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Ilggadīga sadarbība

Nākamajā numurā lasiet par turpmāko sadarbību starp Norvēģiju un Latviju Sarkanā Krusta darbības ietvaros.

Alekseja GONČAROVA foto

• Saeima ceturtdien, 14. septembrī, pirmajā lasījumā atbalstīja
grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas kā sodu
par atkārtotiem valsts valodas
normu pārkāpumiem amatpersonai liks uz laiku atstāt amatu.
Tāpat grozījumos paredzēts,
ka naudas sodus varēs piemērot ne tikai fiziskām, bet arī
juridiskām personām, turklāt tie
būs krietni lielāki.
• Ja šodien Latvijā sāktos ārkārtas situācija vai, ja, piemēram,
Latgales plūdi nebūtu rimušies un liels apgabals paliktu
bez elektrības, valdībai nāktos
krietni nopūlēties, lai dabūtu
degvielu, piemēram, slimnīcu
ģeneratoru darbināšanai. Kopš
vasaras vidus dzīvojam bez
naftas rezervēm, tādējādi ne
tikai apdraudot paši sevi ārkārtas situācijā, bet arī pārkāpjot
Eiropas Savienības (ES) direktīvu. Atbildīgā Ekonomikas
ministrija (EM) gan mierina – ja

sāktos neparedzētas
situācijas, valstī varētu
izsludināt mobilizāciju.
• Lauku atbalsta dienests (LAD)
ir uzsācis pieņemt lauksaimnieku iesniegumus par Latgalē
spēcīgajās lietavās un plūdos
cietušajām platībām un veic
šo platību apsekošanu. Lielākā
daļa nelielo vietējo zemnieku
kompensācijai aktīvi piesakās,
lielās saimniecības vēl nogaida. Līdz trešdienai kopumā
Lauku atbalsta dienests saņēmis 405 iesniegumus par 12
tūkstošiem hektāru lielām sējumu platībām.
• 14. septembrī tika atklāta laba
servisa kustības kampaņa
valsts pārvaldē, ar ko centīsies
uzlabot klientu apkalpošanu.
Kampaņu atklāja Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldē,
kur iedzīvotāji varēja noformēt
vai saņemt pasi pie sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Piemēram, Latvijas Vieglatlētikas

Plenērs – radošā darbnīca “Krāslava 2017”

“Etnoabstrakcija fotogrāfijā”
Programma

23.09.2017. – 1.diena
(Norises vieta – Krāslavas
kultūras nams)
10:00 - 10:20 - Reģistrācija
10:20 – 10:30 Atklāšana
10:30 – 11:00 Maija Šuļga
“Latvijas mūsdienu abstraktās
glezniecības spilgtākie pārstāvji”
11:00 – 12:00 Aivars Bulis
“Meistarklase
“Nofotografē
savu ornamentu”
12:00 – 13:00 Gunārs Binde
“Fotogrāfs Jānis Šmits un viņa
Latvija stikla platītēs”.   
13:00 – 13.40 Pusdienu pārtraukums
13:40 - 15:10 Leonīds Važnais “Piktoreālā fotogrāfija kā
asociatīvās fotogrāfijas pamats”
15:15 – 16:15 Aivars Bulis
“Foto impresionisms. Kā to
radīt?”
16:20 – 17:40 Gunārs Binde

“Konflikts mākslas fotogrāfijā”.
17:45 – 19:00 Anatols Kauškalis “Fotostāsts no ieceres
līdz realizācijai” (teorija un
prakse)
19:30 - Interaktīvas vakariņas Krāslavas grāfu Plāteru
pils kompleksā
24.09.2017. – 2. diena
(Izbraukums)
6.00 - pulcēšanās pie kultūras nama
7.00 –“Kroma Kolna bruoilstes” apmetnes apmeklējums
– fotopraktikums
9.30 – Andrupenes lauku sētas apmeklējums – fotopraktikums
Dalības maksa - 20 EUR
Vairākinfo: https://www.facebook.com/Zibsnis/
Tālr. uzziņām  28348778

Latvijā
savienības prezidentes Inetas
Radēvičas vai Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska.
Valsts kanceleja ar laba servisa
kustību vēlas pateikt paldies labākajiem valsts pārvaldē strādājošajiem.
• Baltijas jūrā iepretim Liepājas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 2018. gadā sāks būvēt
būnu jeb molu, kas aizsargās
iekārtas un krastu no tālākas
erozijas. Šajā vietā krasta erozija bīstami apdraud pilsētas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Kopējās projekta izmaksas
pārsniedz 5 miljonus eiro, no
tām lielāko daļu līdzfinansēs
Eiropas Savienība (ES). Šonedēļ Liepājas domes deputāti
lems par projekta iesniegšanu
Centrālajā finanšu un līgumu
aģentūrā otrajā iesniegumu atlases kārtā.

Autoskola
“AUTO-MADARA”

uzņem “B” kategorijas
vadītāju kursos. Sapulce 21.
septembrī plkst. 15.00.
Dagdā, Ezera 3.
Tālr. 29427803, 29455509.
Ir pieejamas
braukšanas nodarbības
ar automātisko ātrumkārbu.
Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!
Sveicam piecdesmit gadu
jubilejā mūsu mīļo

Raimondu
Kurakinu!

Mamma Emīlija
un Čeļnovu
ģimene

Šodien numurā
Gunārs Upenieks: 23
darba gadi pašvaldībā, ārkārtas situācija,
administratīvā reforma
izglītības sistēmā, nevalstiskās organizācijas

“Mēs dzīvojam īsti tikai tik
daudz, cik satiekamies ar
sevi, savu darbu, saviem
draugiem un mīļajiem.”
Pateicības vārdu nekad
nav par daudz, tāpēc Piedrujas pagasta iedzīvotāji un
pagasta pārvalde saka lielu
paldies Pēterim un Jurijam
Švābiem par kapličas atjaunošanu Piedrujas kapsētā.
Liels paldies par jūsu atsaucību un lielo ieguldīto darbu.

2., 4.lpp

Dagdas novada Svariņu
pagastā maina pasta nodaļas darbības modeli
3.lpp

Mājas alus
6.lpp

22. septembrī Dagdā
notiks

Ģimenes futbola diena:
lekcijas, stafetes, konkursi un salūts

Tālr. 29415291
Iznomā tirdzniecības vietas.

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

LIELAIS RUDENS
GADATIRGUS

9.lpp
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Krāslavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā jūlijā reģistrēti 7 bērni
(3 meitenes un 4 zēni), augustā — 6
(2 meitenes un 4 zēni)

SIA “LEVEN”

Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), ūdens noteces sistēmas, kondensācijas plēve (palīdzēsim noteikt nepieciešamo materiāla
daudzumu);
Celtniecības materiāli: cements, ķieģeļi (krāsnīm, dūmvadiem,
šamota), māls, armatūras siets, gāzbetona bloki, KNAUF riģipsis,
špakteles, profili (UD, CD, UW, CW).
Apkures sistēmu aprīkojums: apkures katli, tērauda katli, pirts
katli, sūkņi, radiatori, automātika.
Dūmvadi: metāla, keramiskie, ķieģeļu,
Santehnika: tualetes podi, izlietnes, ūdens maisītāji, hidrofori,
duškabīnes.
Iespējama piegāde.  Gaidām Jūs mūsu veikalos!
Krāslavā, Vasarnieku 2a, tālr. 65622073.
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Pludmalē izskalota biedējoša radība

Pēc viesuļvētras “Hārvijs”
norimšanas Teksasas pludmales
krastā izskalota kāda neparasta
radība ar asiem zobiem. Aculieciniece Prēti Desai neparasto
ūdens radību pamanījusi Teksasas pludmalē. Biologs Kenīts
Taigs uzskata, ka attēlos redzamā radība varētu būt ilkņzobu
čūsku zutis (chauliodus). Tāpat
viņš norāda, ka tas varētu būt arī
dārza vai jūras zutis. Ilkņzobu
čūsku zuši ūdeni parasti dzīvo
30 līdz 90 metru dziļumā.

Spridzināšanas draudi
Maskavā
Pēc spridzināšanas draudiem Maskavā trešdien no vairākiem iepirkšanās centriem, universitātēm un dzelzceļa stacijām
evakuēti vismaz 15 000 cilvēku.
Ziņu aģentūra TASS, atsaucoties uz avotiem avārijas dienes-

2017. gada 15. septembris
tos, ziņoja, ka uz laiku evakuētas
aptuveni 30 ēkas, tostarp greznais universālveikals GUM Maskavas Sarkanajā laukumā. Tikmēr aģentūra “Interfax” vēstīja,
ka kopumā evakuēti vairāk nekā
15 000 cilvēku. TASS ziņoja, ka
draudi par spridzināšanu izteikti
pa telefonu.

Protesti Francijā
Tūkstošiem cilvēku Francijā piedalījās protesta akcijā
pret plānotajām darba tirgus reformām, kas paredz vienkāršot
darbinieku atlaišanu un piešķirt
kompānijām lielākas tiesības
mainīt darba nosacījumus. Akcijas sākās mierīgi, bet vēlāk Parīzē protestētāji sāka apmētāt ar
petardēm policistus un kārtības
sargi pielietoja asaru gāzi, lai savaldītu satracināto pūli. Aizturēti
trīs nemieru cēlāji.

Parlamenta vēlēšanas
Norvēģijā

Pasaulē
Sīvā cīņā ar kreiso opozīciju
Norvēģijas parlamentā vairākumu saglabājusi centriski labējā
koalīcija, liecina vēlēšanu provizoriskie rezultāti. Gaidāms, ka
valdība turpinās darbu līdzšinējā
sastāvā. Neviena cita konservatīvā valdība Norvēģijā kopš
1985. gada nav spējusi noturēties pie varas divus termiņus pēc
kārtas, tāpēc valdības atbalstītāji vēlēšanu rezultātus sagaidīja
ar skaļu sajūsmu.

Ugunsgrēks reliģiskā
Malaizijas skolā
Malaizijas
galvaspilsētā
Kualalumpurā ceturtdienas rītā
izcēlās ugunsgrēks reliģiskā
skolā, kurā gājuši bojā vismaz
25 cilvēki. Apstiprinātais mirušo
skaits ir 23 skolēni un divi skolotāji.

Gunārs Upenieks: 23 darba gadi pašvaldībā, ārkārtas situācija, administratīvā reforma
izglītības sistēmā, nevalstiskās organizācijas
Vienoties par interviju ar Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku bija vieglāk, nekā es domāju. Sazvanījos ar sabiedrisko attiecību speciālisti Ingu Kavinsku, sakot,
ka vēlētos sarunāt interviju. Noteiktās dienas priekšvakarā
Inga man atzvanīja un atgādināja, ka rīt, pulksten 10, mani gaidīs mūsu domes priekšsēdētājs.
Saruna sākās tieši ieplānotajā laikā.

- Labrīt! Apsveicu ar atgriešanos no atvaļinājuma un,
tā kā laiks mums ir ierobežots,
uzreiz vēlētos sākt interviju.
Sakiet, cik ilgi Jūs jau strādājat
pašvaldībā?
- Labdien! No 1994. gada.
Protams, ar pārtraukumiem. Es
ne vienmēr biju priekšsēdētājs,
taču vienmēr kaut kur blakus.
- Sanāk 23 gadi?
- Jā, nemaz nav jubilejas
skaitlis… 1994. gadā notika pirmās vēlēšanas, kurās es piedalījos. Toreiz bija nedaudz vienkāršāk ar sarakstiem, arī pašas
vēlēšanas nebija tik politizētas kā
šodien… Pēc tam sekoja rajona
padome, izpilddirektora amats…
Pēc tam pilsētas dome, tad Saeima, no kurienes aizgāju pats…
Kaut arī riskēju. Varēja taču neie-

vēlēt, un atpakaļ parlamentā jau
arī nepaņemtu. Vispār šodien es
ar šausmām lūkojos Daugavpils
virzienā. Labi, ka mēs cenšamies
izvairīties no politiskās retorikas
un strādāt visi kopā. Bet, kas sāk
līdzīgas spēles…
Paldies mūsu senčiem, vienmēr var atrast argumentus kopīga darba labā. Lūk, – mūsu laiva,
pieci airi, un mums visiem vajag
airēt… Gadsimtu tradīcija! Un šis
arguments darbojas. Mēs uzreiz
aizejam tālāk no politikas un atgriežamies pie saimnieciskām
problēmām. Bez tā mums būtu
bijis smagi… Un, lai arī priekšvēlēšanu kampaņas laikā arī mūsu
pilsētā varēja novērot dažus nepatīkamus aģitācijas brīžus… Nu
labi, ko tik nepateiksi priekšvēlēšanu kņadā… Vispār mēs izman-

tojam visas iespējas sadarbībai
ar dažādām partijām, tostarp arī
ar opozīcijā esošajām. Daudzi
mums palīdz. Bet vispār jā, 23
gadi… Ir iemesls padomāt par to,
ko darīt turpmāk…
- Šajā laikā izdevies paveikt
ļoti daudz. Ir sakārtots pilsētas
centrs, daudzas pilsētas ielas,
uzbūvēts baseins, drīz tiks atklāts sporta komplekss blakus
pamatskolai, parka komplekss
priecē ne tikai pilsētniekus,
bet arī tūristus, tūrisma centrs
darbojas ļoti aktīvi un radoši,
daudzie remonti, renovācijas,
daudz kas cits… Kas attiecas
uz pilsētas sporta infrastruktūru, tad droši vien varam runāt
par sena sapņa īstenošanu…
Es atminos, kā pirms kārtējām
vēlēšanām 90. gadu beigās notika tikšanās ar vēlētājiem, jau
tad Gunārs Upenieks, rajona
padomes izpilddirektors, runāja, ka sapņo par to, lai pilsētā
būtu mūsdienīgs sporta komplekss…
- Es atceros, ka rajona pado-

me bija vairāk konsultatīva struktūra, kurai nebija reālu iespēju
praktiskam darbam. Dzīve tur bija
ļoti komfortabla… Visi reālie darbi bija pilsētas domes rokās. Tieši, vērojot pilsētā esošo situāciju,
ne tikai es, bet arī domubiedri, no
kuriem daudzi joprojām strādā
blakus, nolēma piedalīties vēlēšanās. Mēs redzējām, cik ļoti mūsu
pilsēta atpaliek pēc visiem kritērijiem… Piemēram, ja Balvos tobrīd
paguva nomainīt 75% siltumtrases, uzstādīja plastikāta logus, tad
Krāslavā pat tuvu tā nebija… Par
mums nobalsoja pilsētnieki.
Toreiz bija tikai vienas balss
pārsvars. Īstenībā, tā nav nemaz
tik slikta situācija. Tā lika vienmēr būt formā, neatslābt… Pilsēta tika pieņemta ļoti sarežģītā
stāvoklī, vajadzēja steidzīgi izlīdzināt finansiālo situāciju. Pats
galvenais, ko mums izdevās toreiz paveikt – izpirkt uzņēmumu
“Krāslavas siltums”. Tikai tā pilsētai bija iespējas izkļūt no finanšu
bedres. Līgums ar toreiz privāto
uzņēmumu bija sastādīts tā, ka

cenu par pakalpojumu šī firma
varēja noteikt jebkādu, 200 tūkstoši, 300 tūkstoši, 400 tūkstoši…
Papildus visam viņi nenodarbojās
ar tīklu atjaunošanu vai remontu,
viņi vienkārši iekasēja naudu. Es
toreiz domē pārstāvēju Zemnieku
partiju…
Aizbraucu pie pašvaldību
lietu ministra, šo amatu toreiz ieņēma Māris Kučinskis, tagadējais
premjers. Viņš izlasīja līgumu un
pateica, ka pilsētai nav nākotnes,
ja situācija netiks mainīta pašos
pamatos. Ar ministra palīdzību
mēs atpirkām uzņēmumu no privātīpašniekiem, un finansiālā situācija sāka izlīdzināties.
Ceļi bija vienkārši briesmīgā stāvoklī, toreiz mēs iedalījām
naudu remontam no sava budžeta, pa 500 tūkstošiem gadā. Kas
attiecas uz tranzīta ceļiem, tad
šeit palīdzēja arī ministrijas un
Eiropas projekti. Tāpat mums palīdzēja arī Raimonds Vējonis, vēl
nebūdams prezidents.
Turpinājums 4.lpp.

Jauna basketbola groza atklāšana

Basketbola klubs “VEF Rīga” sadarbībā ar “Rietumu Bankas labdarības
fondu” 12. septembrī atklāja jaunu basketbola grozu Krāslavas pamatskolā
#vefgrozs labdarības kampaņas ietvaros, kuru 2.a klases skolēni kopā ar
savu klases audzinātāju Ināru Mukāni izcīnīja radošajā konkursā #vefgrozs.

Basketbola groza atklāšanas
pasākumā un sportisko aktivitāšu
organizēšanā, izmēģinot jauno

grozu, piedalījās
VEF komandas
spēlētāji Iļja Gromovs,
Nikolajs
Zotovs un komandas
starptautiskais skauts,
mārketinga menedžeris Artūrs

Raudziņš.
Ievadā katrs ciemiņš sniedza uzrunu skolēniem par iegūto

iespēju sportot un
komunicēt basketbola laukumā, jo
daudziem basketbolistiem ceļš uz izciliem sasniegumiem
sākās tieši ielu basketbola laukumos.
Pateicības
vārdus
un labus panākumus
skolēniem novēlēja  
Krāslavas
pamatskolas direktore Vija
Konceviča. Ar veiksmīgu metienu grozā direktore atklāja
#vefgrozu skolas pagalmā.
9. klases skolēni
Lauris Pļavenieks,
Artūrs
Kalinkevičs
un Daniels Kursītis
veiksmīgi sacentās
ar VEF komandas
sportistiem, demonstrējot basketbolista
darbības
dažādās
aktivitātēs. Jaunāko

klašu skolēni arī iesaistījās basketbola metienu stafetēs un katrs
centās savas komandas labā.
Paldies Krāslavas sporta
skolas basketbola nodaļas trenerim Raitim Timmam par sadarbību un atbalstu konkursā un basketbola popularizēšanu Krāslavā.
Krāslavas pamatskolas sporta
skolotāja Natālija RAUDIVE
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Sadarbība turpinās!

Pagājušajā nedēļā “Ezerzeme” parakstīja vienošanos par
sadarbības turpināšanu ar avīzes “Dvinskaja pravda” redakciju.
Dokuments paredz informācijas
apmaiņu ekonomiskajā, sociālajā
un tūrisma jomā pierobežas pašvaldībās, sadarbības atbalstu,
veidojot kontaktus ar administrācijām un plašsaziņas līdzekļiem
reģionos, mūsu izdevniecību
darba grupu tikšanās reizes un
cita veida sadarbības formas,
kas aicina informēt Baltkrievijas
un Latvijas pierobežas apgabala
lasītājus par jaunām, lietderīgām
un interesantām lietām mūsu novados un rajonos. Mūsu lasītāji
ar šīs sadarbības darba augļiem
var iepazīties, pateicoties rubrikai “Pie mūsu kaimiņiem”. Tajā
mēs cenšamies ne tikai apvienot
rakstus par to, kas notiek tuvējās
ārzemēs, bet arī parādīt, kādi
mēs ar jums esam Baltkrievijas
iedzīvotāju acīs – starptautiskās
saites kļūst stiprākas, tiek veidota
jauna sadarbība starp uzņēmē-

zes fotokorespondentu Valēriju
Solovjovu.
Tikšanās izvērtās silta, gandrīz vai radniecīga – ar suvenīru
pasniegšanu, tējas malkošanu,
apmaiņu ar jaunām ziņām un
informēšanu par plāniem un perspektīvām… Jāsaka, ka pirms
dažiem gadiem tieši mūsu baltkrievu kolēģi kļuva par iniciatoriem īslaicīgi zudušo kontaktu
atjaunošanā starp kaimiņvalstu
pierobežas reģionu laikrakstu
redakcijām – “Dvinskas Pravda”,
“Ezerzeme”, kā arī “Priziv” (Sebežas rajons, Pleskavas apgabals).
Par to viņiem esam bezgala pateicīgi! Neviļus pieķeru sevi domājot, ka ar viņiem – tik tāliem
“ārvalstniekiem” – daudz vairāk
saskarsmes  un savstarpējās sapratnes nekā starp citiem vietējās
varas orgāniem vai iestādēm…
Diemžēl… Arī šajā tikšanās reizē daudz ko izdevās apspriest,
gan to, ka demogrāfiskā līkne demonstrē neapmierinošus skaitļus
ne tikai mūsu valstī, un arī to, ka

Futbolisti un viņu vecāki īsteno projektu

Projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros tika
realizēts Krāslavas novada domes finansētais projekts “Futbola
kluba Krāslava sportistu ģērbtuves/trenera darba kabineta labiekārtošana Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas telpās”. Projekts tika
īstenots saviem spēkiem, aktīvi
iesaistot darbā futbola kluba audzēkņus un viņu vecākus.
Darba apjoms nebija liels,

bet darbiņa pietika visiem – audzēkņu tēvi veica nepieciešamos
remontdarbus, komplektēja mēbeles, mammas uzkopa šo telpu,
bērni savu iespēju robežās palīdzēja pieaugušajiem.  
Sportistu ģērbtuve tika labiekārtota, tagad tā ir droša un
vizuāli pievilcīga. Bērni ieguva un
pilnveidoja darba iemaņas. Kopumā darbs ritēja spraigi un vēlamais rezultāts tika sasniegts. Pal-

dies visiem par paveikto darbu.
Izsākam pateicību Krāslavas
novada domei par projekta finansiālo atbalstu.
Sandra DJATKOVIČA, projekta “Futbola kluba Krāslava
sportistu ģērbtuves/trenera
darba kabineta labiekārtošana
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas telpās” koordinatore

Mācību seminārs Krāslavas Valsts ģimnāzijā

jiem, institūcijām, zemniekiem ..
Pirms līguma parakstīšanas
mūsu redakcijā notika tikšanās,
kur “Ezerzemes” kolektīvs uzņēma savus baltkrievu kolēģus
– avīzes “Dvinskaja pravda” redaktori Janīnu Pakuļneviču, speciālisti Nataļju Kiseļeviču un avī-

Baltkrievijas zemnieki izrāda lielu
interesi par mūsu Eiropas pieredzi lauksaimnieciskajā darbībā
un subsīdiju sistēmā. Atcerējāmies par nedalāmām kultūras un
reliģiskajām saitēm, par kopīgo
vēsturi ...
Marina NIPĀNE

Mūsu skolas saņem EKOSKOLU balvas
Otrdien, 12. septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Ekoskolu
apbalvojumu piešķiršana – 132
skolas saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet vēl 69
skolas ieguva Latvijas Ekoskolas
sertifikātu.
Ekoskolu apbalvojumus skolām piešķir uz gadu, tāpēc to iegūšanai skolām ik gadu ir aktīvi
jādarbojas vides izglītības programmā, jāiesaistās apkārtējās
vides pārvaldībā, kā arī jācenšas
šajā praksē iesaistīt arī apkārtējo
sabiedrību.
Ekoskolu programma ir
viens no visaptverošākajiem un
populārākajiem vides izglītības
modeļiem pasaulē, kas Latvijā
darbojas jau četrpadsmit gadus.
Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 200 izglī-

tības iestādes (no pirmsskolām
līdz pat augstskolām), bet visā
pasaulē programmā ir iesaistītas
vairāk nekā 49 000 skolas. Iepriekšējā mācību gadā Zaļā karoga apbalvojumu Latvijā saņēma
125 skolas. Lēmumu par skolu
apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija,
kuras sastāvā ir VARAM, IZM un
citu valsts institūciju, kā arī sabiedrisko vides aizsardzības un
izglītības organizāciju pārstāvji.
Latvijas Ekoskolas nosaukums 2017. / 2018. mācību
gadam piešķirts 69 izglītības
iestādēm, tostarp arī Aglonas
vidusskolai.
Starptautiskais Zaļais Karogs šajā mācību gadā atkārtoti piešķirts arī Robežnieku
pamatskolai.

LVC aicina informēt par vējā kritušajiem kokiem
un applūstošajiem autoceļiem

VAS Latvijas
Valsts ceļi (LVC)
aicina iedzīvotājus
informēt par vējā
brāzmās uz autoceļiem kritušajiem
kokiem, un applūdušajiem vai izskalotajiem autoceļu
posmiem, zvanot
uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 80005555.
LVC un autoceļu uzturētāju – VAS Latvijas autoceļu uzturētājs
(LAU) – speciālisti katru dienu apseko valsts autoceļus, taču apsekot
katru ceļu kilometru katru dienu nav iespējams, un tieši autovadītāji
ir tie, kas pirmie ierauga problēmas, kas rodas uz autoceļiem. Tāpēc
LVC aicina autobraucējus informēt sniegt informāciju par visām valsts
autoceļu tīklā sastaptajām problēmām, lai uzturētāji varētu operatīvi
reaģēt.

I. Geibas foto (Vētras postījumi Krāslavas novadā)

Sasveicinies pats ar sevi,
Tad ej citus mācīt,
Tad ej citus izlabot,
Tad ej citiem dot labdienu.
Bet arī atņemt labdienu
Ir jāprot,
Vispār saņemt ir daudz
grūtāk
Nekā dot un dot.
/J. Peters/
Bija iesākts milzīgs un nopietns darbs, kad, tuvojoties
2016./2017.m.g. noslēgumam,
pieteicos kursiem “Mācīšanās
konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”. Vasarā, gan
jūnijā, gan augustā, pavadīju
laiku ļoti saturīgos un nopietnos
kursos, kur, protams, iesākums
likās smags un galamērķis nesasniedzams.
Mums, kursu dalībniekiem
no visas Latvijas, bija iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas,
gan praktiskās iemaņas stundu
vērošanā un analīzē. Līdz ar to

arī es pati papildinu un noslīpēju
iemaņas un prasmes sava mācību procesa pilnveidošanā ikdienā.
Lai es varētu apgūt pilnvērtīgi
mācīšanās konsultanta iemaņas,
man, protams, ir pašai vispirms
pilnībā jānoslīpē savs ikdienas
darbs stundās, tāpēc mums tika
rīkoti izbraukuma mācību semināri, kur mēs paši, topošie konsultanti, rādām stundas, kā arī
vērtējam un analizējam tās.
Tāpēc 11. septembrī Krāslavas Valsts ģimnāzijā ierādās
topošo konsultantu grupa kopā
ar vadītāju Uldi Dzērvi (LU Starpnozaru inovāciju centra vadītājs),
lai vērtētu manu un vēl viena skolotāja stundu. Te jāsaka milzīgs
paldies manai kolēģei L. Andžānei (matemātikas skolotāja), kura
piedāvāja ciemiņiem piedalīties
arī savā stundā.
Dienas noslēgumā tika veikta stundu analīze, kur ar lepnumu
varu teikt, ka semināra dalībnieki

bija apmierināti ar redzēto. Īpaši
viņus sajūsmināja gan pats mācību process, gan skolotāju prasme stundas laikā risināt kādas
nestandarta situācijas, gan skolēnu atvērtība un labais kontakts
ar skolotājiem, kā arī skolēnu
pozitīvā attieksme pret mācību
procesu. Klātesošie uzsvēra un
novērtēja pozitīvo, nepiespiesto
gaisotni skolā kopumā, kas ļauj
ne vien brīvi justies visiem skolēniem, bet arī radoši izpausties
un kopā ar skolotājiem sasniegt
izvirzītos mērķus.
Mana darbošanās kursos
“Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” vēl
turpināsies līdz decembrim, bet
pašlaik pārņem gandarījuma sajūta, jo nopietns darba process
rit uz priekšu un izvēlētais ceļš ir
pareizs.
Aija JAKOVELE, Krāslavas
Valsts ģimnāzijas latviešu
valodas un literatūras
skolotāja

Dagdas novada Svariņu pagastā maina pasta
nodaļas darbības modeli
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Dagdas novada
Svariņu pagastā no 2017. gada 2. oktobra tiek mainīts Dabras
pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to
iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk šajā teritorijā pasta
pakalpojumi tiks nodrošināti jau esošajā pasta pakalpojumu
sniegšanas vietā Skolas ielā 5, Svarincos, katru darbdienu no
plkst.13 līdz 14. Iedzīvotāji arī turpmāk saņems visus pasta
pakalpojumus, kas bija pieejami līdzšinējā nodaļā, vai arī varēs izvēlēties saņemt tos pie pastnieka savā dzīvesvietā.
Ņemot vērā niecīgo pasta
pakalpojumu pieprasījumu, kas
Dabras pasta nodaļā ir vidēji divi
darījumi darbdienā un rada ikgadējos zaudējumus Latvijas Pastam gandrīz 3400 eiro apmērā,
tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis, bet iedzīvotājiem arī
turpmāk būs pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.
Tāpat kā līdz šim, jaunajā
pasta pakalpojumu sniegšanas
vietā iedzīvotājiem būs pieejami
visi pasta pakalpojumi un arī citi
pakalpojumi, kurus nodrošina
Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu
vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes
un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku
un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas
Pasta norēķinu sistēmas (PNS)

kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu
rēķinu apmaksa un komercpreču
iegāde mazumtirdzniecībā.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta
pakalpojumus arī pie pastnieka
tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks
klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu,
pastmarku un aplokšņu iegādi,
sūtījumu piegādes pieteikšanu
mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un
pensijas saņemšanu, komunālo
un citu rēķinu apmaksu, iemaksu
veikšanu PNS kontā u.c.
Ar pastnieka starpniecību
Svariņu iedzīvotājiem iespējams
saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt,
zvanot pa tālruni 27892759,

67608486 vai 67608488. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā
dzīvesvietā Svariņu iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni
25700048.   
Saņemot aicinājumu par
reģistrēta sūtījuma izņemšanu,
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt
sūtījuma bezmaksas saņemšanu
Dabras pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa
tālruni 65 653069 vai 27892720
un norādot datumu, kurā klients
vēlas pasta sūtījumu saņemt.
Savukārt, apmeklējot Dagdas
pasta nodaļu, sūtījumu saņemšana iespējama katru darbdienu
no plkst.8 līdz 16, bet sestdienās
no plkst.9 līdz 13 bez iepriekšēja
pieteikuma.
Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu
nosaka Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka
Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.
Svariņu iedzīvotāji ir informēti par pasta pakalpojumu
saņemšanas iespējām pēc 2.
oktobra, saņemot informatīvus
paziņojumus savās pastkastītēs.
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Gunārs Upenieks: 23 darba gadi pašvaldībā, ārkārtas situācija, administratīvā
reforma izglītības sistēmā, nevalstiskās organizācijas
Turpinājums. Sākums 2.lpp.

Viņš bija viens no nedaudzajiem politiķiem, kuri uzstāja, ka Latgalei jābūt īpašam statusam, ka reģionam nepieciešama pastiprināta
finansēšana. Kopš tiem laikiem
mums arī izveidojās ļoti lietišķas
un konstruktīvas attiecības.  
Protams, arī šodien mums
ir ļoti daudz ceļu, kuriem vēl nav
pienākusi kārta. Centīsimies līdz
galam pabeigt ceļu līdz sausā piena rūpnīcai… Neērti viņu
priekšā, mūsu pilsētā nav tik
daudz lielu uzņēmumu, kas dod
pilsētniekiem darba vietas, taču
mēs noteikti tiksim galā. Būvējam arī apvedceļu. Palēnām pagalmos sākam remontēt ceļus,
bijušā lidlauka teritorijā mums vēl
ir ļoti problemātiski iecirkņi… Salikām Eiropas naudu ar savu un
palēnām virzāmies… Mūsu problēma – tilts Raiņa ielā pie skolas
kalna… Taču šī problēma saistīta
ar arhitektūras pieminekļu aizsardzības programmu. Māja, kas
atrodas uz Raiņa un Grāfu Plāteru ielas stūra. Teiksim atklāti, tas
nav tik nozīmīgs piemineklis,
taču neko nepadarīsi. Tas rada
ļoti daudz problēmu. Līdz pat šim
laikam turpinās strīds: vai pa šo
tiltu būs divvirzienu vai vienvirziena kustība. Nākamajā gadā mēs
pabeigsim izstādes kompleksa
atjaunošanu parkā, bijušajos
staļļos, pievienojiet sporta zāli,
baseinu… Skaidrs, ka satiksme
pa ielu būs ļoti intensīva, vēl tur
vienmēr būs daudz bērnu… Bet
projekts ārkārtīgi sarežģīts. Ļoti
gribētos, lai šis tilts būtu tikpat populārs pilsētnieku vidū kā strūklaka laukumā – iemīļota tikšanās
vieta. Ļoti gribētos, lai skanētu:
“Tiksimies uz tilta!”
Sportam mēs bijām ilgu laiku
parādā. Bija vienkārši kauns –
teikšu godīgi. Es domāju, ja nebūtu laimīga gadījuma, mēs vēl pāris
gadus nevarētu neko darīt. Bet
gadījums bija tāds: pie pieminekļa
“Māte Latgale raud” prezidentam
vajadzēja nolikt ziedus. Toreiz viss
tika izlemts ļoti ātri. Un zālīte vecās sporta skolas vietā auga jau
pēc divām nedēļām. Tas arī deva
impulsu izšķirošām darbībām. Ja
baseinu mēs uzbūvējām par saviem līdzekļiem, tad sporta komplekss pie pamatskolas top par
Eiropas līdzekļiem… Stadiona rekonstrukcija arī tiks veikta, tas tiks
veidots pēc standarta izmēriem,
un tur varēs norisināties oficiālas
futbola spēles… Pēc tā mēs uzskatīsim, ka ar sportu esam “norēķinājušies”. Kopumā esam ieguldījuši četrus miljonus, es domāju,
ka tas ir labi… Kaut gan… No
otras puses, mēs visi zinām, ka
mūsu slavenie sportisti Gotovska,
Radeviča, Silovs, Timma un citi
sasniedza lieliskus rezultātus bez
tādām iespējām, kādas tagad būs
sportistiem. Kā sacīja Ineta Radeviča, kura nekad nekautrējās teikt,
ka viņa ir krāslaviete: “Galvenais
– mērķis! Nekas cits nepalīdz sasniegt augstus rezultātus.” Es viņai
piekrītu.
- Krāslavas novads ietilpst ārkārtas situācijas, kura
pasludināta pēc divas dienas
ilgušajām lietusgāzēm, zonā.
Cik stipri cietuši mūsu novada
zemnieki? Vai viņi var cerēt uz
valsts atbalstu?
- Situācija veidojas dažādi.
Paldies Dievam, mēs neesam
visvairāk cietušie šajā situācijā.
Taču problēmas ir arī mūsu novadā. Mūs apmeklēja satiksmes

ministrs Augulis, mēs apskatījām ceļus, reizē lemdami arī par
citiem jautājumiem, piemēram,
par ceļu uz Izvaltu, arī zemkopības ministrs Dūklavs, kurš jau
pirmdien septiņos no rīta bija pie
mums, pats pie stūres, lai gan atradās atvaļinājumā.
Problēma tajā, ka ir saimnieki, kuri apdrošinājuši sējumus, ir
tādi, kuri nav to izdarījuši. To, kuri
apdrošināja, protams, ir mazākums. Ir arī tādi, kuri iesēja, bet
nepaguva apdrošināt, jo apdrošināšanas firma noslēdz līgumu
tikai pēc tam, kad graudaugi ir
sadīguši. Bet vasara bija auksta…
No otras puses, ir tādi, kuri saimnieko, izmantojot intensīvās metodes, iegulda zemes hektārā vairāk
naudas, ir tādi, kuri izmanto ekstensīvās metodes un vienā hektārā iegulda mazāk līdzekļu. Un,
aprēķinot kompensācijas, mēs
piedāvājam to ņemt vērā. Uzdevums ministrijai nav no vieglajiem.
Dažādi sējumi – kāds audzē graudus, kāds kartupeļus… Es dzirdēju, ka Ludzā kāds arbūzus audzē.
Un, kā to visu aprēķināt, nevaru
iedomāties. Domāju, ka jebkurā
scenārijā daudzi būs neapmierināti. Pašlaik tikai tiek noteiktas
platības, sastādīta formula, pēc
kuras tiks veikts kompensāciju
aprēķins, kurā tiks ņemti vērā visi
parametri.
Labi, ka mūsu zemnieki
specializējas uzreiz daudzās nozarēs: viņi ir gan zemkopji, gan
celtnieki, gan lopkopji… Kolhoza
laikos, ja notika kaut kas līdzīgs,
piemēram, graudus varēja atdot
lopiem… Bet, ja šodien zemnieku saimniecība specializējas
tikai graudaugu audzēšanā –
bezizejas situācija. Ņemot vērā
mūsu laikapstākļus, kad nakts un
dienas temperatūra var atšķirties
par 15-20 grādiem, citas mūsu
īpatnības, es domāju, ka zemniekiem vajag aizdomāties par
to, lai saimniecības būtu daudzveidīgas: graudi, dārzeņi, lopi…
Protams, uzreiz rodas jautājums
par speciālo tehniku. Taču paskatīsimies uz to, kas notiek Eiropā.
Mums ilgu laiku garām gāja visas
kataklizmas, taču acīmredzot šis
posms ir beidzies, un mums jābūt gataviem uz visu. Bet šoreiz
nebūt ne visi bija gatavi tādai lietusgāzei. Kāds savlaicīgi neiztīrīja grāvi, kāds nepabeidza ceļa
darbus… Taču galvenais – ir jāatsakās no šaurās specializācijas
saimniecībā.
Šķirņu daudzveidība dod
manevrēšanas iespējas, lai arī
ne pilnībā, taču garantē aizsardzību pret kataklizmām. Kā bijušais agronoms (diemžēl, taču jau
bijušais) varu pateikt, ka kolhozā
es pastāvīgi eksperimentēju, sēju
dažādu šķirņu miežus, kviešus…
Kaut ko izdevās novākt agrāk,
kaut ko vēlāk… Ir jādomā arī
par to, lai novāktu ražu ne vienā laikā, bet dažādos… Jā, un
apdrošināšana…
Zemkopības
ministrija apmaksā zemniekiem
50% apdrošināšanas izmaksu.
Citu nozaru uzņēmējiem tāda bonusa nav. Vispār nav saprotams,
kā eksistē mūsu fabrika “Nemo”,  
nesaņemdama no Ekonomikas
ministrijas nekādu palīdzību, viņiem nav pat programmas iekārtu nomaiņai.  Bet šī fabrika ir ļoti
svarīga mūsu pilsētai, tā dod darbu ļoti daudziem. Bet, lūk, daži
zemnieki jau trešo reizi maina
traktorus… Lieliski strādā Zemkopības ministrija!

Ir vēl viena problēma. Latvijā ir likums par ārkārtas situāciju
saistībā ar ļaužu evakuāciju. Bet,
lūk, likuma, kas regulē ārkārtas
situācijas pēc ekonomikas parametriem, nav. Un tikai tagad tiek
veidota speciālā grupa, kura izstrādā tādu likumu un kurā ietilpst
pašvaldību pārstāvji.
- Dažus vārdus par administratīvo reformu izglītības
iestādēs. Kāpēc tagad kļuva
labāk nekā bija agrāk. Es domāju, kopīgo grāmatvedību…
Zinu, ka “Varavīksnes” vidusskolā, piemēram, augusta beigās bija tikšanās ar Izglītības
pārvaldes juristi, kura izskaidroja, ka visas izmaiņas nekādā veidā neattiecas uz skolotājiem, neietekmē viņu algas,
slodzi un darba apstākļus…
- Jūs pareizi sakāt, mēs ar
kolēģiem deputātiem tieši tā arī
plānojām šo reformu, lai tā nekādā veidā neskartu skolotājus.
Izmaiņas skāra direktorus un grāmatvežus. Viss sākās tad, kad
viens no Jūsu avīzes korespondentiem ne pārāk korekti atspoguļoja grāmatvedības problēmu
“Varavīksnes” vidusskolā. Pēc
tam mums bija vajadzīgs laiks,
lai atrisinātu stāvokli likuma ietvaros. Esmu pārliecināts, ka to varēja atrisināt daudz vienkāršāk, ja
vien nebūtu kāda vēlēšanās saasināt situāciju. Taču problēma
tika atrisināta. Bet šī reforma bija
nepieciešama tādēļ, lai saskaņotu līdzekļu izdevumus. Valsts
kontrole uzstāja par vienotas
grāmatvedības izveidi, to ignorēt mēs nevarējām. Ko lai saka,
kārtībai jābūt visur. Jaunievedumi ļaus sakārtot finanses, turklāt
mums jau nav tik daudz skolu,
lai varētu atļauties tādu greznību
kā personīgo grāmatvedi katrā
no tām. Kādreiz bija kopīgā grāmatvedība, es nedomāju, ka tas
kaut kādā veidā skāra izglītības
kvalitāti.
No otras puses, mēs visi zinām, ka skolotāji ir īpaši cilvēki,
droši vien ievainojamāki… Es saprotu, ka šīs reformas laikā bija
pieļautas tehniskas kļūdas, radās
jukas terminoloģijā. Diemžēl pats
biju atvaļinājumā, kad tika lemtas
visas šīs problēmas. Esmu pārsteigts, ka skolotāju arodbiedrība
tā vietā, lai uzsāktu dialogu ar
pašvaldību, piedāvātu izmaiņas,
veiktu piezīmes, sāka ar konfliktu. Dzīvē tā vienmēr – ko meklē,
to arī atrod. Īpaši, ja gribas kaut
kam piesieties… Kaut gan es
atkārtošu jau sacīto, galvenais
priekšnoteikums mums bija – lai
skolotājiem nebūtu nekādu izmaiņu.
Mēs turpinām strādāt pie
šīs reformas, pārskatām skolu
nolikumu, vēlreiz pārskatīsim Izglītības pārvaldes stāvokli. Mēs
atradīsim kopīgu valodu ar arodbiedrību, dialogs jau notiek. Galvenais, ka neviens nav cietis. Es
priecājos par skolotājiem, kuri
pieņēma lēmumu strādāt, nevis
streikot un rīkot piketus. Esmu
pārliecināts, ka visas domstarpības mēs noskaidrosim. Izglītībai
vienmēr esam veltījuši lielu uzmanību, labi saprotam šīs nozares svarīgumu.
Bet Izglītības pārvaldei, pēc
manām domām, vajadzēja būt
kontaktam ar skolotājiem, izskaidrot visu. Bet, lūk, šāda veida
arguments: “Visi bija atvaļinājumā, mēs nevarējām sazvanīties”
ir nepamatots. Tā ir acīmredzama nolaidība. Kaut kam tādam

vairs
nekad
nav jāatkārtojas.
- Apsveicu Jūs ar
jauno Latgales plānošanas reģiona
priekšsēdētāja
amatu.
Kā vairāk ir
šajā
amatā
– iespēju vai
problēmu?
- Ja aplūko fotogrāfijas no
Latgales plānošanas reģiona sēdes, kurā arī notika priekšsēdētāja vēlēšanas, tad redzam, ka es
negatavojos šim amatam, kaklasaiti neuzsēju, arī krekls nebija
balts… Es patiesi nepretendēju
uz šo amatu. Tajās pašās fotogrāfijās var ieraudzīt svinīgi tērptus
šīs sanāksmes locekļus, acīmredzamus pretendentus… Negaidīti, taču nobalsoja par mani.
Īstenībā šis amats rada zināmas
grūtības. Tagad ir jādomā ne tikai par sava novada problēmu
risināšanu, bet arī par citiem. Un
pirmās ugunskristības – ārkārtas
situācija. Tagad jau sazinājos ar
ministriem par situāciju Kārsavā,
Baltinavā, Aglonā…
Protams, ir arī savi plusi.
Tagad es saņemu vairāk informācijas par reģionos notiekošo,
par projektu iespējām.. Protams,
Krāslavai arī agrāk netrūka valdības uzmanības, ministri pie mums
brauc bieži, arī Rīgā ar viņiem var
tikties… Taču tagad, kad man ir
iespējas uzstāties reģiona vārdā,
man ir vienkāršāk vienoties par
personīgu tikšanos ar premjerministru, prezidentu. Tagad es ar
viņiem sazināšos daudz biežāk
nekā agrāk. Būs ciešāki kontakti
arī ar citiem novadiem. Es agrāk
ne pārāk labi pazinu Aivaru Trūli,
Dagdas novada priekšsēdētāju,
tāpēc vēl jo vairāk man bija patīkami dzirdēt viņa priekšlikumu
aktīvāk draudzēties, jo šajā “draudzībā” ir ieinteresēti mūsu novadu
iedzīvotāji, arī jaunas iespējas
tādā sadarbībā noteikti radīsies.
Kas attiecas uz reģiona plānošanu, tad tas atgādina kaut
kādu politisku klubu, kas citkārt
traucē normāli strādāt. Kas tur
vēl… Jā, tur piemaksā priekšsēdētājiem, taču simboliski (smejas), šis darbs vairāk sniedz
morālu gandarījumu… Vispār
mēs daudz zaudējam politisku
nesaskaņu dēļ… Ja mēs Latgalē varētu pārvarēt visas politiskās domstarpības un apvienotu
savus spēkus, tad varētu kalnus
gāzt… Taču politika mūs bieži
bremzē… Mans galvenais mērķis
– censties apvienot visus saskaņā ar reģiona interesēm, pārvarēt
politiskos aizspriedumus…
Taču vispār esmu pārliecināts, ka mums viss būs labi, izdzīvosim. Kad mēs ar ministriem
apbraukājām no lietusgāzēm cietušos zemniekus, viņi teica: “Ja
jūs domājat, ka mēs te kārsimies,
tad kļūdāties. Problēma ir, nopietna… Taču, lai kārtos… Nekad!”
- Un pēdējais jautājums.
Šodien nevalstisko organizāciju loma sabiedrības dzīvē pieaug ar katru gadu. Ir pat tādas,
kurām valsts deleģējusi daļu
savu funkciju, piemēram, autortiesību aizsardzība vai darbs
bēgļu integrācijas jautājumos…
Kā Jūs uzskatāt, vai ir nevalstiskās organizācijas Krāslavas novadā, kuras strādā ļoti efektīvi
un visas pašvaldības labā?
- Šodien nevalstiskajām or-

ganizācijām ir ļoti plašas iespējas,
to attīstībai tiek piešķirti ievērojami
Eiropas līdzekļi. Pēdējā laikā dažāda veida biedrību kļūst arvien
vairāk un vairāk. To vidū sastopamas tādas, kuras strādā tikai savu
biedru interesēs, vairāk nevienam… Diemžēl gadās arī tā… Kā
tiek pasludināts projektu konkurss
ar pieklājīgu finansējumu, tā pie
mums parādās jaunas nevalstiskās organizācijas. Es uzskatu, ka
nevalstiskā sabiedriskā sektora
darbība ir ļoti svarīga gan pilsētai,
gan novadam, gan visai valstij, tikai ar vienu noteikumu – ja organizācijas darbībai nav merkantilu
interešu, kuras ir augstākas par
visas sabiedrības interesēm. Īstenībā mums ir daudz “biedrību”,
kuras strādā lieliski. Izcils piemērs
ir biedrība “Sportists”, savu projektu īstenošanai tā nekad neprasa daudz līdzekļu, bet savā darbā
iesaista ievērojamu skaitu cilvēku.
Priecājas gan vecāki, gan bērni…
Un vēl šī biedrība dara to, kā agrāk pie mums nebija, tas taču ir ļoti
svarīgi. Ir arī citas aktīvu iedzīvotāju biedrības. Es domāju, ka būtu
labi, ja mēs ar novada nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem, piemēram, varētu apspriest nākotnes
plānus, nākamā gada budžetu…
Novada dome piedāvā projektu konkursus, kuros var piedalīties ne tikai biedrības, bet arī
atsevišķi iedzīvotāji, piemēram,
programmas “Iedzīvotāji veido
savu vidi” ietvaros. Katrs, kurš
vēlas izdarīt ko labu savai pilsētai, ciematam, ielai, var saņemt
pašvaldības atbalstu. Vienīgais,
pret ko es vienmēr vērsīšos – ja
nevalstiskā organizācija sava
personīgā labuma dēļ uzsāks politiskās spēles, kas ir tālas mūsu
reģiona iedzīvotājiem. Tādām organizācijām atrast atbalstu pašvaldībā būs ļoti grūti.
Saruna varētu turpināties arī
tālāk, taču kabinetā ienāca sekretāre un brīdināja, ka uzgaidāmajā
telpā jau 20 minūtes gaida cilvēki, kuriem bija norunāta tikšanās
pulksten 11.00. Intervija beidzās,
jautājumi izsīka. Pēc tam es pēkšņi atcerējos, ka nepajautāju par
vienu, otro, trešo… Ietilpināt visu
vienā intervijā ir diezgan sarežģīti, taču esmu pārliecināts, ka tā
nav pēdējā tikšanās ar Krāslavas
novada domes priekšsēdētāju.
Nevaru pateikt, ka šī saruna
man būtu kāds atklājums. Daudzi zina, ka Gunāram Upeniekam nepatīk politika “tīrā veidā”,
ka viņš izvairās no ideoloģiskām
diskusijām, uzskatīdams tās par
bezjēdzīgām. Viņš ir praktiskas
dabas cilvēks, pieradis cilvēkus
vērtēt pēc darbiem, nevis vārdiem. Un kā bijušais agronoms
lieliski saprot gan tiešo, gan pārnesto parunas “Ko sēsi, to pļausi” nozīmi. Es domāju, ka daudzi
man piekritīs – “sēj” viņš labi, tāpēc arī vēlēšanu “pļauja” viņam
ražena jau kuro reizi.
Turpinājums sekos!
Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto
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Aglonā šovs “Supertētis – 2017”
Latgalē, kura zaudē cilvēkus, ļoti svarīgi uzmanību veltīt
jaunajām ģimenēm; to labi zina
Aglonā. Aizvadītajā svētdienā novada kultūras centrā jau ceturto
reizi norisinājās šovs “Supertētis
– 2017”. Zīmīgi, ka astoņu prestižo balvu pretendentu vidū bija
arī viens krusttēvs – Guntars Vorkaļs, Rolanda Cakuļa ģimenes
tuvs draugs. Starp citu, saspringtajā cīņā krusttēvs pamanījās iegūt bronzas apbalvojumu.
Startu uzsāka astoņi stiprā dzimuma pārstāvji, izņemot
augstāk minētos, arī Žanis Vasiļevskis, Ainārs Leonovičs, Aleksandrs Serovs, Ilmārs Repša,
Jānis Akmans un Ainārs Ancāns.
Tēvi sacentās precizitātē, veiklībā, atjautībā, bija arī spēka cīņas, kad svarīga loma bija ģimenes grupas atbalstam. Visi tēvi

malači, gandrīz visiem pa diviem
bērniem, bērni arī bija azartiskākie līdzjutēji, bet puikas visā centās atdarināt tētus. Tika skaitītas
sekundes un balles, bet rezultāts
izrādījās diezgan paredzams.
Trešo reizi pēc kārtas spožu uzvaru ieguva militārpersona Ainārs
Leonovičs, otro vietu ar lielām
pūlēm izcīnīja Ilmārs Repša.
Balvā vērtīgas dāvanas atbilstoši laikapstākļiem – lietussargi ar
piemiņas uzrakstiem. Bija arī suvenīri, mierinājuma balva, bet visjaunākos līdzjutējus dāsni cienāja
ar konfektēm.
Laiks bija kā pēc pasūtījuma,
un aizraujošā konkursa dalībnieki
skaļi paziņoja, ka tradīcija noteikti
jāturpina. Galvenais režisors –
Gunta Gulbe-Kalvāne – apsolīja,
ka tā tas arī notiks. Starp citu, par
apliecinājumu izklāstītajam – ie-

lūkojieties fotoattēlos. Ko tādu
nevar aizmirst!
Aleksejs GONČAROVS

Tikšanās ar labiem draugiem
Zviedrijas labdarības organizāciju pārstāvji regulāri apmeklē mūsu
pilsētu un daudziem tās iedzīvotājiem jau kļuvuši par labiem draugiem. Šie ļaudis brauc aiz trejdeviņām zemēm ne jau spilgtu iespaidu
vai jaukas atpūtas dēļ: Krāslavā viņi
nu jau septiņus gadus nodarbojas ar
labdarību. Viņi brauc mērķtiecīgi pie
konkrētām ģimenēm, par kuru smago stāvokli uzzina no sarunām ar pilsētas iedzīvotājiem, arī uz slimnīcu,
pansionātu, skolām.
Arī 6. septembrī “Varavīksnes”
vidusskolā viesojās Zviedrijas labdarības organizācijas “Network
Sweden Latvia” brīvprātīgie. Šoreiz
zviedru draugi izteica vēlmi tikties
ar divpadsmito klašu skolēniem,
kuriem bija iespēja komunicēt ar ārzemniekiem, atrodot kopīgu saziņas
valodu – angļu. Kopā apsprieda aktuālus jautājumus, piemēram, jauniešu projektu iespējas, kā arī izskanēja priekšlikums – doties pieredzes
apmaiņas braucienā uz Zviedriju, lai
detalizētāk izpētītu zviedru kultūru
un sadzīvi. Viesi iepazinās ar studenti Liliānu Alves Farheri no Itālijas,
kura šogad mācās “Varavīksnes” vidusskolā AFS programmas ietvaros,
kura stāstīja par saviem pirmajiem
iespaidiem par Latviju, kā arī par
skolēnu apmaiņas programmu.
Uz šo tikšanos atnāca invalīdu
biedrības pārstāvji un daži skolēnu
vecāki. Notika tikšanās arī ar maznodrošinātām ģimenēm. Cilvēki
stāstīja par savām problēmām, atrazdami Zviedrijas viesu personās
uzmanīgus klausītājus, kuri gatavi
ne tikai uzklausīt, bet arī piedāvāt
palīdzību. Turklāt tas neaprobežojās
ar priekšlikumu atsūtīt humanitāro
palīdzību, kas būtu bijis vienkāršāk.
Kā parunā: “Iedod cilvēkam zivi, un
viņš būs paēdis visu dienu. Iemāci
noķert zivi, un viņš būs paēdis visu
dzīvi”. Apsprieda, piedāvāja, dalījās
iespaidos… Radās arī pirmās idejas

par to, kā var mēģināt palīdzēt mūsu
iedzīvotājiem ne tikai ar piedāvāto
apģērbu, apaviem, mēbelēm ...
Skolas direktore L. Senčenkova
pastāstīja par skolas dzīvi, tās ikdienu, darba prioritātēm un sirsnīgi pateicās viesiem visu iedzīvotāju vārdā
par sniegto palīdzību.
Zviedri bija patīkami pārsteigti,
ka dažās klasēs ir skolas forma, ka
starpbrīžos jaunatne ir nodarbināta.
Šogad skolēniem piedāvātas iespējas izvēlēties, ar ko aizpildīt brīvo
laiku starp stundām – mācīties dejot
flešmobu, spēlēt šahu, dziedāt vai
nodarboties ar sportu.
Pēc tam Krāslavas viesi apmeklēja laukus – viņu brauciena mērķis
bija Indras pamatskola. Īpaša pateicība skolas direktorei Ingai Jākobsonei un aušanas darbnīcas vadītājai
Olgai Jokstei. Zviedru ciemiņi ar interesi aplūkoja darbnīcu, paši pamēģināja aust, bet pēc iepazīšanās ar ekspozīciju vēl izjuta dažāda ievārījuma
garšu papildus smaržīgajai tējai un
pankūkām: par pusdienu rozīnīti kļuva gurķu ievārījums ar apelsīniem.
Pēc iespaidiem bagātā brauciena uz Indru zviedru entuziastu grupa
pēc ārsta A. Jevtušoka uzaicinājuma
apmeklēja slimnīcu un pansionātu.
Šī gada vasarā “Varavīksnes”
vidusskola saņēma humanitāro
palīdzību no Zviedrijas. “Network
Sweden-Latvia” pārstāvis
Jans
Olofs Baks uzdāvināja labākajai
2016./2017. mācību gada skolas absolventei Jūlijai Žuravļovai portatīvo
datoru, kas nepieciešams meitenei,
uzsākot studijas augstskolā. Vērtīgu
dāvanu saņēma arī skolas bijušais
audzēknis Daniils Cimmermanis.
Ļoti patīkami, ka pasaulē ir cilvēki, kuru nesavtīgums un labā sirds
spējīga dot prieku tiem, kuriem tas
nepieciešams.
Natālija ZDANOVSKA

Dagdas novadā nebijis viesis

CITĀDĀ PASAULE
Gribu, lai latvieši ir veseli!
Saruna ar dziednieci Elejas Veroniku
Ziedi visām cilvēka vajadzībām
Ziedu terapeite Laura Tidriķe skaidro, kā uzturēt veselību tikai ar ziedu palīdzību
Medījums un mednieki
Jaunās raganas stāsta turpinājums  
Gaisma morgā un neredzamais glābējs
Ārstu patiesie stāsti par mistiskiem piedzīvojumiem
Untersbergs: šie kalni ir dzīvi
Simtiem mistisku cilvēku pazušanu, NLO un
laika portāli
Ēna, kas nogalina, un asiņainais akmens
gardēžiem

C i t ā d s
Žurnāli
skats uz augu pasauli
Lalibela – jaunā Jeruzāleme
Mistiskās pareizticīgo baznīcas Etiopijā
Vēl Citādās Pasaules numurā: astroloģes
un numeroloģes prognozes, noderīgas ziņas
un grāmatu apskats. Mēness dienu kalendārs.

septembrī

Pagājušās nedēļas nogalē Dagdas novadā novērots nebijis viesis
- sumbrs. Lielais savvaļas dzīvnieks
visticamāk “nelikumīgi” šķērsojis
robežu un atnācis paviesoties no
Baltkrievijas, kur sumbri ir
teju valsts simbols. Sociālajā
tīklā Facebook Dagdas novada iedzīvotāji publicējuši
mums neierastā dzīvnieka
fotogrāfijas, kad tas viesojies
Ķepovas un Bērziņu pagastā.
Sumbrs redzēts kāda vietējā
lauksaimnieka ganāmpulka
tuvumā. Iedzīvotāji saka, ka
milzīgais svērs esot labsirdīgs, nebaidās no cilvēkiem,
kuri, būdami viesmīlīgi, viesi
arī pacienājuši ar Latvijas gardumiem. Lai gan šis dzīvnieks ārēji izskatās mierīgs, tomēr portālā www.
fenikssfun.com Rīgas Zooloģiskā
dārza pārstāvis Māris Lielkalns norāda: “Dzīvniekam labāk netuvoties,
jo spraigās situācijās tas varētu kļūt
agresīvs. Sumbrs jebkurā brīdī var
izdomāt uzbrukt cilvēkam un, tā kā
mūs noķert zīdītājam nav problēmu,
nav ieteicams tam tuvoties vairāk
par 30 metriem.” Brīdinājums ir tikai
brīdinājums… To pierāda arī fakts, ka

iedzīvotāji steidz apceļot Dagdas novada pierobežas pagastus, lai savām
acīm ieraudzītu viešņu. Nav zināms,
vai dzīvnieks pie mums ir uz palikšanu, taču vietējie smej, ka tas ieradies

līgaviņas meklējumos. Vēl citi atzīmē, ka nav pamata lielajai sajūsmai
un pārsteigumam - Dagdas novadam
taču jau sen noslēgti sadarbības līgumi ar Baltkrievijas pilsētām, tāpēc
arī zvērs atnācis ciemos.
Pa jokam un reizē nopietni uztverot šo ziņu, cilvēki groza galvas un saka,
ka kaut kas tāds vēl nav piedzīvots…
Informāciju apkopoja
Inga PUDNIKA
Dagdas novada iedzīvotāju publicētās
fotogrāfijas portālā Facebook.com
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Mājas alus

“No paaudzes paaudzei”

Daiņa brūvētais alus ir īpašs.
Tam piemīt manas bērnības saldā garša. Kad mammas brālis
nesa vecmammai nogaršot miestiņa pirmo kausu, putiņas tika
man. Tas nebija bieži – dažas
reizes vasarā, kad pilsētas radi
atvaļinājumā sabrauca uz siena
talku vai, kādas kāzas vai kristības svinot. Toties, kas tas bija
par notikumu, kad onkulis brūvēja alu! Uz ugunskura lielajā katlā
vārījās ūdens, karsējās akmeņi
un mums, bērniem, tika ļauts ilgāk palikt nomodā. Piedalījāmies
procesā cik vien mums ļāva –
plūcām apiņu pogaļas, malām
rokas akmens dzirnavās iesalu,
pienesām malku un uzmanījām
uguns kurēšanos. Ak, jā – tas bija
manā bērnībā... Kad pirms vairākiem gadiem pirmoreiz nogaršoju
Daiņa brūvēto alu, šīs bērnības
ainas atausa atmiņā. Tāpēc man
Daiņa mājas alus ir īpaši gards,
jo ir autentisks.
Ir tik patīkami, ka “Kolnasātā” mūs gaida. Patiesi un sirsnīgi.
Vienojamies, ka sākumā saimnieks pastāstīs par alus darīšanas procesu, pēc tam iesim visu
apskatīt.

Alus brūvēšanas prasme
– pārņemta no tēva
“Bija tā,” stāstu sāk Dainis.
“Tajos laikos, kad biju mazs puika, tēvs brūvēja alu, kad nāca
kādi svētki. Līgošana, Jāņu svinēšana - vienmēr brūvēja alu.
Tēvs bija Jānis un tagad man ir
dēls Jānis. Kad augu lielāks, at-

klāti sakot, man garšoja tas alus.
Tētis alkoholu vispār nelietoja un
gatavoja alu reti. Man likās - par
maz. Jāsāk pašam nodarboties. Sākumā, protams, gatavoju
priekš sevis.”
Vaicāju, kas viņa tēvam iemācīja alu brūvēt? “Vectēvs arī
gatavoja alu,” atbild Dainis.

Agrāk alu prata brūvēt vai katrā lauku sētā. Labs
alus bija saimnieka goda lieta. Tagad, kad veikalā
pieejams plašs šī produkta klāsts, mājās gatavots
alus ir retums. Savām vajadzībām vēl kāds uzbrūvē,
bet tādu meistaru, kurš “netur sveci zem pūra” un
ar mantotajām sentēvu tradīcijām gatavs dalīties –
nav daudz. Viens no tiem, kas no tēva apgūto prasmi
uztur un bagātina ar savu pieredzi, ir Dainis Rakstiņš
Balvu novada Bērzpils pagasta “Kolnasātā”.
ties. Vasarā daram to pagrabā.
Attīstība paTur ir mitrums un vēsums. Tā var
teicoties
pieprasījumam
nodrošināt apstākļus, kādi ir pa-

“Nāca laiki, kad
Latgalē sāka attīstīties
tūrisms un pašbrūvētam alum radās pieprasījums. Projektā iesaistīties iedrošināja Antra
Zelča. Arī pašiem tāda
doma bija, aicināja agrāk iesaistīties, bet, ja
nepiespiež, tad vienmēr
tā lieta tiek atlikta. Antra
prata pārliecināt. Sākām nodarboties ar lauku tūrismu.
Sarunā iesaistās Daiņa sieva Ilona: “Sākumam nopirkām
galdus un solus, lai būtu kur apsēsties. Tas bija aptuveni pirms
sešiem gadiem. Atbrauca delegācija no Pleskavas pieredzes
apmaiņā. Bija ļoti labs laiks. Saulains un silts. Viņiem pie mums
tik ļoti patika! Toties, kad oktobrī
ieradās Pēterburgas delegācija, laiks bija ļoti drēgns, vējains.
Nevis alu, bet tēju gribējās. Sapratām, ka vajag telpas. Alu pa-

vasarī sējas laikā. Ja ir par siltu,
grauds negrib dīgt. Pirmais, kas
nosaka alus garšu, ir iesals. Ja
nebūs laba iesala, vari alu taisīt
kā gribi, tur nekas labs nesanāks.
Iesals, apiņi, ūdens un trauku tīrība nosaka alus kvalitāti.
Graudus liek diedzēties plānā kārtiņā, pārsedzot ar drānu.
Kad sadīguši, liekam žāvēties
melnajā pirtiņā. Ar iesalu arī nedrīkst steigties. Cietei pārvēršoties cukurā, jāpaiet noteiktam
laikam. Vislabāk būtu iesalu uzglabāt vismaz 2 mēnešus.

pastāvīgi jāmaisa. Žeira apakšā
ir caurums, caur to tecinam misu.

Ieraugs

Misu lej raudzējamā traukā,
kur jau ir apiņu novārījums un
atdzesē pēc iespējas ātrāk. Tad
pievieno ieraugu.
“Dainim ieraugs ir jau 20 gadus. Savā laikā no paziņas paņēma,” saka Ilona. “Ieraugs ir bucas
dibenā nosēdušies biezumi. Virspusē jābūt alum. Nekad nežēlo
alus litru priekš alus ierauga – tā
tēvs teica. Muciņu pēc alus izlietošanas nevajag skalot, tas jādara pirms alus liešanas - pamāca
meistars.”
“Kurā brīdī liek sakarsētus
akmeņus?”

Alus brūvēšanas process
Miežu iesals

“Process sākas ar miežu audzēšanu,” stāsta Dainis “Miežus
audzējam paši apmēram 3 hektāros. Kad mieži gatavi, gatavojam iesalu. Bet nav tā, ka šodien
pļauju miežus un rīt tos mērcēšu.
Iesalu nevar gatavot no tikko novāktiem graudiem. Kad graudi
novākti, miezim jāļauj saprast,
kas ar viņu notiek – grauda gatavības fāzei jānoslēdzas ļaujot
tam atpūsties.
Vasarā, kad karsts laiks, iemērcam graudus uz nakti aukstā
ūdenī, vēsākā laikā, ziemā var
mērcēt līdz diennaktij. Pārsvarā
– vakarā iemērc un dienā skaties
vai pietiek mitruma.”
“Kā saprast, vai pietiek?”
vaicāju.
“Elementāri – kad grauds neduras pirkstā, tad ir gana mitrs.”
“Vai tēvs gudrību iemācīja?”
“Agrāk iesalu sāka gatavot sējas
laikā, tad jau vieglāk bija. Tagad,
kad brūvējam alu cauru gadu,
gudrība nāk darot,” paskaidro
meistars.
“Tad liekam graudus diedzē-

Pie akmens dzirnavām

Dainis joko, ka tūristi ir slinki,
grib tikai skatīties un klausīties,
bet ne malt, ne no apiņiem čiekurus plūkt negrib.

Melnajā pirtiņā

Melnā pirtiņa nemaz nav
melna. Priekšnams ir spodrs un
omulīgs. Kad kurina pirti, priekšnama durvis ir ciet. Lai žāvētu ie-

Iesala malšana

Kad iesals savu laiku uzglabāts un grauds kļuvis salds, pienākusi malšanas kārta. Ir mums
ar roku maļamās akmens dzirnavas, kurās maltais grauds ir
īpaši piemērots alus brūvēšanai.
Elektriskajās dzirnavās rodas
vairāk miltu, tas nav labi misas
tecināšanā – aizķep un misa nav
tik dzidra.

“Mēs akmeņus neliekam,”
saka Dainis. “Domāju, ka akmeņus lika, lai alus ir brūnāks. Akmens laikam piededzina iesalu.
Mūsu pusē tā nedara. Mans tēvs
tā nedarīja, un es arī tā nedaru.
Alus krāsu nosaka iesala žāvēšanas pakāpe. Jo iesals vairāk
izžāvēts, jo tumšāks alus. Alus
blīvums mums katru reizi ir tas
pats, bet krāsa – citu reizi tumšāka, citu – gaišāka.

Alus raudzēšana

tīk dzert siltumā. Tā tapa nojume
un pirts. Vasaras mēnešos pie
mums “apgrozās” apmēram astoņi simti cilvēku. Ir gan ģimenes,
gan nelielas draugu grupas, gan
lielas tūristu grupas.”

dzimusi ASV, tad pārcēlusies uz
Dienvidāfrikas Republiku, stāstīja, ka tur alu brūvē no kukurūzas.
Kviešiem ir vairāk cietes un alus
sanāks stiprāks, no auzām iznākot saldāks alus un putu esot vairāk, bet mūsu senči teica – auzas
zirgiem, mieži – alum. Pie tā arī
pieturos.”

Apiņu pievienošana

Pirmais, ko daru sākot brūvēt alu, – vāru apiņus. Tēvs tā
nedarīja. Viņš pievienoja apiņus
procesa beigās, bet man ir sava
pieredze. Kad alu brūvē lielākos
daudzumos un siltā laikā, apiņi
nodrošina, ka alus neieskābst.
Apiņi ne tikai piedod alum īpašo
garšu, bet kalpo arī kā dabiskais
konservants.
Apiņus vācam paši. Ir pie
mājām, bet nav īpašas vajadzības audzēt, jo aug savvaļā. Lasam Ičas krastos. Kādreiz alu
brūvēja katrs saimnieks, nebija
tādas mājas, kur uz Jāņiem alu
nebrūvētu. Tad katrs savām
vajadzībām arī audzēja apiņus.
Tagad jāpielasa tik daudz, lai
pietiktu līdz nākamajai ražai.
Apiņus vāra vismaz stundu. Tad nokāš. Apiņu novārījumu lejam raudzējamajā traukā
– koka kubulā. Apiņu galviņas
liek citā koka kubulā - žeirī.

Salināšana

Žeirī ir ievietota stira - gara
spunde, apsieta ar rudzu salmiem – misas filtrēšanai. Tur ber
iesalu un lej vārošu ūdeni, bet uzmanīgi, lai neizjauktu stiras filtru.
No iesala ūdens paņem saldumu,
no apiņu galviņām – rūgtumiņu.
Lej ūdeni un maisa. Salināšana
ilgst četras stundas. Lai ūdens no
iesala paņemtu visu saldumu, tas

Alus raudzēšanas laiks ir
atkarīgs no temperatūras un misas stipruma – biezuma. Mums
raudzēšana ilgst apmēram trīs
dienas. Trešās dienas vakarā vai
ceturtās rītā var liet iekšā mucā.
Mucā alus vēl ir “dzīvs”, viņš
darbojas. Vislabāk lietot piektajā
dienā pēc saliešanas. Mucā pastāvot, nosēžas biezumi, raugs.
Alus kļūst dzidrāks. Arī, pastāvot
pudelē nefiltrētajam mājas alum,
rodas nosēdumi. Tā tam jābūt.
Pēc sarunas nojumītē dodamies visu apskatīt.
Alus darīšanas telpā ir Vecvārkavas meistara Jura Kivlenieka darinātie koka trauki – 250 un
300 litrus lieli koka kubuli – alus
raudzēšanas trauks un žeiris. Tepat arī ar malku kurināma plīts,
uz kuras lielos katlos tiek vārīts
ūdens.
Alus darīšanas procesā ir
iesaistīta visa ģimene. Dainis

padara smagos darbus – izcilā
un izmazgā kubulus, Ilona kopā
ar dēlu Jāni savāra ūdeni. Kad
pirms Jāņiem daudz darba, dažreiz tas jādara naktī. Tad Dainis
un Ilona strādā abi uz maiņām
– viens ceļas pie darba, otrs iet
mazliet pagulēt.
“Kāpēc alu brūvē pārsvarā
no miežiem?”
“Var brūvēt alu no dažādiem
graudiem. Kāda meitene, kuras senči ir no Balviem, bet pati

salu, vajag, lai siltums iet augšā.
Žēl, ka jums nevaru nodot to burvīgo aromātu, kas valda pirtiņas
bēniņos. Te žāvējas iesals. Dūmi
iet cauri miežu kaltējamiem sietiem, piedodot graudam garšu.
Margas pie kāpnēm un otrā
stāva balkonā izveidotas no žuburainiem kokiem. Lai atrastu
piemērotus, pagājis ilgs laiks.
Dainim un Ilonai ir svarīgi, lai patīk pašiem un ir prieks viesiem.

Alus baudīšana.
Pēc apskates atgriežamies
mājīgajā nojumītē, kur Ilona sarūpējusi cienastus – ķiploku maizes
grauzdiņus, sieru un, protams,
“Kolnasātas” mājas alu. Kā teiktu
slavenais pavārs “Kas var būt labāks par šo!”

Vai tradīcija turpināsies?
Saruna ar saimniekdēlu
Jāni.
Jānis mācās 5. klasē. Mācības sokas labi. Vislabāk puisim
patīk matemātika. Jānis atzīst, ka
ziemā ir laiks vairāk pasēdēt pie
datora, bet vasarā laukā ir interesantāk.
“Jānis ir malacis, mums liels
palīgs,” dēlu paslavē Dainis. “Viņam nav jāsaka, kas jāpadara,
pats visu redz – gan zāli nopļauj,
gan malku atnes, gan citus darbus saimniecībā padara. Jānim ir
uzticēts motorizēts zāles pļāvējs
un viņš lieliski tiek ar to galā.
Zāle vienmēr tiek laicīgi nopļauta.
Ar mums Jānis ir mazrunīgs, toties tiešs un atklāts.
- Jāni, vai tu varētu pats
alu uzbrūvēt?
- Diez vai...
- Vai esi piedalījies visā
procesā, visu redzējis?
- Pusi.
- Kurā brīdī tev nav interesanti?
- Visos interesanti.
- Kādas ir tavas domas par
nākotni?
- Pārņemšu šo saimniecību.
Iveta LEIKUMA,
Ingas PUDNIKAS foto

Raksts tapis Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstītā projekta
“No paaudzes paaudzei” ietvaros

• Smakas cepeškrāsnī var likvidēt, ja tajā ieliek un pavāra kādas
10 minūtes katliņu ar ūdeni, kurā ir ieliktas apelsīna vai citrona
mizas. Specifisko smaku virtuves skapīšos var likvidēt, ja tajā
ieliek trauciņu ar maltu kafiju.
• Porcelāna tējkannas, kas tiek reti lietotas, vajadzētu izmazgāt,
kārtīgi izslaucīt un ielikt tās dibenā cukura graudiņu.
• Lai dabūtu smaku laukā no termosa, ielejiet tajā siltu ūdeni un
ieberiet nelielu saujiņu rīsu, nedaudz uzmanīgi pakratiet un izlejiet visu laukā, izskalojiet!
• No termosa smaku var “izdzīt”, arī izskalojot to ar ūdens un
etiķa maisījumu.
• Ja jūsu virtuves trauki ož pēc zivs, ķiplokiem vai skābētiem
kāpostiem, tos nomazgājot ar ūdenī šķaidītu etiķi (2 l ūdens+
2 ēdk. etiķa), smaka pazudīs. Zivs smaku var dabūt laukā, ja
trauku nomazgā ar karstu un ļoti sāļu ūdeni.
• Nepatīkamo smaku ledusskapī var likvidēt, ja tajā uz dažām
dienām ieliek dažas aktivētās ogles tabletes. Var arī sagriezt
1-1,5 kg rupjmaizes un izlikt to pa plauktiņiem, tad aizvērt durvis un jau pēc četrām stundām smaka būs pazudusi.
• Lai ledusskapī nerastos nepatīkamās smakas, katru reizi, kad
jūs to atsaldējat, mazgājiet to ar siltu ūdeni, kurā ir atšķaidīta
soda (1 ēdk. + 1 l ūdens). Pēc izmazgāšanas izslaukiet to sausu un paturiet vaļā ledusskapja durvis vismaz 30 minūtes.
• Produktus ar asu smaržu ledusskapī turiet, ietītus folijā.
• Slikto smaku virtuvē vai vannasistabā, kas radusies kanalizācijas cauruļu dēļ, var viegli likvidēt, ja notecē ieber tā pavairāk
sāls. Profilakses dēļ reizi nedēļā notecē var liet karstu sodas
ūdeni (2 ēd.k. uz 1 l verdoša ūdens).
• Lai māja nesavilktos ar ēdiena smaržām, laikā, kad jūs gatavojat ēdienus ar specifiskām smaržām, uz nelielas uguns uzlieciet pannu ar ūdeni, kurā ir ieliets neliels daudzums galda etiķa.
• Lai atbrīvotos no dūņu garšas zivīs, tās var iemērkt pienā vai
arī jau notīrītus un sagrieztus zivs gabaliņus apbērt ar sāli proporcijā uz katru kilogramu zivs bērt 1 ēd.k. ar kaudzi rupjā sāls.
Ļaujiet zivij tā pastāvēt 15 minūtes, tad noskalojiet sāli. Dūņu
piegarša būs zudusi, zivs vairāk nebūs jāsāla un gatavojot tā
nejuks laukā.
• Ja  piens ir piededzis uz plīts virsmas, steidzami uzberiet sāli,
tas noslāpēs deguma smaku un pēc tam būs vieglāk notīrīt plīti.
• Sīpola atstātās pēdas uz metāliskiem priekšmetiem ļoti viegli
var dabūt laukā, tos paberzējot ar sausu sāli.
• No koka dēlīšiem smakas var ”izdzīt”, nomazgājot tos ar etiķūdeni un tad ar ziepjūdeni.
praktiski.la.lv

Lai jūsu virtuvē vienmēr
patīkami smaržotu…

Nav noslēpums, ka ikvienam, kas kādreiz vēlējies
iegādāties vīnu, ir gadījies
apjukt pie plaukta. Dažādi izsmalcināti nosaukumi, sarežģīti apraksti, nesaprotamas
abreviatūras un plašs cenu
diapazons - izvēle ir liela. Visbiežāk cilvēki pieredzes ceļā
atlasa sev tīkamu vīnu klāstu,
bet baidās mēģināt ko jaunu.
Protams, vīna zinātne ir plaša
un sarežģīta, taču šķirņu pārzināšana ļauj atbildēt uz pašu
vienkāršāko jautājumu - kā
nopirkt vīnu, kas man tiešām
garšos?
Chardonnay ir pati populārākā balto vīnogu šķirne
pasaulē. Ja šo vīnogu šķirni
varētu salīdzināt ar dzīvnieku,
Chardonnay būtu hameleons:
šī pakļāvīgā oga aug praktiski
visur, pielāgojot savas garšas
nianses augsnei, klimatam un
citiem audzēšanas faktoriem.
Vīndarim ir ērti strādāt ar šo
šķirni, tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka Chardonnay ir
lielā cieņā. Par Chardonnay
etalonu uzskatāms Chabli
vīns - tam piemīt augsts skābums, izteikta mineralitāte,
mazs augļainums un stingrs
raksturs. Ko tas nozīme pircējam? Pircējs iegūst klasisko
vērtību. Šāds vīns derēs tiem,
kam pie sirds iet skāba augļu
un citrona garša, kā arī tiem,
kas nesaraus pieri no intensīvas, stipras garšas.
Sauvignon Blanc ierindojas popularitātes topa
otrajā vietā. Šo šķirni pazīst
un iecienījuši daudzi vīna darinātāji, eksperti un baudītāji.
Var izcelt divus Sauvignon
Blanc etalonus - tas ir Luāras
ielejas (Francija) Sauvignon

Blanc un Jaunzēlandes Sauvignon Blanc. Šo šķirni audzē
arī citos reģionos, taču citur
audzētā spēj tikai līdzināties
un tiekties pēc šo divu etalonu garšas buķetes. Vērts
uzsvērt, ka abi etaloni ir gana
atšķirīgi savās izpausmēs.
Luāras Sauvignon Blanc ir ar
augstu mineralitāti - elegants,
dziļš un sarežģīts. Jaunzēlandes Sauvignon Blanc ir
ar augstu skābuma līmeni,
kraukšķīgs, atsvaidzinošs, ar
svaigi pļautās zāles un ērkšķogu notīm. Kā lai rīkojas pie
vīna plaukta? Jāsagaida, ka
vīns būs skābs, ar ērkšķogu
vai jāņogu aromātu. Tie, kas
vēlas dziļāku un pamatīgāku
garšu, var meklēt Francijā
ražoto Sauvignon Blanc, taču
tiem, kas vēlas atsvaidzinošu
un atspirdzinošu garšu, būtu
vēlams skatīties Jaunzēlandes virzienā. Protams, var
droši eksperimentēt arī ar citām valstīm.
Riesling, viena no senākajām šķirnēm, ierindojas
topa trešajā vietā. Riesling
ietekmē augsne, kurā oga audzēta. Neskatoties uz to, ka
Riesling mīl vēsumu, to audzē
arī siltākajos reģionos. Kopumā pircējs var sagaidīt, ka
šāds vīns arī būs viegli skābs,
garšā jutīsiet citrusaugļus,
ābolus, bumbierus, kā arī
vieglu medus garšu. Iesācējiem, kas vēl nav radināti pie
izteikti skābas vīna garšas, ir
ieteicams sākt tieši ar Riesling. Salduma mīļi var izvēlēties Francijā ražoto Riesling
- tas būs maigāks, mīkstāks
un saldāks, savukārt Austrālijas un Vācijas Riesling būs ar
skarbāku, asāku garšu

Kā atrast tīkamu baltvīnu?

Mēles krāsa un virspuse: kam pievērst uzmanību?
Nav jābūt austrumu gudrajam, lai nojaustu, kas esam kādas slimības pieveikti,
vai ir kaut kādas nobīdes organisma darbībā. Krāsa un virspuse palīdz diagnosticēt

Ja acis ir dvēseles spogulis, tad mēle
- veselības spogulis. Ajūrvēdas ārsti kopš
seniem laikiem ir pievērsuši pastiprinātu
uzmanību savu pacientu mēles stāvoklim,
lai noskaidrotu, ar kādu slimību tie sirgst.
Dotais orgāns tiek iedalīts trijās daļās: mēles sakne, vidējā daļa un mēles gals. Mēles
krāsa un tekstūra var norādīt uz to vai cilvēka organisms ir vesels vai nē.
Tas izskaidrojams ar to, ka šis “muskulis” ieņem svarīgu lomu gremošanas
sistēmā un mēles stāvoklis ir pirmais diagnosticējošais kritērijs kuņģa saslimšanas
gadījumā. Turklāt uz mēles virskārtas atrodas vairums nervu šūnu, kam ir saikne ar
kādu no orgāniem.
Apskatiet savu mēli: vai tā ir mīksta,
vai tajā ir redzami asins plūsmas avoti, vai
izjūtams kustību sasprindzinājums? Tāpat
jāpievērš uzmanība izdalīto siekalu apjomam (pārāk daudz vai nepietiekams).
Nav jāsatraucas, ieraugot uz mēles
baltu aplikumu. Tas var rasties mutes dobuma nekvalitatīvas higiēnas dēļ. Ir jāvelta
pietiekami ilgs laiks uzmanīgai un rūpīgai
zobu tīrīšanai (ne mazāk kā 10 minūtes).

Par ko liecina mēles reljefs?
Skaidrs, ka vesela cilvēka mēle nav
grumbuļaina un ir pietiekami mitra. Tomēr,
ja mēle ir pārlieku gluda, it kā pulēta, tas
var būt viens no anēmijas simptomiem.
Mēles nevienmērīga pigmentācija liecina
par organisma hiperaktivitāti pret dažādiem kairinājumiem. Par pārlieku lielu rafinēto cukuru, lipīdu un proteīnu lietošanu
ikdienā signalizē izsitumi uz mēles. Mēles
sausums ir stresa pazīme, kā arī diabēta
vai anēmijas pazīme. Mēles iekaisumu var
izraisīt zems PH līmenis, caureja vai gremošanas sistēmas hroniskas saslimšanas.
Kuņģa darbības traucējumu rezultātā mēle
kļūst blīva.

dažādas vainas.
Veselam cilvēkam mēle ir rozā krāsā. Ja cilvēks slimo ar kādu iekaisumu
vai pat ļaundabīgu audzēju, mēle kļūst
tumši sarkana. Koši rozā mēle visbiežāk
signalizē par skarlatīnu. Depigmentēta
mēle liecina par barības vielu trūkumu
vai anēmiju. Ja mēle ir pārklāta ar biezu,
baltu plēvi, aizdomājieties, vai tik jūs neesat saslimis ar kādu sēnīšu slimību vai arī
tādā veidā izdalās liekais žults daudzums.
Ja baltais aplikums nav redzams uz mēles
sānmalām, var domāt, ka iestājusies plaušu saslimšana. Bet dzeltenīgs mēles tonis
vedina domāt par žultspūšļa iekaisumu.

Par ko liecina mēles izskats

Meteorītisms un vēdera
uzpūšanās
Gāzes uztrauc teju visus cilvēkus. Ja
jūs izjūtat diskomfortu meteorītisma vai
vēdera uzpūšanās dēļ, ņemiet palīgā aktivēto ogli. Pēc statistikas, ja aktivēto ogli
lieto pirms maltītes uzņemšanas, gāzu
veidošanās būtiski samazinās.
Holesterīns
Holesterīna palielināšanās asinīs
veicina sirds un asinsvadu saslimšanu rašanos. Pētījumi liecina, ka cilvēkiem, kuri
lieto aktivēto ogli ne mazāk kā trīs reizes
mēnesī, lipoproteīni ar zemu un ļoti zemu
blīvumu samazinās par 41 %, bet lipoproteīni ar augstu blīvumu paaugstinās par 8
%. Un aizmirstiet par tabletēm, kas izraisa
veselu virkni blakusefektu.
Nieru slimību profilaksei
Ik dienas nieres filtrē aptuveni 115 140 l asiņu, izvada 1 - 2 l urīna, kas sa-

tur dažādas pārstrādātas vielas un lieko
šķidrumu. Līdz ar aknām nieres ir vispārdomātākā attīrīšanas klizma dabā.
Tomēr pārmērīga saldumu, sāļu un treknu ēdienu lietošana uzturā var traucēt
šo orgānu darbību. Tā kā aktivētā ogle
iesaistās organisma detoksikācijā, tā būtiski atvieglo nieru darbību.
Pirmā palīdzība, saindējoties ar
pārtiku
Saindēšanās ar pārtiku - tā ir ļoti izplatīta kaite. ASV vien gadā tiek fiksēti 48
miljoni gadījumu. Aktivētā ogle palīdz atbrīvoties no tādiem simptomiem kā vemšana, diareja, sāpes vēderā, jo tā ātri neitralizē toksīnus.
Ādas attīrīšana
Netīrumi un lieko ādas tauku izdalīšanās rada poru aizsērēšanos.  Tas ne tikai
bojā ārējo izskatu, bet arī veicina ātrāku
ādas novecošanos. Vairums kosmētisko
līdzekļu satur dažādas kaitīgās vielas. Aktivētā ogle liks jums aizmirst par melnajiem
punktiem un paplašinātām porām. Tā kā
magnēts notīra netīrumus un liekos ādas
taukus, padarot ādu tīru un samtainu.
Galvas ādas attīrīšana
Komponenti, kas bojā ādu, aprak-

Deformācija
Sistemātiska deformācijas parādīšanās mutes dobumā liecina par barības
vielu trūkumu, bieži vien - dzelzs, B grupas
vitamīnu, nikotīnskābes. Lietojiet uzturā
vairāk pākšaugu, sarkano gaļu, olas, piena
produktus. Dzeriet nātru uzlējumu.

Iemesli satraukumam
Ir jāseko savas mēles ārējam izskatam. Nav izslēgts, ka jums eksistē kāda saslimstība, un tas ir jānoskaidro pēc iespējas
ātrāk.
Plaisa mēles vidū. Plaisa mēles vidusdaļā, kas neaizsniedzas līdz mēles
galam, liecina par sliktu kuņģa darbību vai
citām gremošanas sistēmas problēmām.
Līdz ar to, organismam trūkst nātriju saturošu vielu. Lai izvairītos no šīs problēmas,
ir jāpārskata savs ikdienas uzturs, nevajadzētu lietot uzturā nesaderīgus produktus
vienlaicīgi, piemēram, augļus un produktus
ar augstu proteīnu saturu. Labākai vielmaiņai ieteicams tukšā dūšā ēst augļus.

stīti jau iepriekš. Tāpat kā ādai, tie kaitē
arī matiem. Tie kļūst taukaini un izskatās
nekopti. Aktivētā ogle attīra galvas ādu
un mati kļūst skaisti. Ogle nesatur parabēnus, sulfātus un silikonu, kas ir praktiski
visos šampūnos.
Sniegbalti zobi
Sapņojat par žilbinošu smaidu, taču
jums pietrūkst līdzekļu zobu balināšanas procedūrai? Aktivētā ogle - tas ir brīnišķīgs adsorbents, kas iznīcina aplikumu. Atliek vien ar
to apkaisīt zobu suku 2 - 3 reizes nedēļā.
Svaiga elpa
Jūs uztrauc nepatīkama smaka no
mutes dobuma? Aktivētā ogle palīdzēs arī
šajā situācijā. Ogle normalizē skābi - sārmaino vidi jūsu mutes dobumā un iznīcina
mikroorganismus. Tīriet zobus, pievienojot pastai aktivēto ogli, nebaidoties no melnās krāsas. Pēc skalošanas no tās nebūs
ne miņas.
Organisma atjaunošana
Izņemot to, ka aktivētā ogle sniedz
jums žilbinošu smaidu, tīru un samtainu
ādu un skaistus matus, tā piedalās arī toksīnu un šlakvielu izvadīšanā no organisma. Šīs vielas, kā zināms, izārda šūnas un
veicina ķermeņa novecošanos.

Aktivētā ogle veselībai

Baraviku pulveris

praktiski.la.lv

biņus. Tās sagriež un kopā ar sīpoliem un
sāli uz lēnas uguns vāra 45–60 minūtes,
līdz izveidojas ievārījumam līdzīga masa.
Tad sablendē un rūpīgi samaisa ar karoti, lai pārsprāgst gaisa burbulīši. Masu lej
ledus saldēšanai paredzētajos kubiņos un
sasaldē. Pāris šādu kubiņu ziemā zupai
piešķirs sēņu garšu.
praktiski.la.lv

Vēl tikai nedaudz pabaudīt atvasaru un siltās rudens
pēcpusdienas, un tad jau dārza nojumi laiks sagatavot
uzglabāšanai līdz nākamajai sezonai. Kā to pareizi izdarīt, lai
pavasarī nav vilšanās, ka tenta audums salūzis vai sapelējis?
Saliekamās dārza nojumes visbiežāk izgatavotas no tenta
auduma, bet to kvalitāte un biezums atšķiras. Tāpēc arī
ekspluatācijas laiks dažādiem izstrādājumiem var būt citādāks.
Tomēr izturība atkarīga gan no pareizas lietošanas, gan no
pareizas uzglabāšanas nesezonas laikā.
Ja nojumi paredzēts glabāt salocītā vai saliktā veidā, jāņem vērā
vairāki likumi.
Pirmkārt, pirms tenta auduma salocīšanas to vēlams nomazgāt
ar vieglu ziepjūdeni, noskalot un kārtīgi izžāvēt. Tā, lai uz auduma
vai īpaši tā ielocēs nepaliktu ne vismazākais mitrums. Ja mitrums
būs palicis, tad, visticamāk, pavasarī audums būs sapelējis.
Otrkārt, svarīgi, kur un kā nojumi uzglabā. Ja audums ir
stiprināts pie plastmasas vai metāla konstrukcijām, ko nav
iespējams noņemt, tas rūpīgi jāsaloka vai jāsaritina ap tām tā, lai
konstrukcijas neiespiestos audumā.
Treškārt, salocīto konstrukciju nedrīkst uzglabāt zem spiediena,
t.i., uz tās nedrīkst likt neko virsū. Ideālais variants – uzglabāt
pakārtā veidā.
Ceturtkārt, nojumi nedrīkst uzglabāt temperatūrā, kas zemāka par
nulli, mitrās telpās vai, gluži otrādi, ļoti siltās telpās (piemēram,
pirts vai krāsns
tuvumā) vai tiešos
saules
staros,
jo audums ne
tikai baidās no
mitruma, bet arī
no ļoti sausa gaisa
un izžūšanas. Tad
tas var saplaisāt
un salūzt.

Padomi, kā ieziemot
tenta audumu

Baravikas griež gareniski, gailenes
saplēš strēmelēs. Iepriekš kaltēja cepeškrāsnī uz plāts, tagad – elektriskajā žāvētājā. – Sākumā temperatūru cepeškrāsnī
noregulē uz + 40 °C, bet, kad sēnes kļūst
mīkstas, paaugstina līdz +80 °C. Tiklīdz
izkalst tik sausas, ka lūzt, kaltēšana jāpārtrauc. Noteikti jāraugās, lai starp baravikām un gailenēm nepaliktu kāda mīksta,
neizkaltēta, jo uzglabājot var sabojāt visu
kaltējumu.
Lai tiktu pie baraviku pulvera, kaltētās
sēnes saberž vai samaļ kafijas dzirnaviņās. Ieber burkā, aizskrūvē vāciņu un glabā sausā vietā istabas temperatūrā. Baraviku (vai gaileņu) pulveris bagātina mērču
un zupu (arī sakņu!) garšas buķeti.
No sēnēm var pagatavot buljona ku-

Baravikas ziemas krājumiem
Baraviku kaviārs

Lai pagatavotu baraviku (to vietā var
izmantot arī bērzlapes) kaviāru, vajag:
1 kg sēņu, 1 vidēja lieluma sīpolu, 3–4
ķiploka daiviņas (daudz ne, lai nenomāc
sēņu garšu!), melnos maltos piparus, sāli,
majonēzi un skābo krējumu. Baravikas
novāra aptuveni 10 minūtes, nokāš, uzlej
ūdeni un vēlreiz nokāš. Sagriež gabalos,
pievieno ķiplokus vai/un sīpolus un visu
samaļ gaļas mašīnā. Pieliek sāli un melnos maltos piparus. Ja ēd uzreiz, pievieno
skābo krējumu, kas sajaukts ar majonēzi,
un salāti ir gatavi. Ilgai glabāšanai kaviāru
(bez sīpoliem, ķiplokiem, majonēzes un
skābā krējuma) liek saldējamos maisiņos
vai kastītēs un ievieto saldētavā. Pirms
maltītes gatavošanas atkausē, pieliek garšaugus un krējumu ar majonēzi.

Dzērvenes pūdercukurā

Šo gardumu var iegādāties veikalā, bet lētāk ir dzērvenes pirkt
tirgū un pūdercukuru samalt kafijas dzirnaviņās. Ir divi paņēmieni
– ar olu baltumu vai kartupeļu cieti. Izmēģinot abus, jāatzīst,
ka ar olu baltumu ir vieglāk, jo jau pirmajā piegājienā ir bieza
cukura kārtiņa. Puskilogramam dzērveņu vajadzēs vienu olas
baltumu un puskilogramu pūdercukura. Vispirms caur sietu izsijā
pūdercukuru – tam jābūt vieglam un gaisīgam. Ja pūdercukurs
ir mazliet mitrs, tas jāapžāvē siltā cepeškrāsnī. Pēc tam pārlasa
dzērvenes, lai nebūtu nevienas bojātas ogas, un tās nomazgā.
Labāk to darīt dienu pirms gatavošanas, lai labi nožūst, jo pie
mitrām ogām nekas nepielips.
Atdala olas baltumu no dzeltenuma. Baltumu sakuļ ar dakšiņu
un ieber tajā dzērvenes. Rūpīgi samaisa un caurdurī notecina.
Sauju ogu liek pūdercukurā un maigām kustībām apviļā tajā.
Kad salipis gana daudz cukura, dzērvenes pa vienai liek uz
pannā izklātā cepampapīra un mērenā temperatūrā (+50 °C)
apžāvē cepeškrāsnī. Ja liek stiprā karstumā, ogas izšķīst. Glabā
hermētiski noslēgtā traukā.

Anekdotes

- Kāpēc tu šķiries no sievas?
- Iedomājies – viņa visu
nakti nebija mājās, bet no rīta
Vīrs saka draugam:
pateica, ka nakšņojusi pie savas
- Sestdien braucu ar siemāsas!
vasmāti uz antikvariātu.
- Nu un tad?!
Draugs jautā:
- Viņa melo, maita tāda! Pie
- Un, daudz domā par
viņas māsas nakšņoju es!
viņu dabūt?
***

Pīrādziņi ar puravu pildījumu

Griķu kēkss ar avokado mērci

Mīklai:
2

olas, 1 tējk. cukura,
1 tējk. sāls, 1 glāze griķu,
sauja kaltētu sēņu,
2 saujas kaltētu tomātu,
2 glāzes miltu
Krēmam:
2 avokado, 1 citrons,
100 g Rikkotas,
½ tējk. sāls
Griķus izvāra un atdzesē. Kaltētās sēnes iemērc karstā ūdenī.
Iejauc mīklu: sakuļ olas ar cukuru
un sāli, pievieno griķus, sasmalcinātas sēnes, kaltētus tomātus un
miltus. Liek mīklu formā. Var cept
arī pannā 20 minūtes. Kēksu atdzesē. Gatavo krēmu: Blenderī
sablendē avokado ar citronu sulu.
Samaisa ar biezpiena sieru, pievieno sāli. Pārklāj ar krēmu kēksu un
pasniedz ar vītinātu gaļu.

125 g sviesta vai margarīna, 50 g cukura, 1 paciņa vaniļas cukura vai citrona
aromāta, 2-3 olas, 250 ml piena, 250 g miltu, 1 paciņa cepamā pulvera,
pūdercukurs
Ar miksera palīdzību taukvielas saputo ar cukuru un vaniļas cukuru vai
citrona aromātu. Pakāpeniski pievieno olas un pienu - pievieno miltus un cepamo pulveri. Cep vafeļu sirsniņu pannā gaiši brūnas. Pasniedz pārkaisītas ar
pūdercukuru

Vienkāršās vafeles

4 kabači,
250 g rīsu,
350 g maltas liellopu gaļas,
1 burkāns,
1 sīpols,
150 ml krējuma
Kabačus sagriež aptuveni 3
cm platās ripiņās, izņem mīkstumus, atstāj nedaudz, lai veidojas
apakšdaļa. Vāra 5 min. Izvāra arī rīsus, apcep sīpolus un burkānus. Samaisa
kopā malto gaļu, rīsus un apceptos dārzeņus. Pilda kabačus, pa virsu pārlej
krējumu. Cep 180 grādos uzkarsētā cepeškrāsnī 20 minūtes.

Ar gaļu un rīsiem pildīti kabači

1
mango, 1 avokado,
4 zariņi bazilika,
1 ēdamk. balzamiko,
1 ēdamk. olīveļļas,
šķipsniņa sāls,
šķipsniņa melno piparu
Mango un avokado sagriež kubiņos.
Liek bļodā, pievieno balzamiko un olīveļļu, visu rūpīgi samaisa.
Pievieno sāli, piparus un bazilika
lapiņas.

Mango un avokado salāti

Rauga mīkla
Pildījumam:1 puravs, 1 ola, majonēze, eļļa cepšanai, dārzeņu sausais buljons
Puravus sagriež un apcep, pievieno sauso buljonu, majonēzi, sagrieztas vārītas olas un kārtīgi sajauc.
Masu liek uz izveltnētiem rauga mīklas aplīšiem un aizspiež malas. Pīrāgus kārto uz plāts un cep +200…+220
°C aptuveni 20–25 minūtes. Pildījumam var izmantot
arī vistas vai jebkuru malto gaļu, sarīvētu sieru, maltas
sēnes, skābētus kāpostus, rīsus un olu. Var likt saldo
pildījumu – šokolādi, biezpienu vai ogas.

Ziedkāpostu gratēns

900 g ziedkāpostu,
300 ml piena,
100 g saldā
krējuma,
100 g siera,
2 - 3 ķiploka
daiviņas,
augu eļļa,
sāls, muskatrieksti, zaļumi
Ziedkāpostus sadala mazākos gabalos.
Pienu atšķaida ar ūdeni proporcijā 1:1, pievieno sāli un izvāra pienā ziedkāpostus. Sieru
sarīvē. Pusi rīvētā siera samaisa ar saldo krējumu, pievieno muskatriekstu un sasmalcinātu
ķiploku. Cepamformu ietauko ar augu eļļu, liek
tajā kāpostus, pārlej ar siera-krējuma masu.
Cep cepeškrāsnī 10 minūtes, pēc tam pārkaisa ar atlikušo sieru un zaļumiem, turpina cept
vēl 5 minūtes, līdz gratēns kļūst zeltaini brūns.
Šim ēdienam var pievienot vistas vai truša
gaļu, tad tas kļūs sātīgāks.

Ābolu krambls

2 palieli cieti
āboli,
4 ēd.k. brūnā
cukura,
½ ēd.k. sviesta,
¾ ēd.k. kanēļa,
2 ēd.k. auzu
pārslu, 1 tēj.k. miltu,
¼ tējk jūras sāls, vaniļas saldējums
Uzsilda cepeškrāsni līdz 200 grādiem.
Kārtīgi samaisa 2 ēdamkarotes cukura ar
kanēli un sviestu. Sagatavo ābolus – nomizo
un iztīra serdi. Pārgriež ābolus uz pusēm un
veic tajos iegriezumus. Ābolus kārto cepešpannā un ieziež ar cukura un sviesta masu,
kas sagatavota pirms tam. Pārklāj ar foliju un
cep 20 minūtes, tad foliju noņem un cep vēl 10
minūtes. Atsevišķā traukā samaisa atlikušās
sastāvdaļas. Iegūto masu pilda ābolu “kabatiņās”. Cep 10 minūtes. Pasniedz ar saldējumu.
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Ģimenes futbola diena: lekcijas, stafetes, konkursi un salūts
vakars noslēdzās ar kinoseansu zem vecāki, kuri neatpalika aizrautībā un
klajas debess, skatītājus izklaidēja neatlaidībā. Driblings, futbola snaiperi,
mūsdienīga komēdija, lai vairotu pozi- divas jautras stafetes, futboulings – titīvas emocijas.
kai spēj piedalīties. Stacijas darbojās
Otrā “futbola diena” Krāslavā star- līdz pat pusdienlaikam.
tēja jau pulksten 10 no rīta: visi gribētāPamatīgi iestiprinājušās, futbola
ji varēja baudīt piepūšamās atrakcijas ģimenes dienas otrajā pusē bija gatapar velti. Jāsaka, ka šis piepūšamais vas piedalīties īpašajās ģimeņu stafeprieks bija diezgan populārs, likās, ka tēs. Diena noslēdzās ar pašu ātrāko,
gribētāju rinda nebeigsies nekad. Taču prasmīgāko, veiklāko un neatlaidīgāko
šī izklaide neattiecas uz futbolu, tāpēc apbalvošanu. Ar prieku nosaucu uzpievērsīsimies pamata programmai.
Precīzi pulksten 11 svētdienā pasākuma vadītājs Jānis Vorošilovs atklāja svētkus.
Klātesošos, kuru bija diezgan
daudz, sveica Krāslavas novada domes izpilddirektors
Stafeti iziet Tomass Bergs.
Jānis Geiba, pašvaldības
“Ģimenes futbola dienas” pasā- aģentūras “Labiekārtošana
kumi šogad risinājās divas dienas. K” direktors Ēvalds Cauņa,
Viss sākās sestdien, 9. septembrī, un Krāslavas novada Izglītības
sākās ar mūsu jauno futbolistu trium- pārvaldes vadītāja Lidija Migfu. Neskatoties uz to, ka šogad pēdējā lāne. Goda viesu, kuri daubrīdī no dalības atteicās komandas no dzus gadus aktīvi atbalsta
Visaginas, Daugavpils un Jēkabpils, mūsu novada futbola kustību,
futbola sacensības notika. Uzvarot vidū bija uzņēmuma “Ritms
Ilūkstes un Maltas komandas, mūsu R” valdes priekšsēdētājs Pājaunie futbolisti kļuva par čempioniem. vels Širokijs, novada domes
Protams, no vienas puses, stipro sān- deputāts Aleksandrs Savic- Pēdējie tiesneša Eduarda Berga
cenšu neesamība sarūgtināja, no ot- kis, mūsu pilsētas futbola ko- skaidrojumi.
ras puses, pat nedaudz glaimoja, jo mandu treneris Vadims Atakopš neseniem laikiem, pateicoties maņukovs. Bija gan apsveikuma, gan varētājus: Kārlis Vagalis (grupa līdz 7
Vadima Atamaņukova centieniem, novēlējuma uzrunas, bet svētku starts gadiem), Rihards Sitniks (8-10 gadi),
Krāslava ieguva diezgan nopietnu tika dots ar futbola bumbu “salūtu” – Ustins Jeršovs (11-16 gadi); tēvu grufutbola pilsētas reefektīvi un tēmai atbilstoši.
pā stiprākais izrādījās Aleksandrs Krjuputāciju. Starp citu,
Pēc salūta sekoja sa- kovs; uz pjedestāla augstākajā pakāvisdrīzāk sportistus
censības futbola bumbu pienā ierindojās uzreiz trīs māmiņas
un viņu trenerus nožonglēšanā.
Dalībnieki – Snežana Petroviča, Kristīna Bobiča,
biedēja laikapstākļi.
varēja pieskarties bumbai Amina Rahimova. Ģimeņu stafetēs
Vēl jo vairāk varam
ar kāju, galvu vai plecu, uzvaru guva Djatkoviču ģimene.
lepoties ar mūsu futorganizatori skaitīja pieKrāslavā futbola otrās dienas bobolistiem, kuri ne no
skārienus, lai paziņotu nuss bija laikapstākļi – iztika bez lietus.
kā nenobijās.
kopējo piesitienu skaitu, Organizatori varēja būt tikpat apmiePēc svinīgas
cerēdami uz rekordu. Re- rināti kā dalībnieki. Paldies par darbu
kausu pasniegšakords bija – 1357 sitienus Vijai Sjadro, Bergu, Djatkoviču, Krjukonas un īsas fotosepa bumbu izdarīja visi sa- vu, Silibitkinu ģimenēm, vadītājam Jāsijas vārtos uzvarēcensību dalībnieki, no tiem nim Vorošilovam un visiem, kas uzdātāji devās uz “futbola
893 sitienus izdarīja Pāvels vināja mūsu bērniem lieliskus svētkus,
dienu” pirmo pasāBaranovskis. Rezultātu pa- kas ilgi paliks atmiņā!
kumu projekta “Pa- Pāvels Baranovskis –
ziņošana tika sagaidīta ar
Andrejs JAKUBOVSKIS
sākumi vietējās sa- žonglēšanas ar bumbu
sajūsmu.
Autora foto
biedrības veselības čempions.
Pirms futbola dienas
veicināšanai
un
pamata programmas sāslimību profilaksei Krāslavas novadā” kuma rīkotāji nolēma pateikties visiem,
ietvaros, kuru īstenoja Krāslavas no- kas atbalstīja projektu, nodrošināja
vada dome, pateicoties aktīvo vecāku visu iespējamo atbalstu futbola kustībai
atbalstam. Pie futbola kluba “Krāslava” Krāslavā. Sporta krekli un cepurītes ar
“ofisa”, kas atrodas “Varavīksnes” vi- Krāslavas futbola komandas logotipu
dusskolā, mūsu jaunos sportistus gai- saņēma pašvaldības darbinieki, šī
dīja veselīga uztura speciāliste Agne- masveida sporta veida mūsu pilsētā
se Pavlova. Izvietojušies krēsliņos un daudzu gadu atbalstītāji, bet vadītājam
solos, futbolisti sagatavojās noklausī- Jānim Vorošilovam pasniedza futbola
ties lekciju. Par laimi, Agnese brīnišķīgi bumbu, uzsverot, ka Latvijas futbola
izprata savas auditorijas intereses un federācijā Krāslava ir pazīstama, pavēlmes, viņa sagatavoja klausītājiem teicoties trenerim Vadimam Atamaņuinteresantas spēles un viktorīnas, kuru kovam un sporta pasākumu  harizmālaikā dalībnieki, paši to nemanīdami, tiskajam vadītājam. Pēc tam sekoja
iegaumēja veselīgas pārtikas produk- stafetes.
tus un kaitīgos našķus. Kamēr audito“Varavīksnes” vidusskolas starija veica uzdevumus, mūsu futbolistu dionā bija ierīkoti pieci dažādi laukuvecāki saņēma diezgan izsmeļošu un mi, kuros dalībnieki, sadalīti vecuma
profesionālu konsultāciju par to, kā pa- grupās, varēja demonstrēt savas
reizi barot futbola zvaigzni, lai sporta prasmes, iemaņas, kā arī sportisko
nodarbības ietu labumā un palīdzētu raksturu un neatlaidību. Sacensībās
gūt vēl vairāk uzvaru. Pirmās dienas piedalījās ne tikai bērni, bet arī viņu Vārtos sit Aleksandrs Krjukovs.

Ģimeņu stafešu dalībnieki ar balvu trofejām.

Brīvdienu
maršruti
Daugavpils
“Māla mākslas centrā” turpinās Latgales keramikas izstāde.

Starp
izstādes
dalībniekiem ir arī
krāslaviete
studente Līga
Krasnikova, pazīstamo keramiķu Valda un
Olgas Pauliņu
meita. Arī viņu
darbi ir skatāmi
šajā ekspozīcijā.
Aleksejs
GONČAROVS

Krāslavas novada
Dzimtsarakstu nodaļa ziņo
Jūlijā mūžībā aizgājuši 22 cilvēki:
Personas uzvārds,
vārds

Dzimšanas
datums

Miršanas
datums

Dundare Leongina

05.07.1923

22.07.

Gekišs Heinrihs

20.07.1927

14.07.

Kleščinska Raisa

02.01.1936

13.07.

Kovaļonoks Jāzeps

30.11.1934

16.07.

Lazareva Ņina

06.02.1936

09.07.

Leikuma Albīna

14.12.1935

13.07.

Leontjevs Viktors

29.11.1957

21.07.

Lutinska Janīna

29.05.1937

23.07.

Marhele Viktorija

25.12.1926

09.07.

Miglāne Monika

12.06.1926

31.07.

Mirovičs Alberts

20.06.1940

28.07.

Ozoliņš Pēteris

23.06.1951

01.07.

Podjavo Vitolds

08.08.1936

07.07.

Rudiks Mihails

15.08.1950

27.07.

Saviniha Jeļena

08.03.1925

14.07.

Semjonovs Jefims

21.10.1932

28.07.

Šaripo Vladimirs

20.05.1939

01.07.

Šņucins Staņislavs

03.10.1941

11.07.

Tiško Stepans

03.03.1932

08.07.2017

Viļuma Janīna

20.05.1926

30.07.2017

Volkovs Vladimirs

26.05.1955

12.07.2017

Zarakovska Nadežda

23.02.1936

17.07.2017

Augustā mūžībā aizgājuši 20 cilvēki:
Personas uzvārds,
vārds

Dzimšanas
datums

Miršanas
datums

Baženovs Aleksandrs

01.12.1938

28.08.

Bogdanova Vera

05.12.1940

05.08.

Buko Anna

15.04.1925

05.08.

Dorofejevs Dmitrijs

13.10.1976

02.08.

Gromova Zinaīda

08.04.1949

23.08.

Jančevska Janīna

12.01.1926

12.08.

Kairo Jāzeps

19.02.1930

11.08.

Kucins Antons

13.08.1951

01.08.

Livčāns Jānis

17.03.1951

15.08.

Miglāns Donāts

24.11.1949

11.08.

Sarguns Vladislavs

18.10.1937

25.08.

Sargūne Anastasija

07.10.2008

18.08.

Saviča Marija

03.08.1935

01.08.

Skorodihins Sozons

20.09.1934

21.08.

Skrepļonoks Arvīds

17.08.1970

14.08.

Sokolovskis Viktors

04.03.1929

26.08.

Steļmačonoks Valentīns

14.06.1944

02.08.

Svarinska Helēna

20.07.1915

11.08.

Šlapins Pēteris

04.06.1939

18.08.

Žukova Antoņina

08.02.1926

29.08.

10

2017. gada 15. septembris
Televīzijas programma

SESTDIENA, 16. septembris
7.30 Province
8.00 Ekspedīcija Sumatrā
8.30, 4.30 Automoto raidījums nr.2
5.30 Province
6.00 Latvijas Republikas valsts 9.00, 4.00 Veiksmīgs uzņēmējs
Latvijā
himna
9.30 Sāras mūzika 9.45 V.I.P.
6.02 Personība. 100 g kultūras
10.30 Adreses
7.00, 9.30 Multfilmas
11.00 Sporta studija
9.00 Kas te? Es te!
11.50 Zaglīgie pērtiķi
10.00 Ķepa uz sirds
12.50 Kopā ar savvaļu
10.30 Mans zaļais dārzs
13.20 Bez aizvainojuma
11.00 Mazā Nikolā brīvdienas
13.55 Kūku čempions
12.50 Eņģeļu māja
16.10 Džeina Eira
13.55 Es mīlu ēdienu!
17.10 Aizliegtais paņēmiens
14.25 Adreses
14.55 700 pasaules brīnumi. Zie- 18.10 Eiropa koncertos
19.05 Futbols.
meļindija
21.20 Anekdošu šovs
15.25 Dzirdi balsis
21.50 Midsomeras slepkavibas
16.00 Sāras mūzika
23.45 Inspektors Lūiss
16.20 Kaut kur uz zemes
1.25 LV jaunatklāšanas raidījums “TE!”
16.50 Spiegs savvaļā
18.00 Ziņas 18.20 Aculiecinieks 2.20 Mājas, kur atgriezties
18.35 Ielas garumā
19.05 Vides fakti
LNT
19.35 Latvijas sirdsdziesma
5.00,
4.55
Bernards
20.30 Panorāma
5.15 Mīla fjordos. Zem ledus
21.13 Latvijas Loto izlozes
6.35 Vecpuisis
21.25 Teātris.zip
8.30 Attīstības kods
21.45 Aspazija. Personīgi
9.00, 4.05 LNT Brokastis
0.50 Nobela testaments
10.00 Laimīgs un vesels
2.30 Mana dziesma
10.30 Dzīvīte brīvdienā
3.40 Daugavieši
11.05 Mani virtuves noslēpumi
4.10 LTV - 60. Zelta arhīvs
15.20, 3.15 Sirdsmīļā Monika
4.30 Vakars. Pietura. Jasmīns
15.50 Viesnīca „Švarcvalde”
17.50 Ziņas sešos
LTV7
18.00 Krāmu tirdziņu mistērija
20.00 Ziņas
5.00 Pie stūres
20.35 Degpunktā Sestdienā
5.30 1000 jūdzes Indijā
6.00 Latvijas Republikas valsts 21.05 Lieliskais gadsimts
23.15 Merilinas Monro slepenā
himna
dzīve
6.03 Kas te? Es te!
1.00 Mīla fjordos. Divas vasaras
6.30 Brīnumskapja skola
2.30 Doktors Mārtins
7.00 Robotikas pasaule

LTV

SVĒTDIENA, 17. septembris
7.30 Vides fakti
8.00 Savai zemītei
6.00 Latvijas Republikas valsts 8.30 Aculiecinieks
himna
8.45 Vai Rīga jau gatava?
6.02 Personība. 100 g kultūras
9.00, 4.00 Skats rītdienā
7.00, 9.30 Multfilmas
9.30, 4.30 Izglītība un karjera
9.00 Kas te? Es te!
10.00 Nedēļas apskats
10.25 Kaut kur uz zemes
10.30 Mazā Nikolā brīvdienas
10.55 Britu dārza slepenā vēsture
12.15 Zaglīgie pērtiķi
12.00 Dievkalpojums
12.45 Mājas, kur atgriezties
13.00 Saknes debesīs
14.25 Labākais no Latgales
13.26 Daudz laimes, jubilār!
15.20 Lai top!
14.10 Latvijas sirdsdziesma
17.30 Tās tik ir operas! Jevgenijs
15.10 Ķepa uz sirds
Oņegins
15.40 Mans zaļais dārzs
18.25 Nemiera gars
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g 19.15 SOKO Štutgarte
kultūras
21.00 Izmeklētājs un jūra
17.05 Grāntčestera
22.45 Anekdošu šovs
18.00 Ziņas
23.15 Džeina Eira
18.20 Province
0.15 Slēgtā ķēde
18.50 I. Lindstrēma. Grētas kāzas 1.55 Eiropa koncertos
20.30 Panorāma
2.45 Sporta studija
20.50 De facto
3.30 LTV. Zelta arhīvs
21.25 Viktorija
22.20 Skaļāk par sprādzieniem
LNT
0.25 Ziemeļu puse. Ķīna
5.00, 4.30 Karamba!
0.55 Ziemeļu puse. Sākums
5.15 Briklberija
1.10 Spiegs savvaļā
5.55 Čikāgas sardzē
2.20 Īstās latvju saimnieces
6.35 Kontakts kopā ar doktoru
3.15 Lai top!
5.00 LV jaunatklāšanas raidījums Čārlzu Stenliju
7.05 Dzimuši policisti
“TE!”
8.00 Kristela
9.00, 3.45 LNT Brokastis
LTV7
10.00 Dzīvīte brīvdienā
5.00 Province 5.30 Adreses
10.30 Atspēriens izaugsmei
6.00 Latvijas Republikas valsts 11.05 Mani virtuves noslēpumi
himna
13.40 Skolotāji
6.03 Kas te? Es te!
15.55 Noslēpumainā meitene
6.30 Brīnumskapja skola
17.50 Ziņas sešos
7.00 Robotikas pasaule
18.00, 1.50 Vecie īgnie policisti

LTV

PIRMDIENA,  18. septembris
LTV
6.00 Latvijas Republikas valsts
himna
6.02 Cytaidi latviskais
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.00 Noslēpumu viesnīca
10.35, 13.05, 14.50 TV-Shop
10.50 Mans zaļais dārzs
11.20 I. Lindstrēma. Grētas kāzas
13.20 Ķepa uz sirds
13.55 Bruņinieks Rūsiņš
14.25 Reaktīvie draugi
15.05 Lēna, mana mūža
mīlestība
18.00, 23.20 Ziņas
18.56 Ceturtā studija
19.30 Aizliegtais paņēmiens
20.30 Panorāma 21.15 V.I.P.
22.00 Sporta studija
22.45 Sajūti Latgali!
23.35 De facto
0.10 Nacionālie dārgumi. 100 g
kultūras

0.55 Pasaules panorāma
1.25 Kaut kur uz zemes

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā
5.30 Nedēļas apskats
6.00 Latvijas Republikas valsts
himna
6.03 1000 jūdzes Indijā
6.30 Vienmēr formā!
7.00 Kūku čempions
9.15 Latvijas sirdsdziesma
10.10 Lēna, mana mūža
mīlestība
11.00 Majore Kosatkina
12.00 Futbols
14.10, 1.40 Euromaxx
14.40 Punkts uz “i”
16.20, 19.35 Bez aizvainojuma
17.00 Dzīve šodien
18.05 Muhtars atgriežas
19.00 Šovakar
20.10 Ceļš uz skolu
21.10 Maklauda meitas

3.45 Reičela Alena. Vienkāršās 7.25 Ekskluzīvs
maltītes
8.00, 10.00, 16.00 Šodien
8.25 Skate
8.55 Viņu tradīcijas
TV3
9.30 Gatavojam kopā ar A. Zimi5.00 Greislenda
nu
5.50 Bruņurupuči nindzjas
10.20 Galvenais ceļš
6.45 Beibleidi
11.00 Dzīvais un mirušais ēdiens
7.10 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis
11.55 Dzīvokļa jautājums
7.45 Dusmīgie bebri
13.00 Mūsu uzraugs
8.15 Krauklis, mazais resgalis
14.05 Braucam un ēdam
9.00 Sīči dara trakas lietas
15.00 Muhtars. Jaunās pēdas
10.00 Sveika, Rīga!
16.20 Reiz…
10.35 Auto ziņas
17.00 Miljonu vērts noslēpums
11.05 Bibliotekāri
19.00 Centrālā televīzija
12.05, 1.50 Bēdz no bumbas: 20.00 Tu esi super!Танцы”
Patiess bēdubrāļu stāsts
23.00 Mentu kari
14.10 X Faktors
1.00 Starptautiskā kokzāģētava
16.50 Hazardas brašuļi
2.00 Pie Morgulisa
19.00, 4.30 Ziņas
19.35 Leģenda par aizbildņiem:
PBK
Kahūlas pūcēm
21.35 21:35 Tors: Tumsas karaļ- 5.35 EuroNews
valsts 23.50 Ķieģelis
6.15, 10.00, 12.00, 16.30 Ziņas
3.30 Iespējams tikai Krievijā
6.25 Spēlē ermoņikas
7.00, 10.25 Multfilmas
7.30 Pēc brīnumiem
TV3+
8.35 Cik jauni mēs bijām...
7.00 Infomānija
9.40 Mācītāja uzruna
8.00 Saimnieks meklē sievu
10.20 Skaistuma noslēpumi
9.35 Masteršefs bērni. Krievija
11.15 Garša
10.40 Reiz Krievijā
12.25, 16.50 Padalies ar savu
11.45 Pieci draugi
laimi
13.35 Pioniera godavārds, brīv- 17.30 Gribi būt miljonārs?
dienas ir klāt!
19.20, 20.20 Šovakar
15.30 VALL-E
20.00 Laiks
17.35 Tētis sprukās
22.55 Fonogrammas karaļi
20.00 Uz nažiem
23.55 Ātrāk par trušiem
21.00 Labirinta skrējējs
1.50 Labi sēžam
23.15 Būda mežā
3.00, 4.45 Smieklīgi video
1.05 Amerikāņu šausmu stāstiņi 3.15 Tu un es

NTV Mir
20.00 Ziņas
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.05 Lieliskais gadsimts
23.15 Viesnīca „Švarcvalde”
1.10 Apmierini mani
3.25 Reičela Alena. Vienkāršās
maltītes
4.55 Bernards

TV3
5.00 Greislenda
5.55 Bruņurupuči nindzjas
6.50 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis
7.20 Dusmīgie bebri
7.50 Džungļu krustojums
8.25 Puika pret Kaķi
8.50 Māmiņu klubs
9.25, 4.30 Gatavo
10.00 Superbingo
11.00 Īstie veči
12.05, 0.50 Ilgākais ceļojums
14.50 Tors: Tumsas karaļvalsts
17.00 Leģenda par aizbildņiem:
Kahūlas pūcēm
19.00 Nekā Personīga
19.50 Nekā Personīga. Melu teorija
20.20 X Faktors
23.00 Mūmija 3: Skorpionu karalis
3.05 Iespējams tikai Krievijā

RTR Planēta (Baltija)
NTV Mir
7.30 Ekskluzīvs
8.00, 10.00, 16.00 Šodien
8.20 Vēlreiz sveicināti
8.45 Ar mazuļa lūpām
9.25 Ēdam mājās
10.25 Pirmais raidījums
11.05 Tehnikas brīnums
12.00 Vasarnīcu lieta
13.05 Dubultstandarti
14.05 Kā kino
15.05 Muhtars. Jaunās pēdas
16.25 Kriminālā Krievija
17.05 Izmeklēšanu veica…
18.00 Jaunās krievu sensācijas
19.00 Nedēļas kopsavilkums
20.15 Tu neticēsi!
21.05 Zvaigznes satikās
22.55 Mentu kari
0.55 Ceļu patruļa
4.35 Anna uz kakla

PBK

5.15 EuroNews
5.30, 10.00, 12.00 Ziņas
5.40 Pulksteņmeistars
6.05, 10.25 Multfilmas
6.25 Ivans Vasiļevičs maina profesiju8.10 “Veselība”
TV3+
9.25 600 sekundes par skaistu6.30 Kristīgā programma
mu un veselību
7.00 Infomānija
9.40 Piezīmes
7.30 Saimnieks meklē sievu
11.05 Goda vārds
9.05 Tētis sprukās
12.20 Vasarnīca
11.45 Miss Slepenā aģente: bru- 12.55 Galvenais valsts kaķis
ņota un apburoša
13.40 Festivāls “Žara”
14.05 Labirinta skrējējs
16.45 Labais puika
16.15 No baskājes līdz lēdijai
19.20 Vislabāk!
19.00 Nosvērti cilvēki
21.00 Laiks
21.00 Bada spēles: Zobgaļsīlis. 22.50 Kas? Kur? Kad?
23.15 CSI aģenti
0.10 8 Jauni randiņi
22.00 SOKO Štutgarte
23.45 Midsomeras slepkavības

TV3

5.00 Greislenda
5.50, 15.15 Īstās mājsaimnieces.
5.00, 4.45 Karamba!
Beverlihilsa
5.25 Kristīgā programma
7.00 Multfilmas
5.55, 11.15 Bernards
8.10, 12.25 Lielā sprādziena teorija
6.00, 2.55 900 sekundes
9.05, 16.55 Nozieguma skelets
8.15 Apsolītā
10.05 Sīči dara trakas lietas
9.15 Grieķiete
10.30 Māmiņu klubs
10.25 Sirdsmīļā Monika
11.05 “Top Shop”
11.00, 13.45, 0.55 TV shop
11.20 Elementāri, Vatson!
11.20 Lieliskais gadsimts
13.20 Četrarpus draugi
14.00, 20.00 “LNT ziņas”
13.50 Transformeri: roboti maskējas
14.20 Sagraizītie
14.15, 3.00 UgunsGrēks
15.20 Mūsu Čārlijs
16.15 Viņas melo labāk
16.30 Mīlestības vīns
17.35, 18.00 Mani virtuves no- 17.55 Tētuka meitiņas
slēpumi
19.00, 3.35 Ziņas
17.50 Ziņas sešos
19.35, 4.05 Bez Tabu
18.55, 1.45 Iemīlēties vēlreiz
20.20, 2.25 Svešā seja
20.35 Transports šodien, rīt
21.00 Īstie veči
20.40, 2.30 Degpunktā
22.00 Zem kupola 23.00 Motīvs?
21.10 Ekstrasensi kā detektīvi
0.00 Nekā Personīga
22.55 Okšķeris
0.50 Melu teorija
0.00 LNT ziņu TOP 10
1.25 Sveika, Rīga!
1.20 Attīstības kods
1.55 Sīči dara trakas lietas

LNT

5.25, 8.20 Neatliekamā
8.00, 11.20 Vēstis - M
9.15 Dzīvie stāsti
10.05 Pieci pret vienu
11.00, 14.00, 20.00 Vēstis
11.40 Humora raidījums
14.20 Mana mamma ir pret
18.00, 0.30 Jaunais vilnis 2017
21.00 Gribu būt laimīga
1.25 Mākslas filma
3.05 Čuksti

21.10 Šovakar
23.40 Fonogrammas karaļi
0.25 Labi sēžam

1.40 EuroNews
1.55 Mākslas filma
4.15 Mākslas filma
5.35 Smieklīgi video

16.15 Sporta ziņas
18.30 Vislabāk!
20.00 Kontūras
21.05 Festivāls “Žara”
0.05 Raidījums par V. Meņšovu

Baltkrievija 1

6.10 Būtība
6.35 Ekspress-komandējums
8.20 Kulinārā diplomātija
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Veselība
10.00 Vasarnīca
10.35 Lielā selfiju tūre
RenTV Baltic
11.10 50 receptes
5.45 Skatīties visiem!
12.10, 15.45 Steigties mīlēt
6.30 Karavīri
13.55 Cerību vēstule
7.25 Dzīvais temats
15.15 Ukraina
8.25 Dievu ēdiens
18.45 Lielā televīzija
9.30 Mintrans
21.00 Panorāma
10.10 Visnoderīgākā programma 21.40 Laimīgs vakars
11.10 Godīgs remonts
22.40 Maša
12.15 Vadīt krievu stilā
0.25 Sporta diena
12.50 Katram pa kaķēnam
13.25 Čapmanes noslēpumi
Baltkrievija 2
14.25 Cilvēces mīklas
6.55 Eņģeļu draugi
18.35 Visšokējošākās hipotēzes
7.30 Mf. Drosminieks
20.35 Dokumentāls projekts
8.30, 20.55 TV barometrs
22.40 NEXT
8.35 Mūsu ķermeņa šifri
9.25 Aklās kāzas
ONT
10.35, 21.00 Jaunkundze - zem7.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
niece 11.35 Kaķis zābakos
7.05 Izmeklēšanu vada diletanti 13.35 Solis augšup: Uz visu banku
9.05 Multfilmas
15.35 Mats matā
9.20 Veselība 10.30 Garša
16.05 Laupīšana itāļu stilā
11.10 Ideāls remonts
18.05 Iemāci sievai stūrēt
12.10 Padalies ar savu laimi
19.05 Ip Man: Leģendas rašanās
16.15, 21.00 Sporta ziņas
22.05 Sportloto 6 no 49, KENO
16.20 Šurumburums
22.10 Atdodiet man skaistumu
16.40 Sazvērestības teorija
23.25 Karību jūras pirāti : Miroņa
17.40 Gribi būt miljonārs?
lāde
19.10 Mans bizness
21.05 Veiksme pūrā

RTR Planēta (Baltija)
5.30 Nejaušais līdzbraucējs
7.20 Pats sev režisors
8.15 Smieklu panorāma
8.45 Vēstis - M
9.25 Rīta pasts
10.00 Kamēr visi mājās
11.00, 14.00 Vēstis
11.20 Smieties atļauts
14.20, 2.40 Nevaru pateikt “Ardievu”
16.10 Ļaunais liktenis
20.00 Nedēļas vēstis
21.50 Svētdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu
23.45 Jaunais vilnis 2017

RenTV Baltic
5.35 Skatīties visiem!
6.20 Vadīt krievu stilā
6.40, 10.40 Aklais
15.00 Kara noslēpums
22.00 Būris

ONT
7.00, 9.00, 16.00 Ziņas
7.05 Izmeklēšanu vada diletanti
9.05 Svētdienas sprediķis
9.20 Multfilma
9.40 Piezīmes
10.00 Goda vārds
10.40 Vasarnīca
11.15 Galvenais valsts kaķis
12.00 Cik jauni mēs bijām...
13.00 Mākslas filma
14.30 Pēdējais elektrovilciens

TV3+
6.05 “Comedy Club”
6.55 Multfilmas
8.00, 1.45 Ekstrasensu cīņas
9.40, 17.50 Brīvdienas Meksikā
10.45 Uz nažiem
11.40, 16.50 Mūsu Krievija
12.05 TV-Shop
12.20 Stāvoklī 16 gados
14.40 Saška
15.40 “Comedy Club”
18.55 Celtniecība
19.55 Virtuve
21.00 No baskājes līdz lēdijai
23.25 Visabākā eksotiskā viesnīca „Kliņģerīte”

Baltkrievija 1
7.15 Ekspress-komandējums
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls
9.45 Ātrumkārba
10.25 Tauta
11.00 “50 receptes”
12.10 Ziņas. Centrālais reģions
12.35 Maša
14.15 Apkārt planētai
15.15 Tava pilsēta
15.30 Steigties mīlēt
17.15 Otrā dzīve
20.35 Laika ziņas
21.00 Galvenais ēters
22.10 Mf. Kad dzērves dodad uz
dienvidiem

Baltkrievija 2
7.00 Solis augšup: Uz visu banku
8.50, 20.00 TV barometrs
8.55 Ačgārnā pasaule
9.50 Laimīgi kopā
10.50 Jaunkundze - zemniece
12.00 Madagaskaras pingvīni
13.40 Stila ikona
14.50 Karību jūras pirāti: Miroņa
lāde
17.15 Akmens, šķēres, papīrīts
17.55 Ekstrasensu cīņas
20.35 Divi rubļi
20.55 Jaunkundze - zemniece
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
22.05 Laupīšana itāļu stilā

13.25, 18.30 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.35 Satikšanās vieta
16.30 Sasisto lukturu ielas
19.50 Nāves trase
21.50 Vairogs
23.50 Dienas kopsavilkums
0.25 Pozdņakovs
0.35 Tīmeklis
4.30 Zvaigznes satikās

PBK

6.20, 9.00, 11.00, 15.15, 16.30
Ziņas 6.30 Multfilmas
7.00 Labrīt!
9.25 Kontrolpirkums
10.00 Dzīvo vesels
11.35, 15.30 Vīriešu/ sieviešu
12.50 Moderns spriedums
14.00 Precamies!
NTV Mir
17.35, 18.05 Patiesība
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 18.00, 20.40 Latvijas laiks
16.00, 19.00 Ziņas
18.50 Lai runā!
6.05 Ārstu lieta
20.00, 23.00 Laiks
7.05, 8.05 Rīts
21.10, 23.05, 3.30 Dzimtais
9.00 Muhtara atgriešanās
krasts
10.20 Goda kodekss
23.50 Vakara Urgants
12.00 Zvērināto tiesa
0.30 Pēdējais vilciens

11

2017. gada 15. septembris
1.25 EuroNews 2.05 Labi sēžam
3.15, 5.50 Smieklīgi video
5.15 Sasmīdini komiķi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00 Vēstis 11.40 Vēstis - M
11.55 Radi
13.00, 19.00 60 minūtes
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Vēstis
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Vēstis. М
14.55 Izmeklēšanas noslēpumi
18.00 Tiešais ēters
21.00 Labie nodomi
23.15 Speciālkorespondents
1.45 Sanktpēterburgas vēstis
2.00 Vasilisa
3.30 Tiešais ēters

RenTV Baltic
5.30 Dievu ēdiens
6.20, 9.00 Pēddziņi
7.10, 7.30 Labrīt!
7.29 Laika ziņas
8.00 Vadīt krievu stilā
9.30, 13.55, 23.20 “Ziņas”
10.15 Fantastika zem grifa
11.25 Enigma
13.25 Informatīvais raidījums 112
14.25 Visšokējošākās hipotēzes
15.25 Pareizs līdzeklis

16.30 Ģimenes drāmas
18.35 Čapmanes noslēpumi
19.45 Saviesīgas vakariņas
20.45 Visšokējošāko hipotēžu diena
22.50, 0.45 Skatīties visiem!
23.50 Cilvēces mīklas

17.00, 19.00, 0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 Zona Х
9.10 Galvenais ēters
10.20, 11.20, 12.10, 18.30, 19.20 Sieviešu dakteris
12.50, 14.30, 15.25 Otrā dzīve
15.15, 18.00 Reģionālās ziņas
ONT
17.05 Baltkrievijas laiks
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,1 21.00 Panorāma
1.00,13.00,16.00,18.00,20.30, 1.05 21.45 Mūsējie
Ziņas
22.00 Pēdas
6.05,7.05,8.05 Rīts
23.45 Arēna
9.05 Kontūras
0.40 Sporta diena
10.00 Dzīvo vesels
11.05,13.05,16.15,18.15,21.00 Sporta
Baltkrievija 2
ziņas
7.00 Rīts
11.10 Moderns spriedums
9.00, 19.10, 21.05 TV barometrs
12.05 Precamies!
9.35 Mats matā
13.10 Sieviešu/ vīriešu
10.05 Skābs komentārs
14.15 Laiks rādīs
10.15 Madagaskaras pingvīni
16.55,23.10 Patiesība
11.55 Ačgārnā pasaule
18.20 Kontrolpirkums
12.55 Akmens, šķēres, papīrīts
18.55 Veiksme pūrā
13.30 Aklās kāzas
19.00 Gaidi mani
14.40 Laimīgi kopā
20.00 Laiks
15.40 Kaķis zābakos
21.05 Mūsu dzīve
17.10 Ip Man: Leģendas rašanās
22.10 Izmeklēšanu vada diletanti
19.15 Superloto
0.10 Atpakaļskaitīšana
20.10 Iemāci sievai stūrēt
21.40, 22.05 Atdodiet man skaistumu
Baltkrievija 1
22.00 KENO
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
23.00 Viņus samainīja dzemdību namā
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 15.00,

OTRDIENA,  19. septembris
LTV
5.00 Ceturtā studija
5.25 Būt latvietim. Zviedrija
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Cytaidi latviskais
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.00 Noslēpumu viesnīca
10.35, 13.00, 14.50 TV-Shop
10.50, 18.56 Ceturtā studija
11.15 Latvijas sirdsdziesma
12.15 Daudz laimes, jubilār!
13.15 Province
13.50 Bruņinieks Rūsiņš
14.20 Uzmanību, gatavību, kosmosā!
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība
18.00, 23.05 “Dienas ziņas”
19.30 Personība. 100 g kultūras
20.30 “Panorāma”
21.15 “1:1”
22.05 Ārstējot Alcheimera slimību
23.20 Skaļāk par sprādzieniem
1.25 V.I.P.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2
5.30, 6.03 1000 jūdzes Indijā
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.30 Eiropa fokusā
7.00 Ceturtā studija
7.30, 0.55 Sporta spēks
8.05 Spots
8.35 Es mīlu ēdienu!
9.10 Planēta Zeme
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 Aizliegtais paņēmiens
12.55 Saistītās dzīves
13.25 Futbols
15.35 Vienmēr formā!
16.05, 21.10 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Šovakar
19.35 Kaut kur uz zemes
20.05 Britu dārza slepenā vēsture
22.00 Grāntčestera
22.55 Izmeklētājs un jūra
0.40 Sāras mūzika
1.30 Vienmēr formā!

LNT
5.00 Karamba!
5.25 Kristīgā programma
5.55, 11.15 Bernards
6.00, 3.05 900 sekundes
8.15 Apsolītā
9.15 Grieķiete
10.25, 1.25 Sirdsmīļā Monika
10.55, 13.45, 1.00 “TV shop”
11.20 Lieliskais gadsimts
14.00, 20.00 LNT ziņas
14.20 Sagraizītie
15.20 Mūsu Čārlijs
16.30 Mīlestības vīns
17.35, 18.00 Mani virtuves noslēpumi
17.50 Ziņas sešos
18.55, 1.55 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.40 Degpunktā
21.10 Rozamunde Pilčere. Evitas atriebība 23.10 Tirāns
0.10 Varas spēles

TV3
5.00, 1.00 Greislenda
5.50, 15.05 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa
7.00 Multfilmas
8.10, 12.20 Lielā sprādziena teorija

9.05, 16.55 Nozieguma skelets
10.05 Motīvs?
11.05 “Top Shop”
11.20, 0.05 Elementāri, Vatson!
13.45 Transformeri: roboti maskējas
14.15 Četrarpus draugi
14.45 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi
16.15, 20.20, 1.55 Svešā seja
17.55 Tētuka meitiņas
19.00, 3.40 “Ziņas TV3”
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Kobra
22.05 CSI: kibernoziegumi
23.05 Rouzvuds 2.30 UgunsGrēks

TV3+
6.05 “Comedy Club”
6.55 Multfilmas
8.00, 1.45 Ekstrasensu cīņas
9.40 Visabākā eksotiskā viesnīca „Kliņģerīte” 12.10 TV-Shop
12.30, 18.55 Celtniecība
13.35, 19.55 Virtuve
14.40 Saška 15.40 “Comedy Club”
16.50 Mūsu Krievija
17.50 Brīvdienas Meksikā
21.00 Ekstrasensi detektīvi
22.05 Blitz 23.55 Cīkstonis Salmons

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Goda kodekss
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.30 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.20 Satikšanās vieta
16.30 Sasisto lukturu ielas
19.50 Nāves trase
21.50 Vairogs
23.50 Dienas kopsavilkums
0.25 Tīmeklis
4.15 Dzīvokļa jautājums
5.10 Viss būs labi!

PBK
5.55 EuroNews
6.20, 9.00, 11.00, 15.15, 16.30 Ziņas
6.30 Multfilmas
7.00 Labrīt!
9.25 Kontrolpirkums
10.00 Dzīvo vesels
11.35 Lai runā!
13.00, 3.05 Moderns spriedums
14.05 Precamies!
15.30 Vīriešu/ sieviešu
17.35, 18.05 Patiesība
18.00, 20.45 Latvijas Laiks
18.50 Lai runā!
20.00, 23.00 Laiks
21.10, 23.05, 4.05 Dzimtais krasts
23.50 Vakara Urgants
0.30 Pēdējais vilciens
1.25 EuroNews
2.00 Mākslas filma
3.55, 5.50 Smieklīgi video

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Vēstis
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Vēstis-М
11.55 Radi
13.00, 19.00 60 minūtes
14.55 Izmeklēšanas noslēpumi
18.00, 3.30 Tiešais ēters

21.00 Labie nodomi
23.15 Vakars ar Vladimiru Solovjovu
1.45 Sanktpēterburgas ziņas
2.00 Vasilisa

RenTV Baltic
5.30, 1.25 Skatīties visiem!
5.55 V un S 6.20 Pēddziņi
7.05 Labrīt! 7.25 Laika ziņas
7.30 Labrīt!
8.00 Vadīt krievu stilā
9.00 Pēddziņi
9.30, 13.55 “Ziņas”
10.15 Dokumentāls projekts
11.25 Enigma
13.25 Informatīvais raidījums 112
14.25 Visšokējošākās hipotēzes
15.25 Pareizs līdzeklis
16.30 Ģimenes drāmas
18.35 Čapmanes noslēpumi
19.45 Saviesīgas vakariņas
20.45 Humora raidījums
22.25 Masteršefs

ONT
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,1
1.00,13.00,16.00,18.00,20.30, 1.10
Ziņas 6.05,7.05,8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels
10.10 Sazvērestības teorija
11.05,13.05,16.15,18.15,21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.05 Precamies!
13.10 Sieviešu/ vīriešu
14.15 Laiks rādīs
16.55,0.10 Patiesība
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Veiksme pūrā
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Dzimtais krasts
23.10 Izmeklēšanu vada diletanti

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 0.25 Ziņas.
7.05, 8.05, 15.15 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 Zona Х
9.10, 22.00 Pēdas
10.55, 12.10 Sieviešu dakteris
13.15 Bērnu ārsts
13.45 Diena lielpilsētā
14.45, 15.25 Dziedātāja
17.05 Baltkrievijas laiks
18.00 Reģionālās ziņas
18.30, 19.20 Sieviešu dakteris
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
23.45 Interešu sfēra
0.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 18.50 TV barometrs
9.05, 18.55 Atriebība
11.05, 22.05 Neatklātie noslēpumi
12.15 Divi rubļi
12.35 Šopinga dieviete
13.05, 20.55 Sabraukuši…
14.10 Jaunkundze - zemniece
15.25, 23.10 Viņus samainīja dzemdību namā
16.20, 0.05 PIN kods
17.05 Online. Ārpus tīmekļa
17.35 Draiskais eņģelis
22.00 Sportloto 6 no 49, KENO

15. septembris

Ir iemesls!

1949. gada 15. septembris – Konrāds
Adenauers kļuva par Vācijas kancleru
Droši vien Vācijā nav cienījamāka
politiķa par pirmo VFR pēckara kancleru.
Vēsturē viņš ir iegājis ne tikai kā viens no
rezultatīvākajiem valsts vadītājiem, bet
arī kā vecākais politiķis Eiropas jaunāko
laiku vēsturē, “ekonomiskā brīnuma”
autors, kurš ļāva uzvarētajai un sagrautajai Vācijai ne tikai ātri atkopties, bet arī
ieņemt līderes pozīcijas kontinentā. Visa
šī apbrīnojamā cilvēka dzīve pagāja, kalpojot tēvzemei, pat kaitējot personīgajām interesēm, dažreiz ignorējot nāves
briesmas…
Adenauers piedzima inteliģentā ģimenē Ķelnē. Ieguva izglītību trīs
prestižākajās universitātēs – Freiburgā,
Minhenē, Bonnā. Jurista diploms deva
iespēju piepildīt jauna cilvēka sapni –
kļūt par zvērinātu notāru un strādāt
dzimtajā pilsētā. Viss mainījās pēc kāzām, Konrāda sieva bija ietekmīga pilsētas pašpārvaldes ierēdņa meita.
1904. gadā, principā uzreiz pēc kāzām, Adenauers ieņēma birģermeistara
desmitā palīga posteni, pēc diviem gadiem darbīgais, atjautīgais jurists kļuva
par Ķelnes pilsētas pārvaldītāja pirmo
palīgu. 1917. gadā Konrāds Adenauers
kļuva par Ķelnes birģermeistaru, bet par
uzticīgo kalpošanu impērijai un kompetento lielas pilsētas pārvaldīšanu pārvaldnieks saņēma imperatora piešķirto
goda titulu – galvenais birģermeistars.
Ķelnes mēra ideoloģija bija kristietība. Audzināts stingrās katoļu tradīcijās, Adenaueram bija diezgan konkrēta
izpratne par godīgumu, taisnīgumu un
cēlsirdību. Pilsēta attīstījās, neskatoties
uz diezgan sarežģītiem apstākļiem un
politiskām pārmaiņām. Pirmais pasaules karš, impērijas sabrukums, revolūcija… Birģermeistaram nācās sadarboties
ar franču okupācijas varu, kādu laiku
Adenauers pat atbalstīja separātistus,
kuri iestājās par Reinas zemju atdalīšanu no Vācijas, tiesa, pavisam neilgu laiku… Veimāras republikas izveidošanas
brīdī Ķelnes birģermeistaram bija tik
nozīmīga autoritāte, ka viņš tika ievēlēts
par Prūsijas valsts padomes – kaut kas
līdzīgs Vācijas senātam – priekšsēdētāju.
Tā turpinājās līdz 1933. gadam…
Ķelne bija nedaudzu Vācijas pilsētu vidū, kur pilsētas padomes sastāvā
nacistu partijas pārstāvji palika absolūtā mazākumā. Kad uz pilsētu atbrauca
Hitlers, birģermeistars nedevās viņu
sagaidīt, bet nosūtīja savu vietnieku.
Vēl jo vairāk, Adenauers aizliedza izkārt
karogus ar svastikas zīmi, bet tos divus,
kuri jau bija izkārti, lika noņemt. Šis demaršs nepalika nepamanīts, drīz Ķelnē
parādījās pavisam cits pilsētas vadītājs,
daudz piekāpīgāks un mazāk orientēts
uz konfliktiem.
Adenauers kopā ar ģimeni bija
spiests atstāt dzimto pilsētu, viņš pārcēlās uz Berlīni, kur viņam bija valsts padomes priekšsēdētāja (šo amatu viņam vēl
nepaguva atņemt) dienesta dzīvoklis.
Nodzīvojis neilgu laiku galvaspilsētā, nežēlastībā kritušais politiķis nopirka nelielu mājiņu netālu no Ķelnes un apmetās
tur uz dzīvi. 1934. gadā gestapo apcietināja Adenaueru kā režīma pretinieku.
Diemžēl šoreiz slepenpolicijai nebija
nekādu pierādījumu atvaļinātā politiķa
pretvalstiskajai darbībai.
Otrais arests sekoja 1944. gadā pēc
atentāta mēģinājuma Hitleram. Bijušais
Ķelnes birģermeistars bija pazīstams ar
sazvērniekiem, taču viņu ideju uzskatīja
par bezjēdzīgu un pat bīstamu. Kad apcietināto nogādāja cietumā, galvenais
uzraugs viņam pateica: “Adenauera
kungs! Es lūdzu Jums tikai vienu – nedomājiet izdarīt pašnāvību. Jums jau apritējuši 68 gadi, dzīve praktiski galā, vai ir
vajadzība uzņemties vēl vienu grēku?”
Īstenībā 1944. gadā Konrāda Adenauera
zvaigzne vēl pat nebija uzlēkusi.
1945. gadā, kad Ķelnē ienāca sabiedroto karaspēks, radās nepieciešamība veidot pilsētas administrāciju, kurā

nevarētu iekļūt
bijušie nacisti.
Vienīgais autoritāti guvušais politiķis, kurš nekādā
veidā neizrādīja
simpātijas nacistiem, izrādījās
Konrāds Adenauers… Pie viņa arī vērsās
sabiedroto pavēlniecība…
Pārsteidzoši, ar kādu enerģiju un
spiedienu savu darbu uzsāka Ķelnes birģermeistars pēc kara. Viņam neklājās
viegli… Taču darba pieredze ar okupācijas
varu viņam jau bija, vēl viņam bija nevainojama reputācija, kas ļoti daudz palīdzēja. Jaunas politiskās partijas radīšana, kura varētu apvienot dažādu sociālo
grupu, pārliecību vāciešus, kura varētu
apvienot jaunas, stipras, demokrātiskas
Vācijas izveidei. Tieši par tādu partiju kļuva Kristīgo demokrātu savienība, kuras
priekšgalā 1946. gadā atradās Konrāds
Adenauers. 1949. gadā viņš kļuva par
pēckara Vācijas pirmo kancleru.
Jaunas valsts izveide nacistu reiha vietā nebija viegla. Denacifikācija,
kadru trūkums (kad VFR parādījās sava
Ārlietu ministrija, tad izrādījās, ka divas
trešdaļas tās darbinieku iepriekš bijuši
Hitlera partijas biedri), neapmierinātība
no Eiropas kaimiņu puses… Neskatoties
uz pilnīgu aizņemtību, 50. gadu sākumā
Adenaueram nācās uzņemties arī Ārlietu ministrijas vadītāja pienākumus.
Svarīgākais un rezultatīvākais iekšējās
politikas solis jaunajā Vācijā kļuva kompensāciju izmaksa Izraēlai, maksājot par
holokausta nodarījumiem… Kompensācijas summa – vairāk nekā puse no visa
Māršala plāna ietvaros VFR saņemtā
palīdzības apjoma. Šis solis būtiski ietekmēja valsts ekonomiku, taču nostiprināja VFR reputāciju starptautiskajā arēnā…
Ja ar Rietumu lielvalstīm izdevās diezgan
ātri izveidot kontaktus, tad ar Padomju
Savienību viss bija daudz sarežģītāk.
VDR izveidi Adenauers neuzskatīja par katastrofu savai valstij. Vēl jo
vairāk, viņš to novērtēja kā šķelšanos,
kā vēl vienu iespēju pierādīt brīvas un
demokrātiskas savienības priekšrocības
sociālistiskās “paradīzes”, kura izveidota
pēc staļinisma “demokrātijas” parauga,
priekšā. Saziņa ar Ņiķitas Hruščova valdību veidojās ar pūlēm. Kanclera pirmās vizītes laikā PSRS ārlietu ministrs
Molotovs pārmeta Adenaueram viņa
valsts nacistisko pagātni. Rietumvācijas
valdības vadītājs neapjuka un atbildēja:
“Molotova kungs, tas taču esat Jūs, kurš
parakstīja līgumus ar Hitleru, bet nevis
es. Kādas pret mani pretenzijas?” Molotovs vairs nebilda ne vārda, bet līgums
par sadarbību bija noslēgts…
Iekšpolitikā Adenauers pieturējās
pie “sociālā kapitālisma” politikas, kanclers bija pārliecināts, ka parastā kapitālisma laiks ir beidzies vēl līdz karam. Lai
veicinātu taisnīgu labumu pārdali starp
savas valsts pilsoņiem, valsts vadītājs uzstāja, ka valstij jāizpērk lielo uzņēmumu
akciju daļas, lai pēc tam tās pārdotu šo
uzņēmumu strādniekiem… Valsts kontroli ekonomikā Adenauers samazināja
līdz minimumam, uzskatīdams, ka visāda
veida valsts regulēšana noved pie pašizteiksmes brīvības un iniciatīvas ierobežošanas. Tā vai citādi, jau pagājušā gadsimta
60. gadu sākumā Vācija apsteidza antihitleriskās koalīcijas valstis ekonomikas
attīstības tempos un dzīves līmeņa ziņā.
No politikas Konrāds Adenauers
aizgāja pats, kad viņam apritēja 87 gadi.
Pēc četriem gadiem atvaļinātais kanclers nomira. Aiz viņa zārka gāja visu Rietumeiropas valstu vadītāji. Pēdējā gaitā
pavadīt savu draugu atlidoja arī Dāvids
Ben Gurions, 1947. gadā izveidotās Izraēlas pirmais premjerministrs… Zīmīgs
notikums visai pasaulei, galīgais Otrā
pasaules kara noslēgums.
Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta
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PĀRDOD
apbūves gabalu (954 m2, ir ZG)
Krāslavas centrā. Ir visas pilsētas
komunikācijas. Var izmantot komercapbūvei. Tālr. 29276644;
2-istabu dzīvokli (103.sērija, 53
m2, 4.stāvs) Raiņa ielā 11. 5500
€. Tālr. 29377823, 25656714;
2-istabu dzīvokli (3.st., 103. sērija) klusajā Krāslavas centrā. Tālr.
29276644;
1.5 - istabu privat. dzīvokli “aerodroma” rajonā (Vienības - 65). Ir
remonts - jauna santehnika, PVC
logi, jauni konvektori, iebūvētā
virtuve ar sadzīves tehniku. Samērā nelieli apkures rēķini. 5000
€ (cena runājama). T. 28448446;
1-istabas dzīvokli Krāslavā (Baznīcas 19 - 5). Tālr. 26291423;
garāžu Pļavu ielā (7. bokss, bez
bedres). Lēti! Tālr.28888456;
“VW TOUAREG” - 3.0 TDi, 2008.,
TA līdz 04.2018. Pilns opciju komplekts, automātiskā ātrumkārba, ādas salons, ideālā stāvoklī.
8490 €. Tālr. 29982923;
“TOYOTA Corolla Verso” - 2.2 D,
2006., 6 ātrumi, 5 vietas, TA līdz
01.2018., 4500 €, lieliskā stāvoklī. Latvijā 9 mēn. Tālr. 28213932;
“NISSAN Almera”- 1.5 TD, 2003.,
sedans, jaunas M+S riepas + ziemas riepas NOKIAN (lietotas), TA
līdz 04.2018., 2000 €. T. 26779393;
“FORD Mondeo”- 2000., rezerves
daļām. Aglonā. Tālr. 29959984;
“AUDI 80 B4” - 1.9, TDi, 1993.
LĒTI! Tālr. 26418299;
MTZ - 80. Tālr. 29206512;
zāģmateriālus. Vagondēļus, dēļus, brusas, terases un grīdas
dēļus, blockhause (brusas imitācija), vagondēļus pirtij, plauktus,
līstes. Piegāde. Tālr. 27086886;
KSP (1.20 x 2.70, biezums - 1.6
cm). Tālr. 26400745;
ceļa paneļus (lietoti), pārklājuma
paneļi (10 €/ m2), šķautņainus paneļus, fundamentālos blokus, aku
riņķus, caurules. Tālr. 20122709,
24871690;
benzīna trimerus (80 €), benzīna
zāģus (65 €), inventora metināšanas ierīci (90 €), pusautomātisko
metin. ierīci 2-vienā (225 €), hameleonu maskas (25 €), atslēgu
komplektu (35 €), uzkarināmo laivas motoru (benzīns, 3.8 kw, 150
€). Viss jauns. Tālr. 28704679;
virtuves plītis, krāsnis, kamīnus,
titānus, apkures katlus, dūmvadus. Krāslavā, Tirgus ielā 8a.
Tālr. 29840847;
sintezatoru, velosipēdu, mēbeles
un sadzīves tehniku no Vācijas.
Tālr. 22053960;
mazlietotu veļas mašīnu “Indesit”. Tālr. 28849034;
stūra dīvānu, televizoru “Philips”.
Tālr. 29253086;
melnraibu govi. Tālr. 26486558;
teles (LB, ŠA - 100 %). T. 26360486;
aplecinātu teli (LB, 1,4 g.). Tālr.
20313366;
sivēnus. Iespējama piegāde.
Tālr. 65626787, 27599558;
sivēnus. Tālr. 28683927;
sivēnus. Tālr. 28332431;
jēra gaļu. Tālr. 26379729;

Z               4 m/s

A            2 m/s

labu medu ar piegādi. T. 26149882;
sēklas kartupeļus. Piegāde. Tālr.
27131681;
kūtsmēslus. Tālr. 29883267;
sienu ruļļos (10 t). Tālr. 26432484;
skaldītu malku. (jebkurš izmērs
un koksne). Tālr. 26244024;
malku (bērzs, alksnis). T. 28296806;
malku (skaldītu un klučos). Tālr.
28381659.

DAŽĀDI
VAJADZĪGS palīgstrādnieks celtniecības darbos. Tālr. 27878088.
ģimene meklē jebkādu darbu.
Koka skulptūru izgatavošanas
meistars. Tālr. 25240408.
IZĪRĒJU 16 ha lauksaimniecības
zemes (8 km no Krāslavas). Tālr.
29165987.
IZĪRĒ dzīvokli privātmājā kārtīgai
ģimenei. Tālr. 25931753.
Zobu ārstēšana, raušana un
protezēšana. Tālr. 65425366,
28621435.
pļauju ar trimeri. Tālr. 22402950.
Sadzīves tehnikas remonts un
apkalpe (ledusskapji, saldētavas,
piena dzesētāji). Izbraukšana pa
novadu. Tālr. 29490487.
MŪRĒJAM, tīrām, remontējam
visa veida krāsnis, kamīnus, dūmvadus. Tālr. 29329151.
Rokam, līdzinām, tīrām dīķus.
Tālr. 24979644.
Pārdod aku riņķus, flīzes. Rok
akas. Tālr. 29512291.
Rokam, tīrām dīķus, grāvjus.
Buldozera pakalpojumi. Tālr.
28601483.
ATDOD par simbolisku summu
slaucamu kazu (1.5 g.), āzi (2 g.).
PĒRK baltu kaķēnu. T. 27153586.

IEPĒRK krāsainos
metāllūžņus.
Tālr. 26063346

MINI EKSKAVATORA
PAKALPOJUMI.

veicam visa veida darbus:
rokam tranšejas, ierīko
ūdensvadus un kanalizāciju.
Dīķu rakšana.Tālr. 29521423

Dzimšanas gads - 1978.
Ģeogrāfiskā vieta - Latvija
“Meklēju savus brāļus un māsas. Zinu, ka mēs bijām seši. Māti
un tēvu apcietināja, bet mēs tikām
“izmētāti” pa bērnu namiem. Esmu
dzimusi Krāslavā. Biju pieņemta karavīra V.V. Sanatina ģimenē, viņš tika
izsūtīts uz Rīgu, vēlāk uz Baikanūru.
Šobrīd es dzīvoju Omskā. Man nav
ziņu, kā sauca manus vecākus. Krāslava ir maza pilsētiņa, iespējams,
kāds zina, kas notika ar manu īsto
ģimeni. Palīdziet atrast!

PĒRK
zemi ar jebkādu mežu. Augstas
cenas. Tālr. 29548596;
visaugstākā cena par meža īpašumiem, cirsmām, l/s zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 27413393;
zemi ar mežu un cirsmas. Tālr.
27876697;
zemi Kaplavas pag., Varnavičos.
Tālr. 26999996;
meža īpašumus, cirsmas, izstrādes tiesības. veicam meža taksāciju, projektus. Samaksa pēc līguma noslēgšanas. T. 29409930;
zemi, mežu, jaunu mežu. Tālr.
29129658;
senlaicīgus priekšmetus - lauksaimniecības inventāru, mājas
piederumus, kara tematikas
priekšmetus. Tālr. 22068511.
vaislas aunu. PĀRDOD “CITROEN jumper” (1999.) var rezerves daļām. Tālr. 25406165.

Iepērk
metāllūžņus.

Augstas cenas. Strādājam
jebkurā laikā. T. 29198531

Artēzisko aku
urbšana.
Tālr. 29142220.

Laikraksta “Ezerzeme”
r edakcija pieņem sludinājumus
no pirmdienas līdz ceturtdienai no
plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 15.00).
Tālr. 65681464.

Autoserviss
atslēdznieku.

Vieglo auto akopei un remontam. Iepriekšēja darba
pieredze uzskatāma par prioritāti.
Krāslava, Vienības iela 67.
Tālr. 26869953

SIA “AĻŅI AS”

IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS EUR/ m3

PLASTIKĀTA LOGI
UN DURV IS.
(6-kameru vācu profils
Gealan)

•
•
•
•

Garums
14-17
18-24
25+

3,7
45
64
64

4,3
45
64
64

Garums
14-17
18-24
25+

3,7
45
58
58

4,3
45
58
58

Atlaides līdz 15 %

Metāla durvis.
Iekštelpu durvis.
Žalūzijas/ moskītu tīkli.
Uz vietas ir gatavi logi.

Veikals - salons atrodas
Krāslavā, Lāčplēša ielā
17-1 (iepretim laikrakstam
“Ezerzeme”)

T. 27878088, 28675525

Egle
4,9
45
70
68

Reklāma un sludinājumi
Klientus pieņem

IK “KOVDORS”

parapsiholoģe

• Granīta pieminekļi un kapapmales.
• Kapavietu labiekārtošana.
• Metāliskie nožogojumi un
soliņi.

Gaļina Vitkovska

Ārstē psoriāzi, osteohondrozi,
bronhītu,
miomu,
vīriešu
problēmas, ādas saslimšanas,
baiļu sajūtu. Noņem negatīvo
enerģiju. Likteņa pareģošana.
Tālr. 29992892, 26743499

Piegāde, uzstādīšana.

Tālr. 22324315. Krāslava,
Mednieku iela 2
(slimnīcas raj., bijusī
Baklabaratorijas teritorijā).

SIA “VBKL”

piedāvā betona izstrādā
jumus: ietvju plāksnes, ap
males, fasādes plāksnes,
6 veidu žoga stabus, kapu
apmales, solus, balustrā
des, atkritumu urnas. Mon
tāža.
Tālr. 28893839.
Ūdrīšu pagasts, dz. stacija
Krāslava.

SIA VEGO PLUS
Plastikāta logi, durvis. Mēbeļu izgatavošana. Žalūzijas, roll-slēģi, moskītu tīkli.
Brīvības 10, Krāslava,
tālr. 22402950.
Dagda, tālr. 25992850.

Santehnikas veikals
Tirgus ielā 8
piedāvā metāla, iekštelpu
durvis un plastikāta logus, ražotus Vācijā. Veic visa veida
celtniecības un remonta darbus. Jumta segumu darbi.
Individuāla pieeja katram
klientam.
Pieejamas cenas un lieliska
kvalitāte!

Z/S “Madera”

Iepērk jaunlopus, liellopus,
aitas, zirgus, cūkas. Samaksa
uz vietas. Svari.Tālr. 26563019

Tālr. 27186119 (veikals),
24904572 (remontam
un celtniecībai).

SIA “LATVIJAS GAĻA”
iepērk liellopus,
jaunlopus, aitas,
zirgus. Svari.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 28761515.

Izsakām pateicību priesterim
J. Bulašam, dziedātājām, radiem, draugiem, kaimiņiem un
visiem, kuri bija kopā ar mums
šajā smagajā brīdī un izvadīja
mūžībā mūsu mīļo vīru, tēvu,
vectētiņu Staņislavu Gendeli.  
Piederīgie
Prāts negrib noticēt,
Sirds nesaprot,
Kam pēkšņi apdzisusi
Tava diena.
Izsakām līdzjūtību Alodijai
Tartinskai, no meitas Edītes
pāragri uz mūžu atvadoties.
Šanderu ģimene

SIA “Renem”

aicina darbā

Diametrs

ZA               1 m/s

Gaidi mani

Diametrs

DR              5 m/s

19.08.

5,5
45
66
66

6,1
45
66
66

Priede
4,9 5,5
45 45
60 58
60 58

6,1
45
58
58

Garumus iepriekš saskaņot!

Piegādes vieta: Varakļāni.
Ir transports!
www.alnias.lv
SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 25916403.

IEPĒRK: jaunlopus,
liellopus, aitas.

Elektroniskie
svari.Skaidrā
naudā vai ar pārskaitījumu. Paaugstinātas cenas!
VAJADZĪGI ŠOFERI UN
LOPU SAVĀCĒJI.
Tālr. 65329997, 29996309,
26447663, 29485520

Tajās lapās, ko mūžības vēji
nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.
Skumju brīdī, kad atnākušo
sāpi izraud sveces, izsakām
visdziļāko līdzjūtību Marijai Bartušai, tēti zemes klēpī guldot.
Krāslavas kultūras nama
darbinieki.

vai pa e-pastu: re-nem@inbox.lv

SIA AIBI

Iepērk liellopus,
jaunlopus, aitas, zirgus.

Pērk arī gaļas šķirnes jaunlopus eksportam. Piemaksa
bioloģiskajiem lopiem. Labas
cenas. Samaksa tūlīteja. Svari.Tālr. 26142514, 20238990

Daudz mūžā strādāts, ciests
daudz citu labā ziedots
Pār lieliem tālumiem ceļš
vijies
Nu klusā takā solis mieru rod.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Vijai Gendelei un viņas ģimenei sakarā ar tēva nāvi.
PII “Pienenīte” 10. grupa

SIA “LAUKU
MIESNIEKS”

Iepērk mājlopus. Augstas
cenas. Samaksa tūlītēja.
Svari.  Tālr. 20207132.

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēstis”, interneta resursi un citi avoti
“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.
Publicētie materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim.
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”.
Rēzekne, Baznīcas 28.

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti
Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Iveta Leikuma
Natālija Zdanovska
Ieva Maļinovska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail.ru
26117069, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

REKLĀMA, sludinājumi - tālr. 65681464, fakss - 65681465

