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ES ZINU 
         Šo rudeni un ziemu sola visiem ļoti grūtu. Cenu kāpumu ikdienu jau izjūt
katrs no mums, tāpēc ir svarīgi, ka katrs var pateikt: “Es zinu”, kā rīkoties, ko darīt
un ko es varu jau šobrīd izdarīt, lai solīto “bargo ziemu” visi kopā varētu pavadīt
mierīgāk un priecīgāk. Ļoti ceram, ka mums visiem kopā izdosies. Mūsu
aicinājums ir doties dabā, kur vēl aizvien var atrast daudz vērtīgu materiālu, ko
sagatavot ziemas krājumiem. Šajā izdevumā apkopojām informāciju par vērtīgiem
augiem, ko rudenī varam savākt un sagatavot, kā arī kādu atbalstu ir paredzējusi
valsts, lai sniegtu palīdzētu saviem iedzīvotājiem apkures sezonā. 

        Šogad nav bagātīgs sēņu gads, tomēr pa
kādai baravikai atrast var. Sēņu lasīšana ir
interesants pasākums, kurā var piedalīties
visa ģimene. Gan maziem, gan lieliem ir prieks
atrast kādu skaistu cepurīti, ko pēc tam var
sagatavot savām pusdienām. Tas būs arī
veselīgi un lietderīgi pavadīts brīvais laiks.
Pirms doties uz mežu, svarīgi pārrunāt, kuras
ir ēdamās sēnes, kuras nav, jo Latvijā
sastopamas vairāk kā 4000 sēņu sugas.
Svarīgi padomāt par savu drošību mežā, tas
ir, paziņot radiniekiem, ja uz mežu dodaties
viens, uzlādēt mobilo telefonu, lai var
sazvanīt, ja mežā gadās apmaldīties.
         Sēnes var apstrādāt un sagatavot
ziemai, tās var marinēt, sālīt, kaltēt un
saceptas uzglabāt saldētavā. Šoreiz vairāk
pastāstīsim par sēņu kaltēšanu.

 Tieši baravikas ir vispiemērotākās
sēnes kaltēšanai. Izvēlas tādas sēnes,
kuras nav pāraugušas un tārpainas.
Tās nevajadzētu arī mazgāt. Vienāda
izmēra sēnes var uzvērt uz aukliņas,
pārklāt ar marli un kaltēt svaigā gaisā,
protams, ja ir silts un saulains laiks.
Tā kā rudenī tas ir grūtāk, tad palīgā
var ņemt cepeškrāsni vai plīti.
Vispirms sēnes svaigā gaisā apžāvēt,
pēc tam kaltēt cepeškrāsnī. Kaltē 40–
45 grādu temperatūrā. Kad sēnes
viegli savītušas, temperatūru
paaugstina aptuveni līdz 60 grādiem.
Krāsns durvīs atstāj nelielu spraugu,
lai mitrums izplūst laukā. Sēnes ir
izkaltušas tad, kad kļūst sausas,
tomēr vēl viegli lokās, taču nelūst.
Kvalitatīvām sēnēm ir vienmērīga
krāsa, bez tumšiem plankumiem.
Kaltētās sēnes vajag uzglabāt slēgtās
stikla burkās. Lai top garšīgi ziemas
krājumi!
Informācija iegūta no
http://www.senes.lv/Labakas_edamas
_senes.htm;
https://jauns.lv/raksts/maja-un-
darzs/352082-senu-kaltesana-kuras-
senes-ir-piemerotakas-un-ka-pareizi-
kaltet

Sēnes

http://www.senes.lv/Labakas_edamas_senes.htm
https://jauns.lv/raksts/maja-un-darzs/352082-senu-kaltesana-kuras-senes-ir-piemerotakas-un-ka-pareizi-kaltet


       Par ābolu ražu gan šogad īpaši
sūdzēties nevar. Šis ir īstais laiks, lai
sagatavotu savus ābolu krājumus ziemai.
Āboliem piemīt daudzas veselību
veicinošas īpašības, kuras galvenokārt tiek
piedēvētas augstajam antioksidantu
saturam un vērtīgajai šķiedrvielai, ko dēvē
par pektīnu. Ābolos esošās vielas mazina
alerģiskas reakcijas, stiprina sirds un
asinsvadu sistēmu, kā arī tiek pielietots, lai
apturētu vēža šūnu vairošanos. Tiem
piemīt nervu sistēmu aizsargājošas
īpašības, līdz ar to, samazinot risku
attīstīties neiroloģiskām slimībām,
piemēram, Alcheimera slimībai un vecuma
demencei. Šis antioksidants iznīcina arī
dažādus patogēnus, kas tiek saistīts ar zobu
bojāšanos un mutes dobuma veselības
pasliktināšanos. Ābolu mizā ir viela, kas ir
līdzeklis cukura diabēta ārstēšanā. Tam
piemīt spēja balansēt cukura līmeni un
samazināt glikozes absorbciju līdz pat 52%.
Ābolos esošā viela pektīns ir šķiedrviela,
kuru īpaši novērtē zarnu traktā esošās
labvēlīgās baktērijas, tas palīdz regulēt
vēdera izeju, mazina diskomforta sajūtu un
palīdz uzturēt veselu zarnu mikrofloru. Kā
zināms, jebkas, kas atbalsta zarnu
mikrofloras veselību, sniedz atbalstu
organisma kopējai veselībai, jo tieši zarnu
mikrobioms tiek uzskatīts par
fundamentālu “orgānu” imunitātes un
organisma kopējās veselības veicināšanā.
Pektīns palīdz samazināt arī svaru, jo
kontrolē tauku un ogļhidrātu vielmaiņu, kā
arī mazina apetīti, radot ilgstošu sāta
sajūtu.
Informācija iegūta no
https://www.topivesels.lv/lv/veselibai/ietei
kumi-veselibas-uzlabosanai/parsteidzosi-
veseligie-aboli/300/ 

         Pīlādzim jau no seniem laikiem
ir piešķirta īpaša nozīme cilvēka
dzīvē. Senie latvieši uzskatīja, ja pie
mājas aug pīlādzis, tad māja un tās
iemītnieki ir pasargāta no ļaunuma.
Šis ir īstais laiks, lai domātu, kā
sagatavot pīlādžus ziemai. Mūsu
pieredze - septembrī vienu skaistu
pīlādžu zaru ar visām ogām un
lapām noliek istabā, lai kaltējas.
Ziemā, kad jūt, ka tuvojas slimība,
lauž kaulus, ir drudzis, tad nelielu
pīlādža zaru aplej ar 1 litru verdošu
ūdeni, ļauj ievilkties. Tad to dod
izdzert saslimušajam, nākošajā
dienā slimība jau ir prom.
Pīlādžu ogu ķīmiskais sastāvs ir ļoti
bagātīgs, tāpēc tās izmanto dažādu
slimību ārstēšanai – gremošanas
veicināšanai, elpošanas ceļu
iekaisuma un saaukstēšanās
gadījumā, asins tīrošu līdzekli
profilaktiski, lai novērstu trombu
veidošanos. Pīlādžu ogas uzlabo
atmiņu, tās izmanto mazasinības,
aknu, nieru, diabēta, asinsvadu,
hemoroīdu, locītavu sāpju, kuņģa un
zarnu trakta slimību ārstēšanai.
Katru dienu ēdot  3-4 pīlādžogas,
uzlabosies imūnsistēma, ārējais
izskats, mazināsies nogurums un
depresija. Savukārt, svaigas un
saberztas pīlādžu mizas liek uz
sāpošām vietām.
Informācija iegūta no
https://www.malus.lv/new/index.php?id=piladzi 

PīlādžiĀboli
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Valsts atbalsts mājsaimniecībām
Siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. g. apkures sezonai, ja apkurei
izmanto:

Malka, kas iegādāta līdz 31.08.2022. un kurai nav apliecinoša dokumenta, valsts
kompensēs 60 EUR uz vienu mājsaimniecību. Pieteikums pašavldībā jāiesniedz no

01.10.2022. līdz 30.11.2022.

Elektroenerģiju Dabasgāzi
Granulas vai

briketes
Malku

Centralizētā
siltumapgāde

Kompensēs 50%
no cenas, kas
prsniedz 68
EUR/MWh

 
 
 

Atbalsts tiks
piemērots

automātiski
rēķinos!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atbalsta periods
01.07.2022. -
30.04.2023. 

Kompensēs 50%
no izmaksām, kas

pārsniegs 300
EUR/tonnu, bet
ne vairāk kā 100

EUR/tonnu
 

Kompensācijas
saņemšanai būs

jāiesniedz
pašvaldībai
maksājumu
apliecinošs
dokuments!

 
Maksimālais

atbalsta apjoms
vienai

mājsaimniecībai -
10 tonnas!

 
 
 

Atbalsta periods
01.05.2022. -
30.04.2023. 

Kompensēs 50%
no iegādes cenas,

kas nepārsniedz 40
EUR/bar. m³

 
Kompensācijas
saņemšanai būs

jāiesniedz
pašvaldībai
maksājumu
apliecinošs
dokuments!

 
Maksimālais

atbalsta apjoms
vienai

mājsaimniecībai -
35 bar. m³!

 
 
 
 
 
 

Atbalsta periods
01.05.2022. -
30.04.2023. 

Kompensēs
izmaksas par

patēriņu virs 500
kWh/mēnesī, bet
ne vairāk kā 2000

kWh - 50% no
elektroenerģijas

cenas, kas
pārsniegs 0,160
EUR/kWh, bet ne
vairāk kā 0,100

EUR/Kwh
 

Kompensācijas
saņemšanai būs

jāiesniedz
pašvaldībā
pieteikums,
apliecinot

apkures sistēmas
ar elektroenerģiju

esamību. 
 

Atbalsta periods
01.05.2022. -
30.04.2023. 

Kompensēs 30
EUR/kWh, 0,030

EUR/kWh,
lietotājiem, kuru
mēneša patēriņš

pārsniedz 221
kWh/mēnesī (21

m³/mēnesī)
 
 

Atbalsts tiks
piemērots

automātiski
rēķinos!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atbalsta periods
01.05.2022. -
30.04.2023. 
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          Biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” nodrošina
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas,
higiēnas, bērnu pārtikas un higiēnas, un skolas paku izdali. Ir
iespējama paku piegāde uz mājām, iepriekš vienojoties par to
zvanot uz 63483364 vai 29519459.

          Vēlamies atgādināt, ka ņemot vērā būtisko Eiropas Atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām komplektu pieprasījuma pieaugumu, lai
nodrošinātu atbalsta komplektu pieejamību pēc iespējas visiem atbalsta
saņēmējiem, atbalsta komplektu izdalē ar 2022.gada 1.maiju tika noteikts
atbalsta komplektu skaita izdales ierobežojums vienā mēnesī. Mēnesī katrai
izziņā norādītajai personai tiek nodrošināts viens pārtikas preču komplekts,
viens higiēnas preču komplekts, viens bērnu pārtikas preču komplekts
atbilstoši bērna vecumam, viens bērnu higiēnas preču komplekts atbilstoši
bērna vecumam.
Lai saņemtu pārējos izziņas periodā mājsaimniecībai pienākošos atbalsta
komplektus, uz izdales vietu jāierodas vēl citā mēnesī/-šos.
Kopējais izziņas periodā izsniedzamo komplektu skaits paliek nemainīgs.
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