans pedagoga darba 
stāžs ir pārkāpis 20 gadu 
slieksni, un kalpošana 
dzimtajai Andrupenes pa-
matskolai turpinās. Tas 
mani dara laimīgu - pastā-
vīgi izbaudu cieņu pret lau-
ku skolotāju. Noskaņojums 
ir lielisks, sākas ierastais 
mācību gads, smags un in-

teresants. Par ko sapņoju? Par perspektīvi: ja 
dzims bērni, saglabāsies skolas.

Ināra Andžāne: “Pir-
mais septembris man vien-
mēr ir svētki. Vairāk kā di-
vus desmitus gadu esmu 
skolotāja Šķaunes skolā. 
Noskaņojums ir brīnišķīgs: 
nupat atgriezos no kursiem 
galvaspilsētā, kur apguvu 
jaunas informatīvi - komu-
nikatīvās metodes. Mūžu 
dzīvo - mūžu mācies! Gaidu 

tikšanos ar saviem audzēkņiem no apvienotās 
klases.”

Atbildes uzklausīja Aleksejs GONČAROVS

4. septembrī 
aicinām Jūs uz 

Dagdas lauksaimniecības, 
pārtikas preču un pašražoto 

preču gadatirgu!
Laipni lūgti!

Tālr. 29415291. 

Katoļu Baznīcā
3.09. - Sv. Gregors Lielais, pā-
vests un Baznīcas doktors.
8.09. - Vs. Jaunavas Marijas 
dzimšana (lieli svētki).
12.09. - Vs. Jaunavas Marijas 
vārda diena.
13.09. - Sv. Jānis Hrizostoms, 
bīskaps un Baznīcas doktors.
14.09. - Svētā krusta pagodinā-
šanas svētki.
15.09. - Vs. Jaunava Marija - 
Sāpju Māte.
16.09. - Sv. Kornēlijs, pāvests, 
un Sv. Cipriāns, bīskaps, mo-
cekļi.
19.09. - Sv. Januārijs, bīskaps 
un moceklis.
20.09. - Sv. Andrejs Kims, pries-
teris, un viņa biedri, mocekļi.
21.09. - Sv. Mateja, apustuļa 
un evaņģēlista, svētki.
23.09. - Sv. tēvs Pio no Pjetrel-
čīnas.
27.09. - Sv. Vincents de Pols, 
priesteris.
29.09. - Sv. ercenģeļu Miķeļa, 
Gabriēla un Rafaēla svētki.
30.09. - Sv. Hieronīms, prieste-
ris un Baznīcas mācītājs.

Pareizticīgo Baznīcā
8.09. - Vladimiras Dievmātes 
ikonas piemiņa. 
11.09. - Jāņa Priekšteča galvas 
nociršana (lieli svētki).
12.09. - Dievbijīgā lielkņaza 
Aleksandra Ņevska pīšļu pār-
vietošana.
21.09. - Vs. Dievmātes dzimša-
na (ļoti lieli svētki).
27.09. - Kunga Krusta pagodi-
nāšana (ļoti lieli svētki).

Senpareizticīgo Baznīcā
11.09. - Jāņa Priekšteča galvas 
nociršana (lieli svētki).
21.09. - Dievmātes dzimšana 
(ļoti lieli svētki).
27.09. - Kunga Krusta vispasau-
les godināšana (ļoti lieli svētki)

Evaņģēliski - luteriskajā 
Baznīcā

21.09. - Sv. Matejs - apustulis 
un evaņģēlists.
29.09. - Erceņģeļa Mihaēla un 
visu eņģeļu diena.
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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Cena - 41 cents

Latvijā

Virszemes televīzija - dekode-
ru uzstādīšana; satelīttelevīzija 
- uzstādīšana, remonts. 

Tālr. 26344829.

Populārākais un 
veiksmīgākais Latgales 
reģionālais karatē klubs 

“SATORI”
Organizatoriskās sapulces no-

tiks 16. un 18. septembrī, plkst. 
18.00 Poļu skolas sporta zālē.

Tālruņi uzziņām: 27427452, 
29457372

Z/S “Riekstiņi” 
Baltinavas novadā pārdod 

ziemāju graudus rudens sējai. 
Kvieši, rudzi. Ir sertifikāts.

Tālr. 29124081, 26475154 

Metāla jumtu, sienas segumi 
un to apdares elementi. Cenas 
sākot no 5.19 euro/m2 un bez-
maksas piegāde iegādājoties 
materiālu virs 100 m2. 

Tālr. 29117246, 28620654 
SIA „M.B.M. Grupa”

LOSP: Piensaimnieku 
protesta akcija Briselē

2.lpp

Budžets 2016: nodokļu 
pārsteigumi

3.lpp

Novadu ziņas
3.lpp

Cerību saliņa
Trīs tikšanās vasaras 

nogalē
5.lpp

Kā arī TV programma, 
sludinājumi, reklāmas un 
daudz citas aktuālas un 
noderīgas informācijas. 
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Pasaulē

Lauksaimnieku organizāci-
ju sadarbības padome (LOSP) 
augusta vidū kopā bija saaicinā-
jusi gan dalīborganizāciju, gan 
pārējo vadošo piena ražotāju un 
pārstrādātāju nevalstisko organi-
zāciju (NVO) vadītājus, lai rastu 
vienotu Latvijas pozīciju Briselē 
Eiropas Piena Padomes (EMB) 
un Copa-Cogeca (Eiropas NVO) 
organizētajās protesta akcijās 7. 
septembrī.

Izskatot abu Eiropas līmeņa 
NVO (LOSP ir abu organizāciju 
dalīborganizācija) protesta akci-
ju saturu nākas secināt, ka tie ir 
diezgan atšķirīgi. EMB uzstādī-
jums Eiropas Padomei ir: atdodiet 
mums, piensaimniekiem, lauk-
saimniecības rezerves fonda lī-
dzekļus, kurus esam iemaksājuši 
tajā par pārsniegtajām piena kvo-
tām, lai mēs varētu pārvarēt pie-
na krīzi un pārstrukturēties. Sa-
vukārt Copa -Cogeca prasība 
ir piena nodevu naudu atdot pie-
na nozarei. Aptuveni 700 miljoni 
EUR tiks izņemti no piensaim-
niecības nozares kā 2014./2015.
gada piena nodevas naudas, tas 
ir laikā, kad piensaimniekiem iz-

misīgi vajadzīga nauda. Tādēļ tā 
būtu jāatdod nozarei, lai palīdzē-
tu lauksaimniekiem tikt galā ar 
naudas plūsmas problēmām. Ir 
jāpalielina arī Eiropas Savienības 
(ES) intervences cena.

Piensaimnieki vienojās mek-
lēt fi nansējumu ceļa izdevumiem 
un plānot savu dalību abās pro-
testa akcijās, gan plkst.11.30 
EMB, gan 14.00 Copa - Cogeca 
demonstrācijā.

Piena nozares pārstāvji vie-
nojās par kopīgu prasību: Iekasē-
tās soda naudas par pārsniegto 
piena kvotu ir jānovirza piena 
nozarei, lai piensaimniekiem, kuri 
visvairāk cietuši Krievijas embar-
go dēļ, kompensētu krīzes radī-
tos zaudējumus.

Pamatojums tam ir: soda 
naudas bija sankcijas par noteik-
to piena kvotu pārsniegšanu, kas 
izjauca līdzsvaru ES piena tirgū, 
radīja pārprodukciju un lielus zau-
dējumus izpildīgajiem piensaim-
niekiem, t.sk. Latvijā. Šobrīd runa 
ir par piena pārprodukcijas krīzi, 
ko radīja Krievijas un ES savstar-
pējais embargo un piena pārpro-
dukcija kvotu pārsnieguma dēļ.

Tas būtu godīgs risinājums 
pie nevienmērīgi subsidētās lauk-
saimnieciskās tirgus regulēšanas 
ES dalībvalstīs, - piena nozarei 
piešķirt īpašu fi nansējumu krī-
zes pārvarēšanai no iekasētajām 
soda naudām. Katrai dalībvalstij 
jādod tiesības, pašai lemt kādā 
veidā izmantot šo fi nansējumu, 
lai kompensētu krīzes radītos 
zaudējumus un stabilizētu si-
tuāciju piena nozarē, piemēram, 
vai nu optimizējot piena ražoša-
nas apjomu, vai arī, lai atrastu 
jaunu produktu un noieta tirgus. 
Papildus tam, Eiropas Komisijai 
ir jāpalielina intervences cenas, 
jāatjauno eksporta subsīdijas un 
jāmeklē risinājumi godīgam gala 
cenas sadalījumam starp piena 
piegādes ķēdes dalībniekiem.

Turklāt ir jāuzsver, ka Ei-
ropas Komisija jau 2014. gada 
novembrī, lemjot par pagaidu 
ārkārtas fi nansējuma piešķiršanu 
Baltijas valstu piena ražotājiem, 
ofi ciāli atzina, ka “piena iepirku-
ma cenu kritums līdz līmenim, 
kas nav ilgtspējīgs, apdraud pie-
na ražošanas nozari trijās Balti-
jas dalībvalstīs, kas 2014. gadā 

bija ilgtspējīgas tirgus pozīcijas 
veidošanas procesā”. EK regulā 
arī tika norādīts, ka “...atvēlētais 
fi nansējums kompensēs tikai ne-
lielu daļu no ražotāju faktiskajiem 
zaudējumiem...”.  Situācija piena 
nozarē ir vēl vairāk pasliktināju-
sies un piena iepirkuma cenas 
joprojām turpina samazināties.

Tādēļ Latvijas piensaimnie-
kiem ir jāpiedalās protesta ak-
cijās, lai atkārtoti atgādinātu par 
piena nozares krīzi un pieprasītu 
ES institūcijām rast fi nansējumu 
un efektīvus politikas risinājumus 
nozares stabilizēšanai.

Esam uzrunājuši Eiropas 
Parlamenta (EP) deputātus at-
balstīt mūsu lauksaimniekus pro-
testos un cīņā par krīzes pārva-
rēšanu, daļēji kompensējot ceļa 
izmaksas un pašiem piedaloties 
protesta akcijās. Tomēr atbildes 
par iespējām atbalstīt mūsu lauk-
saimniekus Briselē esam saņē-
muši tikai no Ivetas Grigules un 
Ineses Vaideres, pārējo EP depu-
tātu viedokli līdz šim vēl neesam 
saņēmuši.

Krista GARKALNE, LOSP sa-
biedrisko attiecību speciāliste

LOSP: Piensaimnieku protesta akcija Briselē

Dzīvē nekas nav neiespē-
jams, ja ir izdoma un pulks do-
mubiedru blakus, tad šķietami 
neiespējamais kļūst iespējams, 
ko realizēt netraucē pat vairāku 
gadsimtu laika tilts.

Spilgts piemērs šķietami ne-
iespējamā realizācijai ir Kroma 
kolna bruolistes brāļu un māsu 
kopdarbs, ar ko ikviens var ie-
pazīties iegriežoties Kroma kol-
nā, kas atrodas Dagdas novadā, 
Priežu kalnā, Pušas Zundos. 
Kroma kolna brāļi un māsas 
Priežu kalna galā spējuši ierīkot 
laika mašīnu, kura ikvienu inte-
resentu spēj pārcelt vairāk nekā 
desmit gadsimtus atpakaļ. Bruņu 
smagums, zobenu un kara cirvju 
šķindas, kopīgs ugunskurs un 
stingras tradīcijas... tā bija mūsu 
senču ikdiena 9.-13. gadsimtā. 

Kroma kolna bruoliste ir vēs-
tures aktīvistu un rekonstruktoru 
biedrība, kas pēta 9.-13. gadsim-
ta Latgales senvēsturi un kultūru, 
rīko dzīvās vēstures pasākumus, 
demonstrē unikālās, krāšņās un 
daudzveidīgās rotas un sagšas, 
seno karavīru ekipējumu, iero-
čus, cīņas mākslu un sadzīvi, lai 
ikviens interesents gūtu priekš-
statu par tā laika seno latgaļu 
vērtībām, laiku un telpu. 

Svētki ir īstākais laiks, kad to 
visu parādīt. Kroma kolna svētki 
tiek svinēti katra gada priekšpē-
dējā augusta nedēļā. Jau četrus 
gadus pēc kārtas biedrībai tie 

tika svinēti ģimeniskā lokā, taču 
šogad uz svētkiem tika aicināts 
ikviens. 22. augustā tur pulcējās 
vairāk nekā 350 interesenti no tu-
vas un tālas apkārtnes.

Svētki sākās ar dzīvās 

uguns iedegšanu, kas tika aizde-
dzināta ar kramu un šķiļamdzelzi, 
folkloras kopas “Egle” dziedāju-
ma pavadījumā. Un noslēdzās ar 
īpašo Kroma kolna svētku uguns 
skulptūras aizdedzināšanu ar de-
gošu māla podu, kas tika izšauta 
no pašu rekonstruētas katapul-
tas. Neskatoties uz to, ka uguns 
no katapultas tika izšauta pirmo 
reizi, paņēmiens izdevās pēc 
trim mēģinājumiem un veiksmī-
go šāviņu vainagoja skaļas svēt-
ku dalībnieku ovācijas. Uguns 
skulptūras galvenais elements 
bija saules zīme, kas, aizdegoties 
skulptūrai, sāka griezties. Īsti ritu-
āliska izskatījās bruolistes biedru 
iziešana cauri šai uguns skulptū-
rai, kas simbolizēja jaunu spēku 
iegūšanu nākamajai sezonai. 

 Svētku sākums un nobei-
gums bija dūmu un uguns siltuma 
tīts, taču visas dienas garumā 
svētku dalībniekus apvija vai-
rāk nekā desmit gadsimtu sena 
laika villaine. Bērni varēja izjust 
zemes spēku, piedaloties māla 
fi gūriņu veidošanā kopā ar Vēs-
mu Ušpeli. Un savu radošumu 
izpaust ar otu un krāsu palīdzību 
bruņu izrotāšanā. Interesanti bija 
vērot ģimeniskās sacensības, 

kad māsu un brāļu zobenu cīņā 
ar saviem komentāriem iejaucās 
vecāki, saukdami “sit, aizstāvies, 
uzbrūc”, tādā veidā, pašiem ne-
manot, vecāki iepazinās ar bērnu 
audzināšanas neatņemamu sa-
stāvdaļu desmit gadsimtus atpa-
kaļ. Daudzi vecāki apjauta arī to, 

ka tajā laikā porolons un 
plastikāts vēl neeksistēja 
un cīņā izmantoto mīksto 
ieroču vietā šķindēja me-
tāls vai klaudzēja koks - ar 
visām tā izrietošajām se-
kām.

Svētku laikā katram 
dalībniekam bija iespēja 
arī nomedīt meža cūku, ja 
prasmes loku šaušanā bija 
augstākas, varēja tēmēt 
arī pa lielāku zvēru – stir-
nas ādu. Cūku medībām 
iekarsa gan bērni, gan pie-
augušie. Un tas nekas, ja 
kokā izgrieztā melnā meža 
cūka kā medījums nekus-
tējās ne no vietas un ne-
tika nevienam, katrs jutās 
kā medībās pabijis un mā-
jās pārvestās emocijas par 
kopīgo “pārtikas sagādi” 
atmiņās saglabāsies ilgi. 

Pusdienlaikā, baudot māla 
traukā uzturētās pankūkas un 
māla kausā glabāto dzērienu, 
bija iespēja pārliecināties, ka 
mūsu senčiem bija arī savi māla 

termosi. Viena no māla trauku 
īpašībām ir uzturēt siltumu vai 
nepieļaut siltuma iekļūšanu tajā, 
kas nemanot tika demonstrēta 
mielasta laikā.

Kas gan būtu svētki Kroma 
kolnā bez Ludzas Amatnieku 
centra piedāvātajiem kalumiem, 
metāls tika karsēts līdz baltkvēlei 
un kad tā spīts ar uguni tika klie-
dēts, tad tas padevīgi locījās ka-
lēja āmura pavadībā un pārtapa 
par saimniecībā noderīgu lietu. 
Kas mūsdienās liekas pašsapro-
tami iegādājams “Depo” veikalā, 
nodaļā “Naglas”, tas pirms desmit 
gadsimtiem pašsaprotami bija ie-
gūstams vai nu pašu smēdē izka-
ļot, vai maiņas ceļā iegūstot pie 
kalēja. 

Ar īpašu interesi un aizrautī-
bu svētku dalībnieki vēroja cīņu 
demonstrējumus un turnīrus, ku-
ros sacentās  pārstāvji no Lietu-
vas cīņu un rekonstrukcijas kluba 
“Simkala”, “Semigallia” un “Ceklio 
Kuršai”, kā arī Daugavpils vēstu-
res modelēšanas kluba “Robeža” 
un, protams, pašu puiši no Kroma 
kolna.

Cīņas demonstrējumi tika 
uzsākti ar kopēju Kroma kolna 
bruolistes cīnītāju vairogu deju 
un turpinājās ar individuālajām 
dejām cīņas laukumā. 

Turpinājums 5.lpp.

Kroma kolna svētki

Putins dosies uz ASV
Krievijas prezidents Vladimirs 

Puti ns vadīs Krievijas delegāciju 
ANO Ģenerālasamblejas 70.sesijā, 
kura noti ks šī gada septembra beigās 
Ņujorkā. Puti ns pēdējo reizi Krievijas 
delegāciju vadīja pirms 10 gadiem. 
Līdzās Puti nam Krievijas delegācijā 
būs ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, 
kurš pārņems delegācijas vadību pēc 
tam, kad Puti ns pametī s Ņujorku. 
Tiek norādīts, ka Puti ns Ņujorkā uz-
stāsies divas reizes. Neti ek izslēgts, 
ka Ņujorkā varētu noti kt ASV pre-
zidenta Baraka Obamas ti kšanās ar 
Puti nu, kas pēdējo reizi noti ka 2014. 
gada nogalē. Iepriekš Puti ns ANO 
Ģenerālasamblejā uzstājās 2000., 
2003. un 2005. gadā. Ārvalstu ek-
sperti  pauduši zināmu pārsteigumu 
par šādu Krievijas prezidenta lēmu-
mu, jo iepriekš nebija gaidīts, ka Pu-
ti ns dosies uz ASV.

Lukašenko vēršas 
pie iedzīvotājiem ar 

ierosinājumu
Baltkrievijas prezidents Alek-

sandrs Lukašenko piektdien aicināja 
valsts pilsoņus valkāt pašu valstī  ra-
žotās drēbes un arī atpūsti es dzim-
tenē. Baltkrieviem ir jāmaina psiho-
loģija, sacīja prezidents. Pirmkārt, ir 
jāatsakās no importa precēm, viņš 
uzsvēra. Ja desmit miljoni valsts ie-
dzīvotāju un tūristi  sāks pirkt Balt-
krievijas preces, valsti j problēmu ne-
būs, uzsvēra prezidents. Prezidents 
arī paziņoja, ka baltkrieviem labāk 
būtu atpūsti es pašu dzimtenē, jo tad 
neceltos dolāra kurss.

Tropiskā vētra “Ērika”
Plūdos un zemes noslīdējumos, 

ko izraisījusi tropiskā vētra “Ērika”, 
kas gājusi pāri Karību reģionam, 
Dominikānas Republikā gājuši bojā 
vismaz 20 cilvēki. Vēl vairāki desmiti  
cilvēku skaitās bez vēsts pazuduši. 
Sti hija nopostī jusi arī simti em ēku, 
ti ltu un ceļu, un premjers atzina, ka 
valsts savā attī  stī bā var ti kt atsviesta 
20 gadus atpakaļ. Vētras laikā vēju 
ātrums sasniedza 85 kilometrus 
stundā. Iepriekš “Ērika” postī jumus 
jau nodarījusi Puertoriko, kur tās 
nesto zaudējumu apmērs sasniedzis 
16 miljonus ASV dolāru.

Spānijā izplatās 
“tanoreksija”

Strauji pieaugošais solāriju cie-
nītāju skaits Spānijā veicinājis bažas 
par sauļošanās atkarības jeb dēvē-
tās tanoreksijas izplatī bu. Spānijas 
galvaspilsētas Madrides iedzīvotāji 
dabīgajā saules gaismā var sauļo-
ti es vidēji 2749 stundas gadā, kas ir 
divas reizes vairāk nekā, piemēram, 
Londonā, tomēr pat tas saulainās 
Spānijas iedzīvotājus neatt ur no kā-
res pēc mākslīgā iedeguma. Spānijas 
Dermatoloģijas centra eksperti  šo 
vēlmi pēc solāriju iedeguma sauc 
par atkarību. Pētī jumi liecina, ka vi-
dējais “tanoreksijas” slimnieks ir sie-
viete, kas ir jaunāka par 40 gadiem 
un kura solāriju apmeklē vairāk nekā 
divas reizes nedēļā.

Nelaimes Šveices Alpos
Pārgājiena laikā Šveices Alpos, 

divu dienu laikā, krītot no liela aug-
stuma, gājuši bojā vismaz 7 cilvēki. 
Viens no bojāgājušajiem ir kāds 50 
gadus vecs vīrieti s. Vīrieti s nokriti s 
no 150 metru augstuma. Sestdien 
miris vēl kāds alpīnists, kurš rāpies 
kalnā. Šie bojāgājušie nav identi fi cē-
ti . Konstatētā vēl kāda 29 gadus veca 
vācieša nāve un 53 gadus veca vīrie-
ša nāve. Tajā pašā dienā, 52 gadus 
veca sieviete mirusi pārgājiena laikā. 
Persona, kas bijusi kopā ar sievieti , 
teikusi, ka viņa nokritusi no 80 met-
ru augstuma. Savukārt kāds Vācijas 
iedzīvotājs tajā pašā dienā miris, no-
krītot no 200 metru augstuma. Piekt-
dien policija atradusi aptuveni 80 ga-
dus veca vīrieša līķi, kurš bijis pazudis. 
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•	 Konstantinovā ir uzsākta pašvaldības 
ceļa brauktuves virsmas apstrāde ar 
pretputekļu segumu. Pretputekļu segums 
tiek klāts Konstantinovas ciemā -- posmā 
Konstantinova -- Zariņi no 0,000 km līdz 
0,850 km. Darbus veic VAS “Latvijas au-
toceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons. 
Pašvaldības prioritārā investīciju projek-
ta “Pašvaldības autoceļa Konstantinova 
– Zariņi brauktuves virsmas apstrāde 
ar pretputekļu segumu Konstantinovas 
ciemā” īstenošanas izmaksas ir 69068 
EUR, no tiem 50000 EUR ir aizņēmums 
Valsts kasē un 19068,71 EUR ir pašval-
dības finansējums. Pagājušajā gadā ar 
pretputekļu segumu jau tika apstrādāti 
divi pašvaldības ceļi – Jelgavas iela Dag-
dā un Skolas iela Andrupenē.

•	 Krāslavas pamatskolā augusta beigās 
notika ikgadējā novada pedagogu au-
gusta sanāksme. Pirms jaunā mācību 
gada sākuma par situāciju izglītības 
iestādēs pastāstīja domes Izglītības un 
kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne. 
Septembrī novadā darbu uzsāka 10 sko-
las un 2 pirmsskolas izglītības iestādes. 
Divās skolās mainījušies direktori – Lolita 
Proma tagad būs direktore ne tikai Sau-
leskalna sākumskolā, bet arī Izvaltas pa-
matskolā, Robežnieku pamatskolā ir jau-
na direktora pienākumu izpildītāja Maija 
Šemele. Pirmo reizi uz skolu dosies 110 

bērni - par 15 mazāk nekā pagājušajā 
gadā. 10. klasēs būs 71 audzēknis. 

•	 Aglonas novada pašvaldība informē ie-
dzīvotājus, ka, sākoties jaunajam mācību 
gadam, Aglonas ciemā no sestdienas, 
29. augusta, vakaros, kad iestāsies krēs-
la līdz plkst. 23.00, tiks ieslēgts  ielu ap-
gaismojums.

•	 Šī gada 19.-20. septembrī viesu mājā 
“Upenīte” (Cirīša ezera krastā, Aglonas 
novadā) notiks neordinārs pasākums - I 
Latgales ezotērikas un tautas zintnieku 
dienas, kuru apmeklēt aicināti Latgales 
ekzotēriķi, dziednieki, zintnieki, seno un 
jauno dzīves gudrību nesēji, kā arī visi ra-
doši un zinībām atvērti cilvēki. Pasākumā 
piedalīsies arī pazīstamais dziednieks, 
hipno-psihoterapeits, Goda doktors bio-
medicīnā Oskars Peipiņš. Divu dienu lai-
kā plānotas informatīvas un izglītojošas 
lekcijas, praktiskas un radošas nodarbī-
bas, kurās varēs papildināt un stiprināt 
zināšanas ezotērikā, dziedniecībā un 
pašpilnveidošanā. Pirmās dienas vaka-
rā plānota arī vakarēšana, pirts rituāli un 
dziesmas pie ugunskura. Ikviens dalīb-
nieks un kādas lekciju tēmas atbalstītājs 
aicināts pieteikties līdz šī gada 15.  sep-
tembrim, zvanot pa tālr. 67275910, 
29196664 vai 29489221.

Dagdas novada augusta konferen-
cē tika pāršķirta jaunas tradīcijas lappuse 
- godināt pedagogus-jubilārus. Piemiņas 
zīmi ar norādīto 20 - 40 gadu darba stāžu 
saņēma četri desmiti svinīgās ceremonijas 
vaininieku. Skolu direktorus un skolotājus 
sirsnīgi sveica Dagdas novada vadītāja 
Sandra Viškure, Izglītības ministrijas pār-
stāves Ineta Juhneviča un Evija Uzave, kā 

arī Dagdas novada Izglītības, kultūras un 
sporta nodaļas vadītāja Marija Mickeviča. 
Skolu un pirmskolu direktori prezentēja sa-
vas izglītības iestādes, bet liela daļa peda-
gogu saņēma apbalvojumus par veiksmīgu 
darbu, sagatavojot bērnus olimpiādēm un 
Vispārējiem skolēnu dziesmu un deju svēt-
kiem. 

Aleksejs GONČAROVS

Augusta sanāksme,
 tradīcijas dzimšana

Pirmajā rindā - Dagdas vidusskolas pedagogi.

Līvija Novicka saņem piemiņas zīmi ar ciparu 40. 

Daugavpils Universitātes absolvente 
Everita Ungure uzsāks darba gaitas 
Aleksandrovas internātpamatskolā. 

Galvaspilsētas viesi.

Tatjana Žvirble no Andrupenes - piemiņas zīmes ieguvēja.

Valdība apspriež valsts budžeta projektu 
nākamajam gadam. Jau šobrīd skaidrs, ka tas 
būs rekordliels nodokļu palielināšanas ziņā.

Finanšu ministrija neslēpj, ka iekasēt 
nodokļus ik gadu kļūst arvien grūtāk. Šogad, 
pēc tās rīcībā esošajiem datiem, gada vidū 
nodokļu ieņēmumi izrādījās par 35 miljoniem 
eiro mazāki nekā bija ieplānots. Kā savilkt ga-
lus kopā un nepārsniegt budžeta deficīta rā-
dītājus, ko uzstājīgi ieteica Latvijai Brisele un 
Starptautiskais Valūtas fonds? Pagaidām at-
bilde ir viena – celt nodokļus. Tikmēr koalīcijā 
norisinās pārrunas par to, kādi nodokļu likum-
došanas grozījumi stāsies spēkā nākamgad. 

Ko tas varētu nozīmēt caurmēra patērē-
tājam? Vairāku preču cenu kāpumu. Pašlaik, 
spriežot pēc finanšu ministra Jāņa Reira un 
Saeimas Budžeta, finanšu un nodokļu ko-
misijas priekšsēdētāja Kārļa Šadurska (abi 
– “Vienotība”) komentāriem, valdība apsver 
iespēju celt akcīzes nodokli degvielai, alko-
holam un elektroniskajām cigaretēm, kā arī 
PVN namu apsaimniekotāju pakalpojumiem 
un izklaides pasākumiem. Sagaidāms, ka 
tiks palielināts arī azartspēļu nodoklis. Poli-
tiķi uzsver, ka pagaidām tie esot vienīgi dis-
kutējamie pārrunu punkti, taču varbūtība, ka 
minētie nodokļi kļūs lielāki, ir visai augsta.

Saskaņā ar dažādām aplēsēm, palieli-
not akcīzes nodokli benzīnam, dīzeļdegvielai 
un autogāzei, nākamgad vidējā degvielas 
litra cena pieaugs par 1-3 centiem. Toties šī 
palielināšana nodrošinās naudas pieplūdumu 
valsts kasē – 2016. gadā virs 12 miljoniem 
eiro, 2017. un 2018. gadā – pāri 13 miljoniem. 
Akcīzi alkoholam (arī alum) tiek paredzēts 
palielināt trīs gadu laikā. Nākamgad tas varēs 
palielināt budžeta ieņēmumus vairāk nekā 
par 3 miljoniem eiro, turpmāk – vairāk nekā 
par 5 miljoniem eiro katru gadu. Var palielinā-
ties arī azartspēļu nodoklis, kaut gan šeit tiek 
minēti dažādi cipari – no 5% līdz 11%.

Valdība vēlas arī paplašināt ar PVN 
apliekamo preču un pakalpojumu sarakstu. 
Pašlaik, piemēram, ar PVN netiek aplikti dzī-
vojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumi – to 
plāno ieviest nākamā gada jūlijā, kas nesīs 
budžetam no 9 līdz 22 miljoniem. Ap 3 mil-
joniem eiro varētu nodrošināt PVN atvieglo-
jumu atcelšana izklaides pasākumiem, kas 
tiek rīkoti peļņas gūšanai, ko neplāno ieguldīt 
pamatlīdzekļos vai attīstībā. Pašlaik ar PVN 
netiek apliktas teātra un cirka izrādes, koncer-
ti, bērnu rīti un labdarības pasākumi. Atvieglo-
jumu saņēmēju sarakstā ir arī muzeji, bibliotē-
kas, izstāžu zāles un zooloģiskie dārzi.

Vēl viens svarīgs jautājums budžeta 
pārrunu dienas kārtībā – vai tiks īstenota 
iepriekš plānotā nodokļu samazināšana? 
2016. gadā (tas ir ierakstīts ne tikai valdī-
bas deklarācijā, bet arī likumdošanā) bija 
paredzēts samazināt iedzīvotāju ienākumu 
nodokļa (IIN) likmi par 1%, t.i., līdz 22%. 
Rezultātā budžets zaudētu 55 miljonus eiro. 

Budžeta izstrādes darba grupas viedoklis 
ir šāds: IIN likme nav jāsamazina. Ministru 
domas dalās vienīgi attiecībā uz to, kur no-
virzīt “liekos” 55 miljonus eiro: “Vienotība” 
uzskata, ka aizsardzībai, “Zaļo un Zemnieku 
savienība” (ZZS) ir par to, lai 44 no šiem 55 
miljoniem tiktu novirzīti pašvaldību budžetos, 
bet atlikušie 11 – valsts budžetā.

 ZZS ierosinājums samazināt PVN 
dažiem (galvenajiem) pārtikas produktiem 
neguva atbalstu. Pēc politiķu domām, šai 
gadījumā nodokļa samazināšanas dēļ ma-
zumtirdzniecības cena nekļūs zemāka – tas 
nozīmē, ka starpība tiks nevis pircējam, bet 
pārdevējam, proti, pārtikas piegādātājam. 
Tika aplūkots arī Veselības ministrijas pie-
dāvājums ieviest nodokli cukuram un sālim. 
Āķis ir tur, ka pagaidām nav skaidrs – vai 
aplikt ar nodokli pašu “balto nāvi” un “saldo 
nāvi” kā tādu, vai tikai tos produktus, kuros 
to satura saprātīgās normas ir pārsniegtas.

Budžeta projekta apspriešanas lai-
kā Finanšu ministrija piedāvājusi dažādus 
variantus, kā reformēt ienākumu nodokļa 
iekasēšanas shēmu. Lielākajā daļā ES da-
lībvalstu ir progresīvā nodokļu skala – jo vai-
rāk cilvēks saņem, jo vairāk arī atdod valstij 
kā ienākuma nodokli, taču Latvijā pagaidām 
neplāno to ieviest. Tika apspriests arī iero-
sinājums ieviest diferencētu neapliekamo 
minimumu. Tas nozīmētu – jo mazāka alga, 
jo lielāka summa, kas netiek aplikta ar no-
dokļiem, bet lielām algām neapliekamais mi-
nimums vispār netiek piemērots.

Ministri diskutēja arī par sociālajām ie-
maksām. Kaut gan minimālās algas likme 
arvien pieaug un nākamgad sasniegs 380 
eiro mēnesī, daži uzņēmēji apiet minimālās 
algas paaugstinājumu ar līkumu, atlaižot 
darbinieku un vēlāk pieņemot viņu darbā ar 
tādiem pašiem pienākumiem, bet uz nepil-
nu darba dienu vai nepilnu slodzi. Finanšu 
ministrija piedāvā ieviest minimālās sociālās 
apdrošināšanas iemaksas, t.i., neatkarīgi no 
tā, vai cilvēks strādā pilnā vai nepilnā slodzē, 
sociālās iemaksas no viņa darba algas ne-
var būt mazākas par valsts noteiktajām. 

Turpinās arī diskusija pensiju sakarā. 
Kā jau bija teikts iepriekš, tiks pārrēķinātas tā 
dēvētās “krīzes pensijas”, ko aprēķinot, ne-
gatīvā indeksa dēļ pensionāri saņēma ievē-
rojami mazāk nekā tie, kas aizgājuši pensijā 
pirmskrīzes gados. Pensijas tiks paaugstinā-
tas laikā no 2016. līdz 2018. gadam. Tikmēr 
pensionāri pieprasa, lai valdība ietu vēl tālāk 
un ne tikai labotu netaisnīgumu krīzes pen-
siju sakarā, bet divreiz palielinātu ikgadējās 
indeksācijas rādītāju. Kā jau rakstīja „Ezer-
zeme”, šo prasību parakstījuši apmēram 
70 tūkstoši cilvēku, un nesen masveida ie-
sniegums tika nodots Saeimai. Taču valdība 
uzskatīja, ka vēlēties strauji palielināt visas 
nelielas pensijas būtu par daudz prasīts.

Darja ŽDANOVA

Budžets 2016: nodokļu pārsteigumi

Novadu ziņas
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Par Daniela Krimana uzva-
rām Starptautiskajās olimpiādēs 
ir atspoguļots ne vienu vien reizi. 
Dānijā izcīnīta sudraba medaļa 
bioloģijas olimpiādē, Indijā iegūta 
bronzas medaļa fi zikas olimpiādē. 
Līdz šim lasītājiem tika atspo-
guļots pats fakts par veiksmi un 
uzvaru, šoreiz runāsim par starp-
tautisko olimpiāžu aizkulisēm un 
piedzīvojumiem olimpiāžu laikā. 

Kā atzīst Valsts Izglītības 

satura centra vadītājs Guntars 
Catlaks: “Šovasar 21 Latvijas 
skolēns piedalījās septiņās starp-
tautiskās mācību priekšmetu olim-
piādēs - fi lozofi jas, matemātikas, 
bioloģijas, ķīmijas, fi zikas, infor-
mātikas un ģeogrāfi jas. Mājās at-
vestas vairāk nekā desmit dažāda 
kaluma medaļas, gan zelta, gan 
sudraba, gan bronzas. Divas no 
tām izcīnījis Aglonas vidusskolas 
skolēns Daniels Krimans. Šī gada 
Latvijas skolēnu rezultāti pasaules 
mēroga olimpiādēs ir piecu gadu 
labākie sasniegumi, ko skolēniem 
paveicies sasniegt.”

Neskatoties uz to, ka valsts 
budžetā skolēnu atbalstam netika 
izsniegti līdzekļi ceļu izdevumiem 
uz starptautiskajām olimpiādēm, 
visi skolēni tomēr nokļuva uz olim-
piādēm un veiksmīgi atgriezās 
mājās.  

Analizējot skolēnu sasnie-
gumus, tika aktualizēts jautājums 
arī par starptautisko olimpiāžu 
organizāciju un norises kvalitāti. 
Tas, ka olimpiāde ir starptautiska 
mēroga, diemžēl vēl neliecina par 
to, ka tā būs kvalitatīvi organizēta.

Droši vien daudziem liksies 
neticami, ka Starptautiskas olim-
piādes laikā daudziem skolēniem 
netiek iedalīti visi preparējamie 
materiāli, lai varētu veikt olimpiā-
des uzdevumu. Tikpat neticami 
var šķist, ka skolēns spiests vairā-
kas stundas lauzīt galvu un mek-
lēt cēloņus, ko viņš dara nepareizi 
laikā, kad uzdevuma veikšanai 
izsniegtā aparatūra vispār nedar-
bojas.

Neticami, bet fakts - pirmais 
izmēģinājums Starptautiskajā 
bioloģijas olimpiādē, eksperi-
mentālajā daļā, izmantot plan-
šetdatorus - pētījuma procesa 
gaitu fotografējot, fi ksējot utt. – 
no organizētāju puses vienkārši 
izgāzās, taču olimpiāžu dalīb-
niekiem, kurus izsniegtie plan-
šetdatori pievīla, par veiktajiem 
uzdevumiem tika piešķirti 0 punkti.
Nežēlīgs liksies fakts - lai nokļū-
tu uz bioloģijas olimpiādi Dānijā, 
skolēns Indijas lidostā spiests 
iestrēgt uz vairāk nekā 10 h. It kā 
ar to vēl nebūtu gana, tiek pazi-
ņots, ka, nokļūstot gala mērķī, plā-
notā lidmašīna ir aizlidojusi, bet 
nākamajā lidmašīnā nav nevienas 

brīvas vietas, tāpēc nav izslēgts, 
ka skolēns laikā nenokļūs tur, kur 
plānots.

Pats Daniels Krimans par da-
žāda veida atgadījumiem pasau-
les olimpiāžu laikā bija dzirdējis 
un tiem neticēja, pagājušā gada 
bioloģijas olimpiādē Indonēzijā un 
šogad olimpiādēs Dānijā un Indijā 
par to pārliecinājās un izbaudīja 
uz savas ādas. 

Lai vairāk uzzinātu, kā Danie-

lam veicās un kādi ir viņa secinā-
jumi, aicinājām viņu uz interviju.

Kā klājās Indijā un kādus 
iespaidus guvi tālajā pasaules 
valstī?

Sākumā pievērsīšos tam, kā 
man klājās fi zikas olimpiādē un 
pēc tam, ko redzēju Indijā. Pirms 
starptautiskās fi zikas olimpiādes 
biju ļoti uztraukts, jo fi zikas olim-
piādē piedalījos pirmo reizi, ner-
vozēju, slikti gulēju. Uztraukumam 
bija pamats, jo fi zikā esmu daudz 
vājāks nekā bioloģijā, tāpēc pārlie-
cība par savām spējām bija kriet-
ni vien mazāka, nekā piedaloties 
bioloģijas olimpiādē, tas protams, 
radīja papildus stresu.

Papildus stresu 
olimpiādes laikā radī-
ja arī dažādi apstākļi, 
kas nebija atkarīgi no 
manis, bet no olim-
piādes organizatoru 
puses.

Kā zināms, olim-
piādei ir divas daļas 
- eksperimentālā un 
teorētiskā. Fizikas 
olimpiādei ekspe-
rimentālā daļa bija 
pirmā. Veicot vienu 
uzdevumu, kurā bija 
jāfi ksē fi zikāli mērīju-
mi, es vairāk nekā di-
vas stundas nespēju 
saprast, ko daru ne-
pareizi, ka aparatūra 
nerāda mērījumus. 
Līdzīgs uzdevums 
iepriekš bija pildīts 
Latvijas Universitātes 
organizētajos kursos, 
taču divu stundu laikā tā izpildē 
nevirzījos uz priekšu. Vēlāk no-
skaidrojās, ka daudziem olim-
piāžu dalībniekiem izsniegtā apa-
ratūra vienkārši nedarbojās. Tā kā 
tā ir starptautiska mēroga olimpiā-
de, divu stundu laikā man pat prā-
tā neienāca, ka pie vainas ir tieši 
aparatūra, nevis es. Neskatoties 
uz to, ka tas bija olimpiāžu orga-
nizētāju vainas dēļ, papildus laiks 
uzdevuma izpildei netika dots. Tā 
kā mērījumus ar salauztu aparatū-
ru es nespēju veikt, tad izpalika arī 
iespēja veikt šo mērījumu analīzi.

Šādi starpgadījumi ļoti ietek-
mē cīņas sparu. Kļuvu nomākts, 
tas droši vien atspoguļojās arī uz 

olimpiādes teorētisko daļu. Taču 
gala rezultātā nosauktā bronzas 
medaļa priecēja. 

Mans draugs Rūdolfs Treilis 
no Rīgas 1. ģimnāzijas, kurš jau 
trešo reizi piedalās starptautiskajā 
fi zikas olimpiādē, iegūstot divas 
bronzas medaļas un atzinību, 
starptautiska mēroga olimpiādēs 
ir pieredzējis vairāk, tāpēc viņš, 
tiklīdz sapratis, ka kaut kas neiet, 
lūdza nomainīt aparatūru. 

Starptautiskas olimpiādes 
nav tikai sacensības, bet arī 
iepazīšanās ar to valsti, kurā 
notiek olimpiāde. Kā tev patika 
organizētās ekskursijas un kādi 
ir iespiedi par Indiju?

Diemžēl olimpiādes pēdējās 
dienas, kad visvairāk tiek atvēlēts 
laiks ekskursijām, es biju spiests 
doties projām, jo man vajadzēja 
pagūt uz bioloģijas olimpiādi Dā-
nijā. Fizikas olimpiādes pēdējā 
diena sakrita ar bioloģijas olim-
piādes pirmo dienu Dānijā. Tomēr 
dažās ekskursijās es arī biju. Tās 
bija īpatnējas, to laikā tika uzsvēr-
ta Eiropas nozīme Indijas valsts 
attīstībā. Es cerēju, ka mums rā-
dīs tradicionālos indiešu tempļus 
ar ziloņu fi gūriņām, taču tā vietā 
nācās skatīties uz ēkām, kuras 
tapušas pateicoties Lielbritānijas 
vai citu Eiropas valstu atbalstam, 
anglikāņu baznīcas, kas nerakstu-
ro Indiju kā tādu. Ekskursijā mūs 
iepazīstināja arī ar Indijas pilsētu 
Mumbaju. Mēs apmeklējām zināt-
niskos centrus, kas atstāja lielu 
iespaidu, jo jūtams, ka pētniecībai 
tiek atvēlēts gan laiks, gan līdzekļi.

Lielu iespaidu atstāja Indijā 
pamanītā specifi ka, ka līdzās ba-
gātam un attīstītam kvartālam dzī-
vo ļoti nabadzīgi cilvēki. Ļoti krasa 
atšķirība. Mūsdienīgs centrs un tā 
pakājē graustu rajons, pārapdzī-
votība. Tas pārsteidza.

Kā tu skaties uz to, ka ies-
tādei, zinātniskam centram, 
kurā tiek pētīti smalki fi zikas 
procesi ar mērķi tos izmantot 
cilvēces attīstībai un cilvēka 
dzīves kvalitātes uzlabošanai, 

blakus atrodas graustu rajoni 
un cilvēki nav nodrošināti pat 
ar pamatvajadzībām?

Skatoties uz to visu, nav patī-
kami, tas tiešām izskatās briesmī-
gi. Nespēju iedomāties, ka var būt 
tādi dzīves apstākļi, taču laikam 
viņi spējuši tiem pielāgoties. Zinot, 
ka Indijā ir pārapdzīvotība, tas īsti 
mani nepārsteidza, bet vērot to no 
malas ir baisi. 

Vai šajās dienās pārguri no 
Indijas?  

No pašas Indijas es nepārgu-
ru, bet no klimata un laika maiņas 
gan. Aklimatizēties bija ļoti grūti. 
Laika nobīde ir aptuveni piecas 
stundas, tas bija pietiekami, lai es 

visu laiku justos noguris. Arī vides 
maiņa ietekmēja.  

Vai arī ēdināšanā tika pie-
dāvāta Eiropas virtuve?

Nē. Ēdināšana notika aug-
stākajā līmenī, labākajā Mumba-
jas viesnīcā. Tika piedāvāti tradi-
cionālie Āzijas ēdieni, asi, pikanti. 
Caur ēdienu uzsūcām no Indijas 
visu, ko vien var. Izgaršojām un 
izbaudījām visu, ko piedāvāja.

Dzirdēju, ka tu Indijā biji 
iestrēdzis un visa tava ģimene 
centās nogādāt tevi laikus uz 
bioloģijas olimpiādi?

Bija tāds piedzīvojums. Tā 
kā man vajadzēja agrāk izlidot no 
Indijas, lai pagūtu uz Dāniju, biju 
spiests lidojumu veikt bez saviem 
Latvijas komandas biedriem. Lid-
ostā mēs atvadījāmies. Kad iera-
dos reģistrēties, tika paziņots, ka 
lidmašīna izlidos krietni vien vēlāk 
un aptuveni 10 h man nāksies gai-
dīt lidostā. Sākumā mani tas ne-
uztrauca, jo bija pietiekami laika. 
Taču tad es atcerējos, ka Frank-
furtē, kur notiek pārsēšanās no 
vienas lidmašīnas otrā, bija neliels 
starpposms, sāku uztraukties. 
Latvijas komanda bija jau aizgā-
jusi, īsti pat nebija, kam pajautāt, 
ko darīt. Man izdevās sazvanīt 
manu mentoru Vjačeslavu Kašče-
jevu. Viņš mani iedrošināja un pa-
līdzēja. Frankfurtes lidostā mani 
sagaidīja nākamais pārsteigums. 
Tālāk plānots bija izlidot 10:00, 
bet tika paziņots, ka lidmašīna iz-
lidos tikai 20:00. Tas it kā arī ne-
būtu nekas traks, jo laika vēl pie-
tikta, taču man paziņoja, ka šajā 
lidmašīnā vietu nav. Mana māsa, 
tētis un mamma centās sazināties 
ar vairākām avio kompānijām, lai 
noskaidrotu, ko darīt, lai tomēr es 
laikus nokļūtu un piedalītos olimpi-
ādē. Pateicoties ģimenes rūpēm, 
laimīgi nokļuvu Dānijā.

Kā noprotu, ar Indiju un fi -
zikas olimpiādi esi apmierināts, 
mazliet par Dāniju un bioloģijas 
olimpiādi. Šogad atkal sudraba 
medaļa. Pērn Indonēzijā inte-
resantākais olimpiādes uzde-

vums bija putnu balsu klausī-
šanās un to atpazīšana, kurš 
uzdevums šogad šķita intere-
santākais?

Ja godīgi, biju vīlies bioloģi-
jas olimpiādē. Pēc pagājušā gada 
olimpiādes Indonēzijā domāju, 
ka nekas neorganizētāks nevar 
pastāvēt, taču šī gada olimpiāde 
izrādījās vēl nekvalitatīvāk orga-
nizēta.  Atklāšanas ceremonijā 
organizatori mums apsolīja, ka 
šogad ir pirmais gads, kad olim-
piādes gaitā tiks izmantotas aug-
stas tehnoloģijas, kas nodrošinās 
precīzāku vērtēšanu, mērījumus. 
Eksperimentālajā daļā jāizmanto 
būs planšetdatori, ar kuriem foto-

grafēt eksperimentā gūtos datus, 
taču tehnika pievīla. Personīgi 
man visu laiku planšetdators slē-
dzās laukā, zuda attēli, fotogrāfi -
jas bija miglainas, ļoti neērti bija ar 
to darboties. Daudzu dalībnieku 
sūtītie attēli nesaglabājās serve-
rī. No Latvijas komandas diviem 
dalībniekiem netika izsniegti. Vie-
nā laboratorijas darbā man bija 0 
punktu, kaut gan uzdevums tika 
rēķināts.

Vai mentori izteikts preten-
zijas par olimpiādes organizāci-
jas kvalitāti?

Jā, protams, tiks sagatavota 
pretenziju vēstule un tiks iesniegti 
ieteikumi, lai šāda situācija vairs 
neatkārtotos. Iepriekšējās olim-
piādēs bija tā, ka ja aptuveni 60 
% skolēnu neizdevās aprēķināt 
uzdevumu, tad šo uzdevumu 
vispār izņēma no kopējā punktu 
skaita. Ja šogad tiktu ievērots šis 
pats princips, tad vajadzētu izslēgt 
gandrīz visus praktiskos uzdevu-
mus. 

Kas tad patika olimpiādē?
Mani priecēja tas, ka Latvi-

jas Universitātes kursos mūs labi 
sagatavoja, jo bijām gatavi visiem 
uzdevumiem.

Starptautiskās olimpiādes 
uzvarētājam ir tiesības izvirzīt 
pedagogus valsts prēmijas pie-
šķiršanai. Kuri ir tie pedagogi, 
kuri no tavas puses tika izvir-
zīti?

Fizikas olimpiādē es izvirzīju 
Aglonas fi zikas skolotāju Edgaru 
Kudiņu. Viņš bija tas, kurš iede-
dza manī fi zikas garu. Lielu dar-
bu ieguldīja asociētais profesors 
Vjačeslavs Kaščejevs. Visa gada 
laikā kursos gatavoja Jānis Cī-
melis, Dāvids Davickis, Guntars 
Kitenbergs.

Bioloģijas olimpiādē Latvijas 
Universitātes pasniedzēji Jānis 
Liepiņš, Agnese Kokina, Valdis 
Pirskis.

12. klase ir pabeigta, kādā 
augstskolā turpināsi studijas?

Lai cik tas jocīgi nebūtu, 
esmu izvēlējies tieši fi zikas no-
virzienu Latvijas Universitātē, 
kaut gan visu laiku iepriekš plā-
noju studēt bioloģiju. Tāpēc mani 
pirmie un ceru visi pārējie at-
klājumi būs tieši fi zikas nozarē.  
Kā radio raidījumā “Ģimenes stu-
dija” pavēstīja Valsts Izglītības 
satura centra vadītājs Guntars 
Catlaks, Latvijas gaišākās gal-
vas, kuras šogad uzvarēja Starp-
tautiskajās olimpiādēs un ab-
solvējušas vidusskolas, dosies 
studēt uz ārvalstīm- Lielbritāniju, 
ASV. Šie jaunieši apsver iespēju 
tur iegūtās zināšanas pēc ga-
diem pārvest uz Latviju un līdzī-
gā veidā kā savulaik asociētais 
profesors Vjačeslavs Kaščejevs 
attīstīt zinātni savā dzimtenē.
Vai tavos studiju gados ir ieplā-
nots gūt pieredzi arī ārvalstīs?
Savās domās jau esmu izplā-
nojis visu savu studiju laiku. Trīs 
gadi, lai iegūtu bakalaura grādu, 
divi -  maģistra grāda iegūšanai. 
Esmu  arī padomājis par doktora 
studijām. Studiju otrajā kursā  ne-
palaidīšu garām iespēju apmai-
ņas studijām ārvalstīs. Pieredze 
nekad neskādē, taču pamatzinā-
šanas fi zikā esmu nolēmis apgūt 
tepat Latvijas Universitātē. Par 
šīs augstākās izglītības iestādes 
kvalitāti un mācību spēku pro-
fesionalitāti pārliecinājos, gata-
vojoties starptautiskajām olimpi-
ādēm. Par ko saku lielu paldies! 
Novēlam veiksmi studijās, 
pieredzes gūšanu Latvijā un 
ārvalstīs un panākumus zi-
nātnē, ko sauc par fi ziku!
Paldies par interviju!

Elizabete VIĻUMA 

Secinājumi pēc uzvarām Starptautiskajās olimpiādēs

Latvijas komanda. No kreisās - Marta Rudzīte, Ņikita Trojanskis, Emīls 
Kalugins, Daniels Krimans.
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Mūsdienās ir grūti atrast labi 
apmaksātu darbu Latgales pilsē-
tās, vēl sarežģītāk ir iesakņoties 
laukos. Kurš, ja ne bijusī Andze-
ļu pamatskolas direktore, labāk 
nekā pārējie pazīst visus savus 
skolēnus, kuri izdarījuši visparei-
zāko izvēli – kalpot savai dzimta-
jai zemei?! Un Veronika Vērdiņa 
ieteica man adresi – vienā no at-
tālākajiem bijušā Krāslavas rajo-
na nostūriem. Sirds sažņaudzās, 
kad braucu garām Rudušķiem: 
vecticībnieku dievnama zvanu 
tornis ir sašķiebies uz sāniem. Tā 
ir slikta zīme... 

Ar Andri Kolīti satikāmies kā 
veci paziņas. Viņš ir ļoti simpā-
tisks jauns cilvēks: enerģisks, vi-
sai drosmīgs savos spriedumos. 
Un riskants: veltīt dzimtajai zemei 
labākos dzīves gadus – tas ir 
dārgs prieks... Bet vieta šeit ir pa-
sakaina: tālu no lielceļa, blakus ir 
dīķis, zem logiem - liels dārzs, ko 
ierīkoja vecāki. Pavisam tuvu ir 
mežs, kurā vasarā var lasīt ogas, 
bet rudenī - sēnes. 

Andris apgalvo, ka viņš ir 
zemnieku Kolītu dzimtas turpinā-
tājs jau ceturtajā paaudzē. Mani 
patīkami pārsteidza tas, ka trīs 
dzīvojamās mājas atrodas bla-
kus. Visvecākajā dzī-
vo vecmāmiņa, kas 
vasarā atpūšas Do-
moriškos. Andra strā-
dīgajiem vecākiem, 
Jānim un Jevstafi jai, 
mājas ir ar moderna 
laikmeta elementiem, 
un viņi jau stipri ieau-
guši savā zemē. Un, 
kad Andris izdarīja 
galīgo izvēli, tēva un 
mātes piemērs pie-
šķīra papildus spē-
kus. Nekur nav tik labi 
kā mājās. 

No pirmā acu 
uzmetiena Andra un 
Evelīnas māja izska-
tās neliela, taču šis 
iespaids ir maldinošs. 
Ēkai ir divi līmeņi, bet 
iekšā - mūsdienīgs 
interjers. Un ģimenes 
idille: divgadīgā Vik-
torija viesa klātbūtnē 
rāvās vai pušu starp 
tēti un mammu, Eve-
līnai klēpī – mierīgā 
Valērija, kurai ir tikai 
pieci mēneši. Evelīna visu laiku 
rādīja uz uzklāto galdu, taču es 
un Andris nodevāmies aktuālā-
ko problēmu apspriešanai. Mani 
savaldzināja jaunā cilvēka vese-
līgais spīts. Pamatskola pabeigta 
Andzeļos, Višķos saņēmis dip-
lomu un lauksaimnieka profesi-
ju, Rīgā pabeidzis celtniecības 
tehnikumu. Darba karjeru sāka 
galvaspilsētas būvlaukumos, iz-
gāja ceļu no strādnieka līdz darbu 
vadītājam. Pelnīja pieklājīgi, taču 
kāds nezināms spēks viņu pa-
stāvīgi vilka uz mājām: nevarēja 
sagaidīt brīvdienas un atvaļināju-
mu. Septiņus gadus mocījās, tad 
vienu dienu pieņēma izšķirošo lē-
mumu. Svarīgu lomu spēlēja arī 
vecāku padoms un atbalsts. 

Atgriežoties savā ligzdā, 
Andris sarīkoja sev pašam eksā-
menu - pāris gadu laikā uzbūvēja 
savu māju.  Kaut kādas detaļas, 
protams, nesanāca tā, kā gribē-
jās. Taču kopumā mājoklis izde-
vās teicams: pilnīgs komforts, 
ērti, skaisti, vasarā - vēsi, ziemā 
– silti. Bez mazākā pārspīlējuma 
- mājīga ģimenes ligzda un vēl ar 
putnēniem. Uzbūvēt māju, turklāt 

dziļos laukos – tā gan ir vīrišķī-
ga rīcība. Andris ir ļoti pateicīgs 
par atbalstu vecākiem, par savu 
naudu tik ātri māju neuzbūvētu. 
Viņam ir, ar ko lepoties: pirmo 
reizi mūrēja krāsni, un rezultāts ir 
teicams. 

Ar Evelīnu satikās Dagdā, 
diskotēkā, daži gadi bija vajadzī-
gi, lai iepazītu viens otru tuvāk. 
Viņa arī tagad ar smaidu atzīstas: 
mani, diplomētu pārtikas tehno-
loģi, nemaz nevilināja perspek-
tīvas, kas saistās ar dzīvi lauku 
viensētā. Taču viņas izredzētā 
mīlestība un enerģija guva virs-
roku, un rudenī Andzeļos tika 
svinētas kāzas, pēc tam piedzi-
ma bērni. Un tagad Evelīna, kura 

izdarīja savu negaidīto izvēli, ar 
degošām acīm stāsta: „Man šeit 
ir ļoti labi, par citu dzīvi pat nedo-
māju.” 

Pašlaik piemājas saimnie-
cība “Andris Kolītis” pieņemas 
spēkā. Ir savi desmit hektāri, plus 
– nomāta zeme. Augsne šajās 
vietās ir nabadzīga - smilšaina un 
akmeņaina. Gribētos izvērsties 
pa īstam, bet kaimiņi vēl joprojām 
nesteidzas pārdot savu neizman-
tojamo mantoto lauksaimniecības 
zemi. Andra saimniecībā ir sešas 
slaucamas govis, audzē telītes, 
nodarbojas ar aitkopību - aitas 
gaļai pašlaik ir laba cena un liels 
pieprasījums. Taču piena iepirku-
ma cena ir neiedomājami zema. 
Andris defi nē galveno laucinieku 
problēmu: nav pārliecības par rīt-
dienu. Izdevumi pastāvīgi pieaug, 

bet lauksaimniecības produkcija 
kļūst arvien lētāka. Visi starp-
nieki un daždažādi priekšnieciņi 
pamanās dzīvot, cepuri kuldami, 
uz zemnieku tulznu rēķina. Tā 
ir tā lielā netaisnība, kura būtu 
steidzami jānovērš un, protams, 
valsts līmenī. 

- Ko darītu, ja kļūtu par valsts 
prezidentu? - uzdodu manam pa-
tīkamajam sarunbiedram tiešu 
jautājumu. Un viņš, nedaudz pa-
domājot, man atbildēja: 

- Pārtrauktu strīdus ar Krievi-
ju - tas ir vistuvākais kaimiņš un 
neaptverams lauksaimniecības 
produkcijas noieta tirgus. Pieau-
gošs eksports noteikti kļūtu par 
impulsu lauku attīstībai. Sankci-

jas pret Krieviju ir vaja-
dzīgas tikai politiķiem, 
līdz ar to Latvijas lauki 
zaudē pēdējo cerību 
- attīstības perspektī-
vas. Pirmām kārtām, 
vajadzētu pievērst uz-
manību valsts iekšējām 
interesēm, bet mēs ar 
apbrīnojamu vieglumu 
iznīcinājām savu cukur-
rūpniecību. Kāda jēga 
mūsu mazajai valstij 
piešķirt milzīgus līdzek-
ļus militārajai jomai un 
apbruņojumam, ja nau-
da ir vitāli vajadzīga 
ekonomikas un lauk-
saimniecības sfēras 
attīstībai? Lai dzimtenē 
atgrieztos simtiem tūk-
stošu Latvijas iedzīvotā-
ju, kas aizbrauca peļņā 
uz ārzemēm, steidzami 
ir jāpaaugstina savas 
tautas dzīves līmenis. 

Uzmanīgi sekoju 
līdzi dzīvei un politiska-
jiem notikumiem mūsu 

kaimiņzemēs, uz kuru fona situā-
cija Latvijā, maigi izsakoties, nav 
spīdoša. Baltkrievijā viens pre-
zidents atbild par visu, bet mēs 
joprojām uzturam milzīgu valsts 
pārvaldes aparātu. Un neviens 
ne par ko nav atbildīgs. Ir pienā-
cis laiks izbeigt ievilkušos haosa 
laikmetu. 

Bet pagaidām Andris Kolītis 
un viņa ģimene turpina cīnīties 
par izdzīvošanu. Jau atvadoties, 
Andris sūdzējās arī par to, ka pie-
dāvātie Eiropas Savienības pro-
jekti tikai no pirmā acu uzmetiena 
šķiet tik pievilcīgi, bet, kad iedziļi-
nies, atduries kā pret sienu. Iekļūt 
lielos attīstības kredītu parādos – 
tas ir pārāk liels risks tiem, kuri 
dzīvo laukos. 

Aleksejs GONČAROVS 

Trīs tikšanās vasaras nogalē

Cerību saliņaTurpinājums. Sākums 2.lpp.
Cīņu turnīrā veiksmīgākais 

bija cīnītājs Artūrs Vilmanis no 
Daugavpils vēstures modelēša-
nas kluba “Robeža”.  Izcīnot pē-
dējo cīņu, jutās kā īsts varonis, 
kurš pēc Kroma kolna tradīcijām 
tika sumināts, paceļot uz vairoga. 

Pasākuma ietvaros notika 
arī Kroma kolna bruolistes sezo-
nas noslēguma publiskā sapul-
ces daļa, kuras laikā ar simbolis-
ku pārbaudījumu tika uzņemti 3 
jauni biedri.

Viens no trim jaunajiem bied-
riem ir Georgs,14 gadus vecs 
rēzeknietis, kurš šajā biedrībā ir 
jaunākais biedrs: “Es visu laiku 
esmu lepojies ar to, ka esmu lat-
galietis. No agras bērnības man 
ir patikuši senie laiki - arhitektū-
ra, tradīcijas, priekšmeti - seviš-
ķi kalumi. Es apsveru domu, ka 
arī mana nākotnes profesija būs 
saistīta ar šiem laikiem, jo vēlos 
kļūt par kalēju. Ceru, ka izdosies 

pašam sev izkalt bruņas un zobe-
nu. Es esmu bijis vairākās vidus-
laiku nometnēs, esmu izbaudījis 
cīņu ar zobenu. Piebiedroties šai 
biedrībai ir liels gods.”

Jēkabpilieti Aināru piebied-
roties biedrībai iedrošināja esošā 
biedra Aleksandra darbība, kurš 
jau vairākus gadus darbojies 
biedrībā un ar saviem stāstiem 
un līdzi ņemšanu uz Kroma kol-
nu pārliecināja, ka tas jādara kā 
biedrības piederīgajam. “Man 
vēsture vienmēr ir interesējusi. 
Esmu praktizējies loku šaušanā, 
kas bija vien no tā laika neatņe-
mamām nodarbēm. Šī ir tā vieta, 
kur es sastapu domubiedrus un 
varu realizēt savus sapņus.”

Arī Andri piebiedroties uzai-
cināja paziņas, kuri vairākas rei-
zes deva viņam iespēju iepazīties 
ar Kroma kolna bruolistes darbī-
bu. “Realitātē redzētais mani pār-
steidza un iedvesmoja, tāpēc kļūt 
par biedrības biedru ir goda lieta.”

Jauno biedru uzņemšana 
notika ar publiski svinīgu pār-
baudījumu. Katram jaunajam 
biedram stāvajā kalnā no kal-
na pakājes nācās uznest savu 
akmeni, kas tika izmantots kā 
uguns sargātājs, to katrs biedrī-
bas biedrs novietoja apkārt kopē-
jam ugunskuram. Kopumā uguni 
sargā jau 29 akmeņi.

Pēc jauno biedru uzņemša-
nas bruolistes vīri dejoja karavīru 
deju, ar kuru tika iesvētīti jaunuz-
ņemtie biedri. Turpmāk jaunajā 
sezonā kopumā darbosies 29 
Kroma kolna bruolistes biedri, 
kurus vieno kopīga motivācija – 
pētīt, rekonstruēt un imitēt seno 
latgaļu dzīvesveidu un kultūru, 
kā arī popularizēt to plašākai sa-
biedrībai.

Jaunie biedri solīja, ka darīs 
visu iespējamo un neiespējamo, 
lai kļūtu par kārtīgiem biedriem, 
un centīsies nākamgad kļūt par 
gada brāļiem. 

Tāpat kā mūsdienās svētku 
reizē tiek godināti labākie pilsoņi 
un novadnieki, arī Kroma kolna 

svētkos, uz vairoga ceļot, tika 
godināta Kroma Kolna bruolistes 
labākā māsa un brālis. 

Par “Kroma kolna gada 
māsu - 2015” tika atzīta Evi-
ja Maļkeviča, bet “Kroma kolna 
gada brālis - 2015” titulu ieguva 
Artis Rubuļņīks.

Kroma kolna bruolistes va-
dītājs Aleksandrs Lubāns atzīst: 
“Mūsu pastāvēšanas pamatā ir 
draudzība, savstarpējs atbalsts 
un palīdzība, kā arī kopīgais ceļš 
uz vienotu mērķi – būt par aktī-
viem Latgales patriotiem, turēt 
godā un cieņā mūsu seno kultū-
ru, stiprināt un kopt vērtības, kas 
palīdzējušas latgaliešiem pastā-
vēt līdz mūsdienām, kā arī atgā-
dināt šīs senās kultūras unikalitāti 
plašākai sabiedrībai. Šie svētki ir 
īpaši mums pašiem, jo tie ik rei-
zi mums liek apzināties, cik tālu 
esam tikuši savā ceļā un cik tālu 
ceļa posmu varam noiet nākama-
jā gadā.”

Kroma kolna svētkus at-
balstīja arī Dagdas novada dome, 
tāpēc sveiciena runu svētkos tei-
ca Dagdas novada pašvaldības 
Izglītības, kultūras un sporta no-
daļas vadītāja Marija Mickeviča.

Pilnīgai svētku garšai organi-
zētāji sarūpēja arī iespēju izbau-
dīt un iegādāties mājražotāju un 
amatnieku produkciju.

Svētku laikā notika ne tikai 
cīņas ar zobeniem, bet arī cīņas 
par koka baļķi. Mūsdienās futbolu 
spēlē ar bumbu, bet Vikingu fut-
bolā notiek cīņa par baļķi. Viens 
no dalībniekiem baļķi iegriež gai-
sā un izsviež laukumā, kur divas 
komandas cīnās to nogādāt līdz 
pretinieku vairogam, kurš kalpo 
kā vārti. Lai komandas atpazī-
tu “savējos” - vienas komandas 
dalībnieki palika kreklos, otriem 
nācās kreklus noģērbt. Zeme pu-
tēja, kauli brakšķēja, drēbes plī-
sa..., bet draudzības uzvara ātri 
vien lika par visu aizmirst. Ska-
tītāji svilpa un ovācijās juta līdzi 
gan apģērbtajiem, gan kailajiem. 
Tik tiešām - īstas tā laika spēles, 
kaut kā taču vajadzēja bruņinie-
kiem izklaidēties cīņu starplaikos. 
Baļķis bija pieejams ikvienā vie-
tā, bruņas vienmēr līdzi, tikai, kur 
gan tā laika varoņi uzzināja par 
futbolu un tā noteikumiem, tas 
paliek noslēpumā tīts un neviena 
hronika to neatklāj.

Pēc svētku skulptūras aiz-
dedzināšanas svētku dalībnieki 
izklīda, taču Kroma kolna brāļi 
un māsas palika kalnā līdz rīta 
gaismai, jo viena no tradīcijām 
ir saglabāt uguni līdz pirmajiem 
saules stariem.

Ja kurš šogad nav paguvis 
iekāpt Kroma kolna laika mašī-
nā un nav iepazinies ar šī kalna 
burvību, tiek aicināts un gaidīts 
uz nākamajiem Kroma kolna 
svētkiem, kuri norisināsies 2016. 
gada 20. augustā. 

Uz tikšanos Kroma kolnā! 

Elizabete VIĻUMA                                                                         

Kroma kolna svētki



6 2015. gada 1. septembris

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Citādi latviskais 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 12.05, 14.50 Top-Shop 
10.50 Mana dziesma
12.25 Izsauciet vecmāti
13.25 Selfridžs
14.20 Gārfīlda šovs
15.10 Maklauda meitas
18.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Kūku kari
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Tiešā runa
22.30 Zebra
22.45 Aculiecinieks
23.00 Ziņas
23.15 100 g kultūras
0.10 Trauksme debesīs
1.00 Daugavieši
1.30 1:1
5.00 Eiropas muzikālās 
pilsētas
5.30 Laikmeta varoņi toreiz 
un tagad

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 Olimpiskie zelta 
mirkļi
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.00 Bezvēsts pazu-
dušie
8.25 Maklauda meitas
9.15, 19.05 Alpu dakteris
10.05 De facto
10.40, 21.45 Citādi latviskais
11.40 Vai Rīga jau gatava? 
12.00 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
14.25 LTV - 60
15.30, 1.30 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas 
18.35 Ekspedīcija Sumatrā
20.00 Kā būt radošam
21.00 100 g kultūras
22.15 Neatklātā Āfrika
23.15 Saules izaicinātie
23.45 Ceļojums apkārt 
pasaulei
0.20 Kultūras mantojums 3D
0.30 Kā būt radošam
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 2.20 Šodien novados
6.30, 2.30 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.25 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Dzintara dziesmas
12.00 Mf. Mēs to izdarījām 
naudas dēļ
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.35 Viesnīca Grand 
Hotel
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Glītā Ļaļa
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Mf. RED aģenti
0.50 Kāršu nams
4.15 Karamba!
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.35 Džungļu krustojums
7.00, 13.25 Šīna planēta
7.35, 12.50 Dusmīgie bebri
8.00, 18.00 Dzīves krustcelēs 
9.00, 3.00 Komisārs Reksis

10.00 Smieklīgākie videokuriozi 
11.05, 21.10 Ekstrasensu cīņas 
12.10, 0.55 Ūsainā aukle 
13.50 UgunsGrēks 
15.00, 1.25 Sievu maiņa 
16.00, 20.20 Garšas mednieki 
16.50 Skolotāji
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
22.55 Vikingi
23.55 Elites vienība SAFE
2.10, 5.00 Slepkavība 
5.40 Reiz sensenos laikos 

TV3+
7.00, 17.35, 1.50 Māja 2
8.00 Eņģelis vai dēmons
9.00 Līgavu kari
10.10 Kosmiskie kari
12.05, 16.30 Interni 
13.10 Savervēts
14.25 Comedy Club
18.40, 0.10 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Taxi
21.00 Interneta afēristi
22.05 Mf. Pakalniem ir acis

TV5
8.05, 14.30 Māte un dēls
8.55, 13.10 Top-shop
9.10, 23.30 Aizstāve

10.05 Gribu ticēt
11.05 6 kadri
11.35, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25, 0.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.30, 19.50 Slepkavas profils
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
0.55 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 NTV rīts
7.10, 8.05 Mežsargs
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
9.00 Muhtara atgriešanās
10.25 Stāvs
11.00, 19.40 Sasisto lukturu 
ielas
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
18.00 Runājam un rādām
21.35 Narkotrafiks
23.40 Dienas anatomija
0.20 Sindbada klejojumi
2.15 Goda kodekss
4.10 Dzīvokļa jautājums
5.15 Brīnumtehnika

RTR 
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Izmeklēšanas noslē-
pumi
15.00 Skļifocovskijs
18.15 Tiešais ēteris
20.55 Mf. Arī bumbiņa atgriezīsies
0.45 Mūžīgais sauciens
2.20 Uzticības dienests
5.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 1.30 Euronews
6.30, 9.00, 12.15, 15.30, 
17.00, 2.00 Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.45 Dzīvo vesels!!
11.10 Divatā ar visiem
12.50 Laiks parādīs
14.25 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
Laiks
18.55 Lai runā!

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 2. septembris

Pasaules radīšanas diena pēc Konstantinopoles tradīcijas, porcelā-
na popularitātes sākums, picas festivāls un lidojums uz Mēnesi 
1. septembrī lielākā daļa cilvē-

ku svin Zinību dienu, mācību gada 
sākumu. Taču šim datumam ir daudz 
lielāka nozīme cilvēces vēsturē. At-
bilstoši bizantiešu tradīcijai tieši šajā 
dienā 5509.gadā pirms Kristus pie-

dzimšanas Dievs pabeidza pasaules 
radīšanu. 

Mūsdienās šis datums tiek uz-
tverts kā anahronisms. Pirmo rei-
zi cilvēku civilizācijas vēsturē tika 
veikts mēģinājums precīzi noteikt 
laika punktu, no kura skaita civilizā-
cijas sākumu. 

Aprēķini tika veikti IV gadsim-
tā, un zinātnieki teologi balstījās uz 
Bībeles tekstu. Šo teologu loģiskie 
spriedumi bija sarežģīti un apšau-
bāmi. Nosakot datumu, viņi ilgi ne-
varēja izšķirties, kurš mēnesis vairāk 
piestāv pasaules radīšanas sāku-
mam: marts vai septembris. Abi mē-
neši bija atbilstoši: daudzas kristīgās 
tautas svinēja gada sākumu martā 
vai septembrī. Pavasara sākums ir 
dabas atmodas laiks, arī ziedēšanas 
periods ir martā, bet ražas novākša-
na un visbagātākais gadalaiks sākas 
septembrī. Visi argumenti bija labi.  

Bizantiešu atklājums izsauca 
vētrainu reakciju un kritiku. Pēc šī 
jaunieveduma, kas bija pretrunā 
ar visām pārējām gadu skaitīša-
nas sistēmām, parādījās ļoti daudz 
“teoriju”, kas apgāza teologu apgal-
vojumus par šo jauno pasaules radī-
šanas datumu. Juceklis kalendāros 
turpinājās vairākus simtus gadu. Pat 
Krievijā, kura pēc kristietības pie-
ņemšanas ar visiem spēkiem centās 
pārņemt visas Bizantijas tradīcijas, 
galīgi pieņēma 1. septembri kā pa-
saules radīšanas datumu tikai XV 
gadsimta beigās. Saskaņā ar Kon-
stantinopoles tradīciju šodien sākas 
jaunais 7524. gads no kristiešu pa-
saules radīšanas. 

1712. gada 1. septembrī je-
zuīts, tēvs Fransuā Ksavjē D`Antre-
kols aizsūtīja no Ķīnas vēstuli uz savu 

dzimteni. Vēstulē misionārs sīki ap-
rakstīja, kā var izgatavot traukus no 
baltajiem māliem. Pusotra tūkstoša 
gadu garumā ķīniešiem izdevās sa-
glabāt porcelāna noslēpumu. Bet 
nenosargāja. Kad pagāja piecdes-
mit gadu kopš Francijā tika saņem-
ta viltīgā tēva Fransuā vēstule, tika 
nodibināta pirmā manufaktūra, 
kura uzsāka porcelāna ražošanu, jo 
Eiropā bija bagātas balto mālu ie-
gulas. Pateicoties tam, ka porcelānu 
sāka ražot Francijā, tā vērtība kļuva 
15 reizes mazāka! Šo zaudējumu 
ķīnieši pārdzīvoja ilgi. Otrā galvenā 
noslēpuma (pirmais bija saistīts ar 
zīda ražošanu, kad dažas zīda kūni-
ņas misionāriem izdevās izvest no 
Ķīnas!) atklāšana atstāja graujošu 
ietekmi uz Ķīnas ekonomiku, taču 
apturēt “globalizāciju” neviens vairs 
nevarēja... 

1. septembrī Neapolē sākas 
pasaulē slavenākais picas festivāls— 
“Piccafest”. Šajā dienā itāļi godina 
savu vispopulārāko ēdienu, kas sa-
valdzināja visu pasauli. Picas vēsture 
sākās pirms vairākiem gadsimtiem. 

Neviens nezina, kad un kam pirmo 
reizi ienāca prātā izcept uz oglēm 
plāceni ar sieru un sīpoliem. Šāds 
ēdiens bija populārs Senajā Grieķijā, 
Persijas karavīriem arī ļoti garšoja 
tādi plāceņi, taču ar saldām date-
lēm. Neapolieši ir pārliecināti, ka tie-
ši viņu pilsēta uzskatāma par picas 
dzimteni. Viņu pārliecības pamatā ir 
tas fakts, ka vēl XVI gadsimtā Neapo- 
les iedzīvotāji sāka pievienot picas 
pildījumam tomātus, kuri tolaik tika 
uzskatīti par eksotisku dārzeni. Un 
vēl šajā pilsētā izdomāja picu nacio-
nālā karoga krāsās — slaveno “Mar-
garitu”. Savu nosaukumu šī picas 
šķirne ieguva, pateicoties karalienei 
Margaritai, kura 1889. gadā viesojās 
Neapolē kopā ar savu dzīvesbiedru. 
Pagaršojusi picu ar mocarellu, to-
mātiem un baziliku, karaliene bija 
sajūsmā un pat uzrakstīja pateicības 
vēstuli picu cepējam. Un pateicīgais 
cepējs nosauca šo picas šķirni par 
godu karalienei.  

Popularitāti visā pasaulē pica 
ieguvusi tikai XX gadsimtā, pirms 

tam tas bija tikai Itālijas nacionālais 
ēdiens. 

Picas festivāls turpinās 11 die-
nas. Šajā laikā uz Neapoli no visas 
pasaules brauc picas gatavošanas 
meistari. Vairāk nekā 2000 tautas 
ēdiena šķirņu tiek pagatavoti šajās 
dienās Neapolē. Galvenais svētku 
pasākums — degustācija! Tikai par 
1 eiro (ieejas biļetes vērtība) var ve-
selu dienu pavadīt festivāla laukumā 
un garšot, garšot, garšot... Starp citu, 
Neapolē atrodas pasaulē vecākā pi-
cērija. Šī ēdināšanas iestāde apkalpo 
klientus jau gandrīz 300 gadus! 

1902. gada 1. septembrī notika 
populārzinātniskās filmas “Ceļojums 
uz Mēnesi” pirmizrāde. Filmas re-
žisors un inscenētājs Žoržs Meljess 
bija pirmais, kas izmantoja specefek-
tus. Filma tika uzņemta Meljesa pri-
vātajā studijā, arī dekorācijas tika 
izgatavotas turpat. Ja brāļi Limjēri 
izgudroja kinematogrāfu, tad Žoržs 
Meljess bija pirmais, kas gribēja 
pārvērst kino par neparastu izklai-
di, sāka izmantot mākslīgo gaismu 
un teatralizētus paņēmienus. Filma 
“Ceļojums uz Mēnesi” atstāja uz ska-
tītājiem pārsteidzošu iespaidu. No-
nāca līdz tam, ka dažos preses izde-
vumos Meljesu dēvēja par burvi un 
magu. Īstenībā pirmais kinorežisors 
patiešām nopietni interesējās par 
maģiju un okultām zinātnēm. Bet 
viņa galvenā burvība ir viņa filmas, 
kuras kļuva par pamatu vismasveidī-
gākā mākslas veida attīstībai moder-
najā pasaulē. 

Šodien sākas mācību gads. 
Pirmklasnieki ar ziedu pušķiem, sa-
viļņoti un satraukti par savu nākotni 
vecāko klašu skolēni un bezrūpī-
gi 5.-6. klašu audzēkņi. Priekšā - 9 
gari mācību mēneši. Neskatoties uz 

to, kurā nedēļas dienā iekrīt 1. sep-
tembris, bez šaubām, vairākumam 
Latvijas iedzīvotāju - skolotājiem, 
skolēniem, vecākiem - tie ir svētki. 
1. septembris ir piesātināta diena. 
Sveicam svētkos! 

Andrejs JAKUBOVSKIS

1. septembrī Ir iemesls!

Laika periodā no 21.08.2015. 
līdz 28.08.2015. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 66 no-
tikumi. Būtiskākie:

•	 21. augustā apm.18.40 Krāsla-
vā, Kalnu ielā 13, jauns spor-
tists konstatēja, ka pazuda viņa 
mobilais, kurš bija atstāts spor-
ta laukumā.

•	 24. augustā Dagdas policijas 
iecirknī tika uzsākts krimināl-
process par to, ka Svariņu pa-

gastā no mežizstrādes vietas 
tika nozagts strādnieku dzīvo-
jamais vagoniņš. Notiek vainī-
go noskaidrošana.

•	 27. augustā Andrupenē, pie 
vietējā veikala, starp trim vīrie-
šiem izcēlās strīds, kā rezultātā 
visi guva miesas bojājumus, 
pie tam vienam tika sagriez-
tas rokas, bet vēl viens dabūja 
durtu brūci krūškurvja apvidū 
un atrodas slimnīcā. Notiek iz-
meklēšana.

Žurnāli septembrī
DARI PATS 

•	 Spāru svētki alpīnista jaunbūvē. 
Visīstākais amatieris – programm-
nodrošinājuma jomā strādājošais 
Kārlis Priedītis, kura iepriekšējā 
celtniecības pieredze, kā pats 
saka, tuvu nullei, 
pirms gada ķērās pie 
jaunas ģimenes mājas 
būvniecības. 

•	 Bruģējam iebrauktu-
vi! 

•	 Grīdas apkure virs 
veciem dēļiem. Pār-
vērtiet kok agrīdu par 
pamatni grīdas apku-
rei!

•	 Bēniņu logs klasiskās 
tradīcijās. Lukarna – jumta loga 
izbūve, kuras pirmsākumi meklē-
jami baroka laikmeta arhitektūrā.

•	 Nopuvuša stūra remonts. Koka 
konstrukciju apakšgali, kas atro-

das tiešā zemes tuvumā, parasti ir 
pirmie, kas padodas laika zobam 
– sāk pūt, satrun. Bet remonts ir 
vienkāršāks, nekā var šķist.

•	 Moderns dušas sienas risinājums 
– stikla starpsiena. Stikla siena, 

kas vannas istabā noro-
bežo dušas stūri, izska-
tās gaisīgi un moderni. 
Tādas sienas ierīkošana 
nav nekas sarežģīts un 
būs pa spēkam ikvienam 
amatierim.
•	 Ģ i p š k a r t o n a 
enkuri. Būvmateriālu 
centrā, izvēloties dībeļus 
kaut kā piestiprināšanai 
pie ģipškartona sienas, 

būsiet ievērojuši arī metāla enku-
rus, kuru gali savelkas sienas otrā 
pusē kā tādas vardītes kājas. Lasi, 
kā darbojas metāla enkuri un kā 
tos izmantot!

Krimināls, notikumi

Dārza Pasaule
•	 Kolekcijas puķes – samtenes. 
•	 Krāsainās un gardās jāņogas. Kad 

iedomājamies par jāņogām, pir-
mais, kas parasti nāk 
prātā, ir to skābums. 
Taču mūsdienās ir iz-
veidotas šķirnes, ku-
rām ogas ir ar labu de-
serta garšu, ļoti gardas 
ēšanai svaigā veidā.

•	 2. klases aizvietotāji. 
Vairāki populāri pesti-
cīdi no jebkuram no-
pērkamajiem 3. klases 
preparātiem šovasar kļuva vai līdz 
gada beigām kļūs par 2. klases 
pārstāvjiem, ko jebkurš nopirkt 
vairs nevar. Ar ko ārstēt augu sli-
mības un apkarot kaitēkļus tagad, 
kad to vairs nav pārdošanā?

•	 Intervija ar speciālistu. Kā savā 
saimniecībā Latgalē ķirbjus un 
bullēnus audzē Latvijas Bioloģis-
kās lauksaimniecības asociācijas 
valdes priekšsēdētājs Gustavs 

Norkārklis.
•	 Zirgu mēsli dārzam.
•	 Saldā kukurūza. Kādas nianses 

jāņem vērā, to audzējot mazdār-
ziņā?
•	 Ceļvedis saim-
niecības ūdeņu attīrīša-
nā. Ko izvēlēties – no-
vecojušās grodu akas, 
neefektīvos septiķus vai 
modernās bioiekārtas 
un mākslīgi veidoto mit-
rāju?
•	 Laiks rakt sīpo-
lpuķes. Kā pareizi saga-

tavot ziemai gladiolas, kannas vai 
dālijas?

•	 Piecas metodes, kā ieziemot eņ-
ģeļtauri

•	 Dārzs iedvesmai. Citrondzeltens 
un intensīvi zils – Mažorela dārzs 
kā glezna Marākešā, Marokā. 

•	 Kliņģerīšu tējas un citas alternatī-
vas metodes, kā tikt galā ar skud-
rām, laputēm un gliemežiem.
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Citādi latviskais 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 12.40, 14.00 Top-Shop 
10.50 LTV - 60
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
13.00 Gārfīlda šovs
13.30 Kas te? Es te! 
14.15 100 g kultūras
15.10 Maklauda meitas
18.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Adreses
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 TE!
22.15 Mf. Izlaiduma gads
0.10 Tiešā runa
1.20 Lilīhammera
5.00 Eiropas muzikālās 
pilsētas
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 Olimpiskie zelta 
mirkļi
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.00 Bezvēsts pazu-
dušie 
8.25 Maklauda meitas
9.15, 14.40 Alpu dakteris
10.05 Latvijas Dailes teātris
11.30 Ielas garumā
12.00 LTV - 60
13.40 Neatklātā Āfrika
15.30, 5.00 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas 

18.35 Bez aizvainojumiem
19.05 Punkti uz i
20.30 Varenais Kalns. Atgrie-
šanās
21.15 UEFA EČ 2016. gada 
atlases spēle
0.20 Sporta studija
1.05 Zebra
1.20 100 g kultūras

LNT
6.20, 2.55 Šodien novados
6.30, 3.05 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 0.10 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 NCIS. Losandželosa
12.00 Mf. Sapņu kāzas
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 2.10 Viesnīca Grand 
Hotel
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.00 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.55, 5.00 Glītā Ļaļa
21.10 Mediķi
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.10 Čikāga liesmās
0.35 Mf. Vampīrs Ņujorkā
4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.35 Džungļu krustojums
7.00, 13.25 Šīna planēta
7.35, 12.50 Dusmīgie bebri
8.00, 18.00 Dzīves krustcelēs 
9.00, 3.10 Komisārs Reksis 
10.00 Bulta
11.05 Ekstrasensu cīņas 
12.10, 1.50 Ūsainā aukle 

20.00 Laiks
21.15, 23.05, 3.50 Dubultā 
dzīve. Seriāls
23.45 Gastronoma lieta Nr. 1. 
Seriāls
2.15 Mf. Kamēr sapnis trako
5.30 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.40 Zaldāti
7.35, 12.40 Bērnu klubs
7.59, 0.29 Laika prognoze
8.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
9.00 Kādi ļaudis

10.05 Top-shop 
10.20 Zelta medūza. Seriāls
13.10 Fantastika zem grifa. 
Slepeni
14.15 Jums pat sapņos nav 
rādījies
17.30 Nemelo man!
20.45, 23.30, 5.55 Dokumen-
tālais projekts
22.55 Zini mūsējos!
0.30 Skatīties visiem!!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.10 Ziņas

6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.05, 16.20 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Blēdis

23.05 Ķīna. Slepenais karš

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.55 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Zona 
X
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Ziņkārīgā Varvara 
12.10, 16.35 Ģimenes me-

lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.25 Eju tevi meklēt 
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20 Mūsējie
21.00 Panorāma
21.40 Aktuāla intervija
0.10 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.00 Ērglis un cipars

10.00, 21.45 Ekstrasensi-de-
tektīvi
11.00 Saprast un neitralizēt
11.30 Baltkrievu virtuve
12.00, 17.55 Detektīvs bez 
licences
13.05, 23.30 Kauli
14.05, 19.05 Nepiedzimsti 
skaista
17.00, 22.45 PIN kods
21.00 Prāta vētra
21.40 Sportloto 5 no 36, 
KENO
0.20 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu

CETURTDIENA, 3. septembris 13.50 UgunsGrēks 
15.00, 2.20 Sievu maiņa
16.00, 20.20 Garšas mednieki 
16.50 Skolotāji
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.10 Kāsla metode 
22.15 Mf. Pilsētas tiesa
0.10 Kinomānija
0.50 Overtime TV
5.00 Slepkavība 
5.40 Reiz sensenos laikos 

TV3+
7.05, 17.35, 1.30 Māja 2
8.00 Eņģelis vai dēmons
9.05 Līgavu kari
10.05, 14.25 Comedy Club
12.10, 16.30 Interni 
13.20, 19.55 Taxi
18.40, 23.55 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Zaicevs+1
22.05 Mf. Projekts X

TV5
8.00, 14.30 Māte un dēls
8.55, 13.10 Top-shop
9.10, 23.30 Aizstāve
10.05 Gribu ticēt
11.05 6 kadri
11.35, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25, 0.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.30, 19.50 Slepkavas profils
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
0.55 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 NTV rīts
7.10, 8.05 Mežsargs
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
9.00 Muhtara atgriešanās

10.00 Šodien
10.25 Stāvs
11.00, 19.40 Sasisto lukturu 
ielas
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
18.00 Runājam un rādām
21.35 Narkotrafiks
23.40 Dienas anatomija
0.20 Sindbada klejojumi
2.15 Goda kodekss
4.10 Vasarnīca
5.15 Pirmais ātrums

RTR 
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Izmeklēšanas noslē-
pumi
15.00 Skļifocovskijs
18.15 Tiešais ēteris
20.55 Mf. Arī bumbiņa atgrie-
zīsies
0.45 Mīlestības formula
2.20 Uzticības dienests
5.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 1.30 Euronews
6.35, 9.00 12.15, 15.30, 
17.00, 2.00 Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.10 Divatā ar visiem
12.50 Laiks parādīs
14.25 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
Laiks

18.05 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.10, 23.05, 4.05 Dubultā 
dzīve. Seriāls
23.45 Gastronoma lieta Nr. 1
2.15 Mf. Pirmslaicīgs cilvēks
5.45 Smieklīgs video

RenTV Baltic
6.40 Zaldāti
7.35, 12.50 Bērnu klubs
7.59, 0.39 Laika prognoze
8.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
9.00 Kādi ļaudis
10.05 Top-shop 
10.20 Mf. Pasažieris bez bagā-
žas. Seriāls
12.30, 0.40 Skatīties visiem!!
13.15 Fantastika zem grifa. 
Slepeni
14.20, 23.50, 5.55 Dokumen-
tālais projekts
15.25 Dīvaina lieta
17.30 Nemelo man!
20.50 Kara noslēpums 
23.05 V un S

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, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.05, 16.20 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā!

20.00 Laiks
21.05 Vajag tikt skaidrībā
21.30 Blēdis
23.30 Mf. Diena pēc rītdienas 

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Zona X
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Ziņkārīgā Varvara 
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.45 Eju tevi meklēt
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.55 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.40 Speciālā reportāža
0.30 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.00 Ērglis un cipars
10.00, 21.45 Ekstrasensi-de-
tektīvi
11.00 Saprast un neitralizēt
11.30 Baltkrievu virtuve
12.05, 17.55 Detektīvs bez 
licences
13.05, 23.30 Kauli
14.00, 19.05 Nepiedzimsti 
skaista
17.00, 22.40 PIN kods
21.00 Cilvēka ķermenis
21.40 Sportloto 6 no 49, KENO
0.20 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 LTV portretu izlase
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Melu pinekļos
10.35, 12.30, 14.00 Top-Shop 
10.50, 1.40 Kalle nāk
12.50 Mia un es
13.15 Auniņa Timija laiks
14.20 V.I.P. - Veiksme. Intuīci-
ja. Prāts
15.10 Maklauda meitas
18.00, 23.25 Ziņas
18.55 Mf. Zem apgāztā 
mēness
20.30 Panorāma
21.15 Operācija Imantas 
pedofils
21.45 Midsomeras slepka-
vības 
23.45 Muzikālās performan-
ces Ādama pasija tapšana
0.45 Latvijas šlāgeraptauja 
3.15 Pūtēju orķestra Rīga 40 
gadu jubilejas Galā koncerts 
5.15 Sporta studija

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 Olimpiskie zelta 
mirkļi
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30, 16.00 Bezvēsts pazu-
dušie 
8.25 Maklauda meitas
9.15 Dzīvnieki - profesionāļi
10.15 1:1
11.05 100 g kultūras
12.05 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
14.55, 4.30 Pie stūres
15.30 UEFA 2016. gada EČ 
atlases spēļu apskats
17.00 Dzīve šodien

18.00 Ziņas 
18.35 Personīgā lieta
19.05 Bezceļu tūrisms
19.40 Aculiecinieks
20.00 Apokalipse. Pirmais 
Pasaules karš
21.00 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Slēgtā sala
0.25 Eiropa koncertos
1.15 Baltic Grand Prix
3.40 Anekdošu šovs 
5.00 SeMS 

LNT
6.20, 2.50 Šodien novados
6.30, 3.00 900 sekundes
8.40, 20.35 Degpunktā
9.10, 1.00 Dzīvīte
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 1001 Nakts
11.00 Ekstrasensi – detektīvi
12.00 Mf. Mēness atspulgs 
ezerā
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Viesnīca Grand Hotel
15.40 Nemelo man!
16.50, 18.10 Uz mūžu tava 
Akapulko
18.00 EuroBasket 2015 die-
nasgrāmatas
19.00, 5.00 Glītā Ļaļa
21.10 LNT Spilgtākie mirkļi
22.35 Sirdsmīļā Monika
23.10 Vecpuisis 
1.20 Mf. Sapņu kāzas
4.40 Karamba!
5.45 Kādas slimības vēsture

TV3
6.35, 13.50 Džungļu krusto-
jums
7.00, 13.20 Šīna planēta
7.35, 12.50 Dusmīgie bebri
8.00, 18.00 Dzīves krustcelēs
9.00 Komisārs Reksis

10.00 Kāsla metode 
11.05 Ekstrasensu cīņas
12.10 Ūsainā aukle 
14.25 Smieklīgākie videoku-
riozi 
15.00, 0.55 Sievu maiņa 
16.00 Garšas mednieki 
16.50 Skolotāji
19.00, 3.25 TV3 Ziņas
19.35, 3.55 Bez Tabu
21.00 Iepazīsties, mani vecāki
23.10 Mf. Diktators
2.30, 5.00 Slepkavība 
5.40 Reiz sensenos laikos

TV3+
7.05, 17.35, 3.15 Māja 2
8.00 Eņģelis vai dēmons
9.05 Līgavu kari
10.05, 14.25 Comedy Club
12.10, 16.30 Interni 
13.20 Taxi
18.40, 1.50 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Vall-E
21.55 Mf. Viss par Stīvu
23.55 Mf. Briljanta roka

TV5
7.55, 14.30 Māte un dēls
8.55, 13.10 Top-shop
9.10 Aizstāve
10.05 Gribu ticēt
11.05 6 kadri
11.35, 17.30 Pacientu līga
12.40, 22.25 Kriminal+
13.25, 18.30 Nemelo man!
15.30 Slepkavas profils
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Piramīda
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 NTV rīts
7.10, 8.05 Mežsargs
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien

9.00 Muhtara atgriešanās
10.25 Izmeklēšanas noslē-
pumi
11.00, 19.40 Sasisto lukturu 
ielas
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Ārkārtējs notikums
15.00, 16.20 Maskava. Trīs 
stacijas
18.00 Runājam un rādām
23.35 Hitlers. Inaidnieks Nr. 1
1.30 Kriminālā Krievija
2.00 Goda kodekss
3.55 Zirnekļtīkls

RTR 
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Izmeklēšanas noslē-
pumi
15.00 Skļifocovskijs
18.15 Tiešais ēteris
21.00 Petrosjana šovs
23.00 Mf. Pārsteigums mīļo-
tajam
1.00 Republikas īpašums
3.20 Mf. Baltā kleita
5.00 Smieklu istaba
5.50 Neļauj man aiziet

PBK
6.00, 1.05 Euronews
6.35, 9.00, 12.15, 15.30, 
17.00 Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.05, 9.25 Labrīt!
9.45 Dzīvo vesels!!
11.10 Divatā ar visiem
12.50 Laiks parādīs
14.25 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50, 18.10 Precamies!
18.05, 20.40 Latvijas Laiks
19.00 Šamane
20.00 Laiks
21.10 Brīnumu lauks

22.25 Mf. Steidziet mīlēt
0.15 Vakars ar I.Urgantu
1.35 1inCity
2.05 Mf. Sacīkstes bez finiša
3.30 Smieklīgs video
3.45 Dubultā dzīve
5.30 Jūrmala

RenTV Baltic
6.40 Zaldāti
7.35, 12.55 Bērnu klubs
7.59, 0.54 Laika prognoze
8.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
9.00 Kādi ļaudis
10.05 Top-shop 
10.20 Mf. Pasažieris bez 
bagāžas
12.35, 23.00, 0.55 Skatīties 
visiem!!
13.20 Fantastika zem grifa. 
Slepeni
14.25 Dokumentālais projekts
17.30 Nemelo man!
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
0.00 Slepenās teritorijas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.55 
Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.05 Mācīties dzīvot 
14.35 Laiks parādīs
16.20 Mf. Skaistuļu karš
18.20 Klasesbiedri
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mf. 500 vasaras dienas
23.00 Vakars ar I.Urgantu
23.55 Mf. Vēlēšanās

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10 19.20 Zona X
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.05, 20.00 Ziņkārīgā Varvara
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.05 Meiteņu medības
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Eju tevi meklēt
17.35 Baltkrievija ХХI
17.55, 21.40 Ražots Baltkrie-
vijā
18.10 Nezināmā Baltkrievija
21.00 Panorāma
22.00 Mīlestības un cerību 
piestātne
1.50 Sports
2.00 Eju tevi meklēt

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.00 Ērglis un cipars
10.00 Ekstrasensi-detektīvi
10.55 Saprast un neitralizēt
11.30 Baltkrievu virtuve
12.00, 17.55 Detektīvs bez 
licences
13.05 Kauli
14.05 Nepiedzimsti skaista
17.00, 0.00 PIN kods
18.55 Slepenie materiāli. Cīņa 
par nākotni
21.00 Cilvēka ķermenis
21.40 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.45 Ekstrasensu cīņas
0.45 Reportieris
1.35 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu

PIEKTDIENA, 4. septembris
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iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus.  Svari. 
Samaksa tūlītēja. 

Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

IEPĒRK

Reklāma un sludinājumi

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

Mēbeļu veikals 
“AMĒLIJA”

aicina uz rudens izpārdošanu.
Gaidām Jūs Rīgas ielā 28, Krā-

slavā, 2. stāvā (virs ēdamnama 
“Daugava”).

Tālr. 28329270

SIA „RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

26393921.

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

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

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo pus, 

aitas, ka zas,  zir gus. La bas ce
nas. Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri.

 Tālr. 26142514, 20238990.

SIA „LAUKU  MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas ce-
nas. Samaksa tūlītēja. Svari. 

Tālr. 20207132.

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

PLASTIKĀTA LOGU CENTRS
PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.

Atlaideslīdz35%. 
METĀLA DURVIS. Iekštel-
pu durvis. Tālr. 27878088, 

28675525,65621730.

Alekseja GONČAROVA foto

Konstantinovā vieno māksla 2istabu dzīvokli (2.st., Podnieku 
ielā 22). Tālr. 29111369; 
“AUDI 80”  1.8 S, 1990., TA 
līdz 20.07.2016. 550 €. Tālr. 
29198384;
kartupeļu stādāmo ierīci; 3kor-
pusu arklu. Tālr. 29228463;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
grūsnu teli (atnesīsies janvārī, 
melna). Tālr. 28317297;
sivēnus. Tālr. 28683927;
jēra gaļu. Tālr. 28693451;
ķiplokus. Tālr. 26301706;
ziemas ķiplokus (Latvija). Tālr. 
25567471;
graudus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 28353721;
kviešus, auzas, trušus. Tālr. 
28797057;
malku. Tālr. 29189194.

zemi ar jebkādu mežu (var
daļēji izcirstu). Visaugstākās
cenas.Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. Tālr. 
29131196, woodholding@inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688;
senlaicīgas apaļa, ovāla 
dzintara krelles un citas dzintara 
rotaslietas, lielus dzintara 
gabalus. Tālr. 28282963.

VĒLOS ĪRĒT istabu skolniecei 
uz mācību gadu. Tālr. 26155309
celtniecības un remonta darbi. 
Tālr. 25663987.
Atdosim labās rokās suni (labs 
sargs). Tālr. 29159850.

SIAiepērkskujukokuunla-
pukokuTARASKLUČUS

Samaksa 2 darba dienu laikā.
Piegādesvieta: ‘’Lat gran’’ te
ri to ri ja, Ūd rī šu pag., Krās la vas 

nov. Tālr. 27827666.

In Memoriam

Atkal, zeme, tava velēna vaļā 
tiek klāta. 
Atkal viena dziesma līdz galam 
izdziedāta.
No tevis tik daudz bija, ko gūt. 
Tavas pēdas ir dziļas, tās 
nepazūd, 
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt...
Trīs saujas vasaras, dzimtenes 
vasaras 
Dodiet man līdzi, kad šī saule riet. 
Nevajag nopūtu, nevajag asaru! 
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!

27. augustā mūžībā aizgā-
jusi ilggadēja Ezernieku vidus-
skolas skolotāja Irēna Dimpere. 
Viss darba mūžs ir bijis veltīts citu 
izglītošanai,  1949. gadā uzsāk-
tas pedagoga gaitas Andrupenes 
7gadīgajā skolā, mācot gan krie-
vu valodu, gan mūziku, otrā un 
pēdējā darba vieta ir Ezernieku 
vidusskola, kur no 1951. gada 
līdz 1996. gadam strādājusi par 
mūzikas skolotāju, bijusi arī kla-
ses audzinātāja, kora vadītāja, 
bērnu folkloras kolektīva “Mozuo 

Akmiņeica” dibinātāja un vadītā-
ja. Paralēli darbam skolā vietējā 
kultūras namā vadījusi sieviešu 
kori, bet Atmodas laikā 1988. 
gada 16. novembrī pagasta Tau-
tas namā nodibinājusi latgaliešu 
folkloras ansambli “Akmiņeica”, 
kuru vadīja arī pēc aiziešanas 
pensijā līdz 2000. gadam.

Pateicoties Irēnas Dimperes 
neatlaidīgajam darbam ar kori, 
Ezernieku vidusskolas vārds ir 
izskanējis ne tikai Krāslavā un 
Daugavpilī, bet arī Rīgā, kur 
1960. gadā I Skolu jaunatnes 
Dziesmu svētkos meiteņu koris 
izcīnīja II vietu republikā, 1974. 
gadā skolas koris kļuva par I 
Skolu koru festivāla laureātu, kā 
arī piedalījās Dziesmu svētkos 
1972. un 1984. gadā. Savukārt 
viņas vadītais folkloras ansamb-
lis “Akmiņeica” ir popularizējis lat-
galiešu kultūru Starptautiskajos 
folkloras festivālos “Baltica 94”, 
“Baltica 97”, “Baltica 2000”, kā arī 
Latvijas kultūras dienās Vitebskā 
1994. gadā.

Irēna Dimpere ir saņēmusi 
augstu sava darba novērtējumu: 

Izglītības ministrijas Atzinības 
rakstus, 1960. gadā saņemts 
LPSR Augstākās Padomes Pre-
zidija Goda raksts un medaļa, 
2000. gadā valsts prezidentes 
V. VīķesFreibergas un TMC 
Pateicība un Kultūras ministrijas 
Atzinības raksts par mūža iegul-
dījumu tautas garīgā mantojuma 
saglabāšanā.

Irēna Dimpere ir bijusi ne 
tikai pašdarbības entuziaste, bet 
cilvēks ar augstu morāli, izcilām 
organizatores spējām, domas 
asumu, plašām zināšanām vēs-
turē, spēju orientēties politiska-
jās norisēs un prasmi skaidri un 
tieši paust savu nostāju.  Viņai 
bija sveša mazdūšība, liekulība 
un dzīšanās pēc greznības, viņas 
dzīves svarīgākās vērtības bija 
godprātīgs darbs, ģimene un tau-
tas garīgais mantojums. 

Lai cilvēku sirdīs ir dzīvas 
atmiņas par šo stipro Latgales 
sievieti, kas ļāvusi dziesmām no 
Ežezera krastiem skanēt pāri 
visai Latvijai.

Ezernieku vidusskolas 
 kolektīvs

Atvadoties no skolotājas 
Irēnas Dimperes

4. septembrī plkst. 14.00 
“Varavīksnes” skolas stadionā Latvi-
jas čempionāta U-15 (bērni) spēle 

FK Krāslava - Ogres NSS

24. septembrī plkst. 13.00 
“Varavīksnes” skolas stadionā Latvi-
jas čempionāta U-15 (bērni) spēle

FK Krāslava - Sieviešu izlase

Lauku ainiņas

futbola čempionāts

 2015. gada 

Komandas Datums Laiks Stadions

Rēzeknes novads Ilūkste 05.09. 14:00 Rēzekne

LDZ Cargo Pļaviņas DM 05.09. 14:00 Esplanāde

FK Krāslava FK Kalupe 05.09. 14:00 Krāslava

Pļaviņas DM FK Kalupe 12.09. 14:00 Gostiņi

FC Daugava Rēzeknes novads 12.09. 14:00 Daugava

Viesīte LDZ Cargo 12.09. 14:00 Viesīte

Viesīte FK Krāslava 19.09. 14:00 Viesīte

FC Daugava Ilūkste 19.09. 13:00 Daugava

Pļaviņas DM FC Daugava 26.09. 14:00 Gostiņi

Latgales reģiona 2. līgas
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