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SIRDS LĒMUMS
Mihails ir dzimis un audzis Latga-

lē pie Rāznas ezera, bet kopš agras 
bērnības izjutis neatvairāmu tiek-
smi augšup. Arī šobrīd viņš ir pārlie-
cināts, ka Latvijā ir tikai viens trū-
kums – nav kalnu! Kā padomju laika 
beigu students viņš vēl iekļāvās pla-
šajā un sazarotajā tūrisma sekciju 
darbībā un, studēdams Rīgas Aviā-
cijas universitātē (RAU), aktīvi aiz-
rāvās ar augstkalnu tūrismu. Tolaik 
viņš vēl nezināja, ka kalnu aicinājums 

dvēselē nav vis kaprīze, bet visīstākā 
asiņu balss. Mihails jau bija pieaudzis 
vīrietis, alpīnists un paraplāna lido-
tājs, kad māte atklāja – viņa tēvs nāk 
no Tadžikistānas, kur kalni aizņem 
90 procentus teritorijas. Tikšanās ar 
tēvu un iepazīšanās ar radiniekiem 
ir cits stāsts, bet arī tur Miša ieradās 
ar visu paraplānu un ne reizi vien… 
Taču, kad viņš sāka lidot, agrās jaunī-
bas eksotiski čirkainais matu ērkulis 
jau bija nogriezts un aviācijas tehniķa 
diploms gandrīz kabatā. 

«Īstais Latvijas paraplānistu dzim-
tas pamatlicējs bija mans studiju 
biedrs Igors Čeha. Kopā trenējāmies 
RAU alpīnisma sekcijā. 1993. gadā 
viņš no ārzemju brauciena atveda lie-
lu nodriskātu lupatu, paziņoja, ka to 
sauc par paraplānu, un stāstīja – viņi 
Eiropā ar šitādu figņu lido! Staipījām 
to lupatu un auklu kaudzi un skaļi 
smējāmies. Taču ziņkāre urdīja. Ne-
bija ne informācijas, ne zināšanu, kur 
nu vēl instruktoru… Tomēr izpētījām 
un nolēmām pamēģināt. Braucām uz 

paraplānu lidošanas vēsture Latvijā ir aplūkojama 
viena cilvēka acīm – MihaiLs vaviLOvs ir bijis klāt 

pirmajam lidojumam, ķēris vēju, karājies kokos, 
lidojis arvien ilgāk un tālāk, lai saprastu, ka nekas 

pasaulē nevar aizstāt šo brīvības sajūtu gaisā. 
«Bez mērķtiecības un romantikas nekur,» ir viņa 

cilvēciskā pārliecība, bet profesionālā darbība paceļ 
paraplānu krusttēva kārtā – Miša ir autoritāte, 

kurš kā kluba Adrenalīns dibinātājs un instruktors 
skolniekus apmāca jau vairāk nekā divdesmit gadus. 

 eLviTa rUka 
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Siguldu, skraidījām no kalna, lai to lu-
patu piedabūtu pacelties gaisā un no-
lidotu kaut piecus vai desmit metrus. 
Kad izdevās, tā bija laime – atrauties 
no zemes! Tā kā vadīt nemācējām, 
tad biežāk lidojums beidzās, karājo-
ties koku zaros, nevis uz zemes. Ta-
gad nesaprotu, kā palikām dzīvi...»

«Ar ideju par paraplāniem kā nā-
kotnes sportu bija aizrāvies pilots 
Sergejs Nazarovs. Kopā sākām šo lie-
tu attīstīt, Serjoža bija galvenais or-
ganizators. 1995. gadā viņš noslēdza 
līgumu ar Krievijas firmu, kas sāka 
ražot paraplānus. Ar pēcapmaksu sa-
ņēmām pirmo eksemplāru. Pēc gada 
ar Serjožu un šo paraplānu aizbrau-
cām uz Krimu. Primārais mērķis bija 
pakāpties pa klintīm, bet otra doma – 
palidot! Tur ir kalns, lidlauks un cie-
mats Plaņerskoje – planieristu un 
pilotu svētvieta. Kalns atrodas 200–
300 metrus virs jūras līmeņa, vairā-
kus kilometrus garš, ar plakanu virs-
mu, no kura var ideāli pacelties gaisā. 
Vējš no jūras un sauszemes rada ide-
ālu dinamiku. Pirms kara tur mācī-
jās vācu lidotāji, kas kara laikā vieno-
jās – bumbas var mest visur, tikai ne 
uz šī kalna! Lidlauks joprojām ir ide-
ālā stāvoklī. 

Visu, kas tur notika mūsu pirma-
jā reizē, atceros kā tagad… Esam cie-
mata pludmalē, ir agrs rīts. Skatos – 
kaut kāda lupata lido augstu virs 
kalna, kādus trīs kilometrus tālāk. 
Es ar visām universitātes zināšanām 
nesapratu – kā tas iespējams? Aero-
dinamiskā plūsma, bet kā? Skrējām 
skatīties. Aizelsušies tikām kalnā, pa-
raplāns pietuvojies. Lidotājam ir gadi 
piecpadsmit, ne vairāk. Viņš lido salī-
dzinoši zemu, virs kraujas. Otrs tāds 

pats puišelis sēž uz zemes un apmē-
tā draugu ar akmeņiem, kliegdams: 
«Ei, pridurok, tava pusstunda jau bei-
gusies!» Es mēms – kā, vai tiešām ar 
šo var gaisā noturēties pusstundu?! 
Tas bija pārsteigums – ka tik viegli, 
bez piepūles, bez mērierīcēm un mo-
tora var lidot… Pusstunda man neie-
rāmējās galvā, bet bija skaidrs – es to 
gribu!»

Tur, Krimā, Miša saprata, ka vairs 
neatkāpsies. Serjoža bijis tas prātī-
gais, kurš teicis – akurāti vajag, uz-
manīgi, gājis pirmais… Viņa lidojums 
beidzās ar traumētām kāju saitēm un 
guļus režīmu, bet Miša nav atlaidies. 
Serjoža piekāpies – ja tik ļoti gribi, lai 
maskavieši tevi izlidina! «Tie bez ce-
remonijām – pieveda mani pie krau-
jas, divos teikumos pateica, kā stūrēt, 
iedeva spērienu un – pāri malai. Tā es 
aizlidoju. Aizžmiegtām acīm, neko ne-
saprazdams, lidinājos, līdz piezemējos 
visai tālu. Bija ļoti karsts, svīdu, viss 
jānes atpakaļ, bet es eju priecīgs bez 
gala! Neaprakstāma laime. Atgriezos 
un pateicu – tas ir mans!»

ĒRA IR SĀKUSIES
Atgriezušies mājās, draugi uzsāka 

regulārus lidojumus. Tie gan sākumā 
bijuši visai nosacīti, drīzāk taustīša-
nās, meklēšana un eksperimenti. Ar 
pirmo paraplānu tā arī nesanāca ilgi 
noturēties gaisā. Standarts esot bi-
jis, ka pēc 200 metru lidojuma ir pie-
zemēšanās kādos krūmos…  Ar neat-
laidību un pamazām uzkrātu pieredzi 
gaisā varēja noturēties kādas desmit 
minūtes, taču ar to pietika, lai no sap-
ņa neatteiktos.  

«Teorētiski mēs zinājām, ka arī Lat-
vijā varētu atrast vietu ar pareizo gai-
sa plūsmu un uz tās uzsēsties, lai li-

dotu ilgāk. Bet 
kur? Gadu mek-
lējām, līdz del-
taplanieristi ie-
teica Pilskalnu 
Skrīveros. Tur, ja 
no pareizās puses 
lido, gaisa strau-
mes palīdz. Jā, tas 
strādāja! Kad vien 
varējām, braucām 
turp. Drīz atklā-
jām arī Latvijā la-
bāko vietu – Jūr-
kalnes stāvkrastu. 

Sākumā to izmantojām reti, jo to-
laik nebija tik precīzu laika prognožu. 
(Tagad Jūrkalnē var lidot stundām 
un daudzus kilometrus, ko arī aktīvi 
dara visu gadu.) Otrs veids ir celties 
gaisā ar vinču. Nopirkām! Ar to sā-
kām lidojumus Spilvē. Slavenais lid-
lauks toreiz bija nekāds – pa pusei pa-
mests, pa pusei nez kam iznomāts... 
Ar kādu vietvaldi uztaisījām barte-
ru – mēs viņiem ziemā zāģējām krū-
mus, viņi ļāva lidot bez maksas. Para-
lēli arī Daugavpilī atradās entuziasti, 
kas Vācijā nopirka vinču, ekipējumu 
un arī sāka lidot ar paraplāniem. 
Viņu līderis bija Sergejs Samuilovs. 
Deviņdesmito gadu beigās jau sākās 
lielāka rosība, bet tā bija stihiska un 
neorganizēta.»

Līdz šim Mihailam paraplāni bija 
sirdslieta, kas dod gandarījumu, bet 
neatceļ rūpes par dienišķo maizi. 
1995. gadā viņš bija saņēmis diplomu 
savulaik ļoti prestižā mācību iestādē, 
kur studējis Aviācijas iekārtu fakultā-
tē specialitātē Aviācijas un radioteh-
nisko ierīču un pilotāžas navigācijas 
kompleksu tehniskā ekspluatācija. 
Pēc izlaiduma valstī un aviācijā viss 
strauji mainījās – notika pāreja no pa-
domju tehnikas uz rietumvalstu ražo-
jumiem. Speciālistiem bija pilnībā jā-
pārmācās, lai varētu strādāt, turklāt 
angļu valodā, jāstažējas ārzemēs un 
tas jāveic par savu naudu. Mihailam 
tā bija neiespējamā misija, taču viņa 
optimista raksturs nepieļāva ne drā-
mu, ne izmisumu. «Es taču biju alpī-
nists, no augstuma nebaidījos, un arī 
tā var būt profesija. Darīju augstuma 
darbus, pie tam ļoti veiksmīgi. Vis-
pirms liku jumtus Pēterburgā. Mani 
sūtīja uzņēmums, kas teica – atver tur 
filiāli! Izdarīju. Tad Maskavā tas pats. 
Viss gāja no rokas, reāls bizness. Kat-
rā vietā gadu dzīvoju, tomēr atgriezos. 
Varēju šo biznesu turpināt, bet gribē-
jās darbu dvēselei.»

Tad arī Mihails spēra izšķirošo soli 
un kļuva par paraplānu sporta profe-
sionāli, ko nekad nav nožēlojis. Tau-
jāts par to, vai nekad nav gribējies 
stūrēt lidaparātu, Miša atbild vaļsir-
dīgi –  jaunībā gribējies ļoti, bet tas 
bijis finansiāli nepaceļams prieks. Ar 
šodienas brieduma pieredzi viņš pie-
bilst – labi, ka tā! «Tagad, kad ar pa-
raplānu brīvi lidojam visā pasaulē, 
saprotu, kāda tā ir brīvība. Nevajag 
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degvielu, neesi atkarīgs no tehnis-
kām ierīcēm… Ir tikai jāiemācās va-
dīt. Tam vajag vairāk laika, bet rezul-
tāts ir atkarīgs tikai no tevis paša. Tā 
ir liela vērtība.»

NO ANARHIJAS  
UZ REGLAMENTIEM

Ja paraplānu lidošanas aizsākums 
Latvijā ir bijis dažu aizrautīgu censo-
ņu vaļasprieks, tad pamazām tas ir 
kļuvis par sakārtotu aviācijas spor-
ta veidu. Šobrīd Latvijas Parapla-
nierisma federācija ir viena no des-
mit federācijām, kas ietilpst Latvijas 
Aeroklubā, saņem simbolisku finan-
siālu atbalstu no valsts un pilntiesīgi 
pārstāv šo sporta veidu starptautiska-
jās organizācijās. Taču vienā dienā tas 
nenotika… «Ar pasažieri pirmo reizi 
izlidoju 1997. gadā. Sporta klubu Ad-
renalīns reģistrējām 2000. gadā. Pēc 
diviem gadiem sāku tur strādāt pil-
nu laiku. Izveidojām skolu, biju ins-
truktors, nemitīgi paaugstināju pilo-
ta kvalifikāciju. Kurš varēja novērtēt, 
ja jau mēs bijām pirmie? Ļoti labs jau-
tājums! Sākumā bija pilnīgs haoss, ne-
kādu regulu un noteikumu. Pārejas 
laikā aviācijas sporta veidi attīstījās 
pilnīgā pašplūsmā. Lidoja visi, kas gri-
bēja un kur gribēja. Salīdzinājumā ar 
šodienu, gaisa telpā valdīja īsta anar-
hija. Nekādu zonas un aeronavigācijas 
karšu, nekādas augstumu regulācijas 
un lidojuma telpas ierobežošanas... 
Līdz viens gaisa huligāns izdomāja ar 
motoparaplānu aplidot pāris loku ap 
prezidenta pili.»  

Pēc šī gadījuma valsts iestādes vairs 
nevarēja nereaģēt. Civilās aviācijas 
aģentūras vadītājs draudzīgi apzvanī-
ja visus sev zināmos lidojošos indivīdus 
un, neko tuvāk nepaskaidrojot, uzaici-
nāja pie sevis uz tikšanos. «Tur mūs 
sagaidīja nopietni vīri melnos uzval-
kos, kuri vienkāršos vārdos paskaid-
roja – jūs varat darīt visu, ko gribat, 
bet tas nebūs uz ilgu laiku. Pirmkārt, 
esat sākuši lidot tur, kur nedrīkst. Otr-
kārt, ja jums nebūs savas federācijas, 
kas reģistrē biedrus un lidaparātus, 
ja nebūs pilotu sertifikācijas un doku-
mentu, ja neievērosiet aviācijas karti 
un likumus, tad tiksiet aizvērti ātri un 
uz visiem laikiem. Bijām nedaudz pār-
steigti, jo šādai sarunai nebijām gata-
vojušies, bet pēc būtības piekritām, ka 
ir laiks sākt lidot civilizēti.»

2002. gadā sākās šī sporta veida liku-
mīga darbība. Pirms tam tika rakstīti 
noteikumi un rokasgrāmatas, tulko-
ti citu valstu dokumenti, meklēti la-
bākie paraugi. Arī valsts Civilās aviā-
cijas aģentūras veidolā sāka šo jomu 
regulēt, rakstīt un pieņemt noteiku-
mus. Kopā tika izstrādātas un apstip-
rinātas apmācības programmas, pie-
ņemtas daudzas un dažādas regulas. 
«Strādājām, lai viss būtu pamatoti, ne 
no pirksta izzīsts. Tam arī ir vajadzīga 
federācija, tie, kas paši lido un saprot, 
par ko ir runa, nevis kā ierēdņi skatās 
no malas. Tā ir praktiska lieta, kur jā-
zina daudzas nianses. Ceļš uz jomas 

sakārtošanu bija ilgs, bet viss ir izda-
rīts un darbojas. Ir prezidents, valde, 
statūti, programma. Atbildība gan li-
dojumos, gan uz zemes.»

Pasaule bija vaļā, dzīves līmenis 
pieauga, informācijas arvien vairāk, 
un paraplānu lidošanas sports kļuva 
arvien populārāks.  Treknajos gados 
sākās īsts pacēlums. Interesi veicinā-
ja arī uzsāktie tandēma komerclido-
jumi, kas daudziem pasažieriem deva 
impulsu mācīties pašiem. «No Spilves 
mūs izdzina, pārcēlāmies uz Rumbu-
lu. Tur bija ļoti grūti visu saskaņot,  
teritorija privatizēta pa gabaliņam… 
Taču cilvēki gribēja lidot, gribēja mā-
cīties, viss aizgāja ar lielu paātrināju-
mu. 2005./2006. gada sezonā izsnie-
dzām 70 licences. Vispirms apmācībā 

var kļūt par pilotu, tad tandēma va-
dītāju un visbeidzot par instruktoru. 
Šobrīd Latvijā ir aptuveni 500 para-
plānu pilotu, kas ieguvuši licenci, bet 
tādi, kas regulāri lido, ir aptuveni 150. 
Tas nav ne daudz, ne maz – adekvāti 
valstij, kur nav kalnu.»

Par masu sportu vai plaši izplatītu 
hobiju aviācijas sporta veidi nekļūst 
arī dārdzības dēļ. Paraplānu sportā 
pamata ieguldījumi ir vajadzīgi ap-
mācībai (1500 eiro) un ekipējuma ie-
gādei (4000–5000 eiro). Lidošana 
Latvijā vēlāk neizmaksā teju neko (iz-
ņemot transportu), bet lidošanas no-
metnes kalnos, vienreiz pamēģinātas, 
liek aizmirst par visiem ceļa izdevu-
miem. Saimei, kas veido lidotāju brā-
lības kodolu, šī aizraušanās kļūst par 
dzīves galveno asi, bet ir arī citādāk… 
«Nu jau esmu instruktors ar divdes-
mit gadu stāžu un varu atklāt kādu 
sociālu problēmu – aptuveni 30 pro-
centi nāk mācīties statusa un godkā-
rības dēļ, lai pēc tam var lielīties ar 
diplomu. Noliek eksāmenu, un viss – 
sēž mājās un rāda pie sienas ierāmē-
tu pilota apliecību. Tie ir cilvēki bez 
lidotāja dzirksts. Daļa pakāpeniski at-
dziest, nespēj vairs savākt vajadzīgās 
nolidojuma stundas un pamazām at-
iet no lidošanas pavisam vai turpina 
citā jomā – ar deltaplāniem vai vieg-
lajām lidmašīnām. Pēc būtības tas ir 
hobijs, kurā iespējama profesionāla 
izaugsme – piedalīšanās sacensībās 
Latvijā, Eiropā, pasaulē. Tad tas kļūst 
par dzīvesveidu.»

BEZ RISKA NAV 
LIDOJUMA

Paraplānu sportā ir trīs sacensī-
bu disciplīnas. Maršruta lidojumos 
ir konkrēts attālums, kas jānolido, – 
kurš ātrāk sasniedz galapunktu, tas 
arī uzvarētājs. Otra disciplīna vairāk 
ir vērsta uz tehnisko meistarību – vēr-
tē piezemēšanās precizitāti, nolaižo-
ties ir jātrāpa aplī, kam ir desmit met-
ru diametrs. Tā vidū ir elektronisks 
mērķis ar 16 centimetru rādiusu. Tie, 
kas piezemējas pašā vidū, nulles pun-
ktā, ir lielākie meistari. Par katru nā-
kamo centimetru nāk klāt punkts. Ie-
spējamā punktu variācija ir no 500 
līdz nullei. Uzvar mazākais punktu 
skaits. Pasaules rekords ir četri trāpī-
jumi nulles punktā cits pēc cita. Ta-
gad meistarība ir pilnveidota tik ļoti, 

Tas bija 
pārsteigums – 
ka tik viegli, 
bez piepūles, 
bez mērierīcēm 
un motora var 
lidot…
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ka 80 pasaules labākie sportisti piezemējas tikai mērķī. 
Trešā disciplīna ir aerobātika jeb akrobātika gaisā, kad 
tiek veiktas dažādas sarežģītas figūras.

«Aerobātika no visām disciplīnām ir bīstamākā. Lat-
vijā ar to nodarbojas tikai nedaudzi, bet arī tā attīstās. 
Lido vairāk savam priekam, ne sacensībām. Vislabāk ir 
trenēties virs ūdens, bet pie mums tā ir problēma. Paras-
ti mācās virs kalnu ezeriem. No kalna ātri paceļas, taisa 
figūras, ja kas misējas – piezemējas ūdenī un laiva savāc. 
Mums dabas apstākļi tādu greznību neatļauj… Pats star-
tēju uz tālumu un precizitāti. Aerobātikai pietrūka laika, 
jo tad cītīgi jātrenējas. Man bija jāizvēlas starp instrukto-
ra darbu un figūrām, paliku pie pirmā.»

To, ka Miša ir bijis labs skolotājs, biedrs un draugs, vis-
labāk pierādīja dramatiskākais brīdis dzīvē, kad 2017. 
gadā viņam bija vajadzīga steidzama operācija – tika at-
klāts audzējs. Brālība savu instruktoru nepameta ne-
laimē, bet mobilizējās un kopīgiem spēkiem savāca lī-
dzekļus. Dažs pat iztirgoja lidojuma ekipējumu, lai tikai 
palīdzētu savam skolotājam – vienmēr tik smaidošam un 
prieka pilnam, tik spējīgam aizdedzināt ar savu sapni… 
Biedru plecs un solidaritāte – vai tā nav lielāka vērtība kā 
kāds čempiona tituls? 

Skola un instruktora darbs Mišam šajos gados ir tik ļoti 
pieaudzis pie sirds, ka viss cits paliek tālākā plānā. Viss 
rotē ap to arī tad, kad dzīve parāda savu skarbo pusi. Au-
dzējs galvā – cik daudzi pēc tādas diagnozes un operāci-
jas spētu atgūties dzīvei un nezaudēt gaišumu? Tikko iz-
sprucis no nāves ķetnām, viņš atkal māca lidot citus. Jā, 
ar nāvi sanāk parotaļāties arī debesīs, bet tur esam gaiša-
jā zonā – paraplānu sportā Latvijā neviena nāve nav re-
ģistrēta. «Paldies Dievam, letālu iznākumu nav bijis. Ro-
kas un kājas gan lauž, ja nepareizi piezemējas. Smagākais 
gadījums bija pirms trim gadiem, kad kāda meitene sa-
censībās kļūdījās un neveiksmīgi krita no neliela augstu-
ma – tas mūsu sportā ir visbīstamākais. Mugurkauls, kā-
jas, rokas – lūzumu bija daudz un smagi. Salāpīja viņu, 
viss funkcionē, bet grūti un ilgi tas gāja. Muguras un kāju 
traumas nav retums… Mēs darām visu, lai lidojumi būtu 
droši, lai pilots katrā situācijā zinātu, kā pareizi rīkoties, 
bet riska moments ir klāt vienmēr. Taču risks vai rekor-
di mums nekad nav bijis pašmērķis. Man nekad nav bijis 
izteiktu ambīciju nokļūt uz pjedestāla. Tomēr dažs labs 
rekords mums ir. 2010. gadā veicām pirmo salto,  2011. 
gadā bijām pirmie Baltijā, kas ar Wingsuit izlēca no pa-
raplāna, bet ar paraplāniem savukārt izlēca no gaisa ba-
lona. Tas notika Igaunijā ar igauņu pilotiem, jo mūsējie 
nebija ar mieru. No groza bija jāmet gandrīz vai kūlenis, 
jālec ar galvu pa priekšu. Tas bija riskanti, bet pārdomā-
ti. Lēca mani skolnieki, es tikai metu pār malu, bet sprie-
dze – varbūt pat dubultā. Būt atbildīgam par citu dzīvību 
ir grūtāk nekā par savu.» 

LIDO TIE, KAS MĪL
Šobrīd paraplāna vadīšanu var apgūt divās skolās – 

Adrenalīns darbojas Rīgā un Ultra Daugavpilī. Apmācī-
ba notiek pēc apstiprinātas programmas, teorētiskos un 
praktiskos eksāmenus pieņem federācijas komisija. Teori-
jā ir 50 jautājumu, praksē – lidojums ar noteiktu manevru 

Pārdošanā no 11.marta

Jaunajā numurā lasiet
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PALĪDZI OMĪTEI
Kā atgūt naudu 
par ārstēšanos?Vai es varu savus 

čekus atdot mazmeitai 
vai vedeklai, lai viņas 
tos ieraksta savās dek-

larācijās? Un uz kuru kontu 
nodokļu atmaksu pārskaitīs –  
uz viņu vai manu? 

Cilvēks var samazināt nodokli 
par saviem, kā arī savu ģimenes 
locekļu attaisnotajiem izde-
vumiem. Tas nozīmē, ka savai 
deklarācijai viņš drīkst pievienot 
vecāku, bērnu, laulātā čekus 
par medicīnas vai izglītības 
izdevumiem. Proti, pieaugu-
šais bērns savā deklarācijā var 
iekļaut vecākus un vecāki savus 
bērnus – gan pilngadīgus, gan 
nepilngadīgus. Nauda tiks 
pārskaitīta uz gada ienākumu 
deklarācijas iesniedzēja kontu, 
un tālāk jau viņi savā starpā 
norēķinās privātā kārtā. Arī 

Kā iesniegt čekus 
un saņemt nodokļu 
atmaksu par ārstēšanās 
pakalpojumiem, ja esmu 

pensionāre bez datora un 
interneta pieslēguma?

Šogad gada ienākumu 
deklarāciju iesniegšanā nekādu 
izmaiņu nav: viss notiek tāpat kā 
līdz šim. Visērtāk gada ienākumu 
deklarāciju iesniegt elektroniski, 
jo EDS sistēma automātiski iela-
sa deklarācijā informāciju, kura 
jau ir VID rīcībā, piemēram, vese-
lības aprūpes iestāžu izsniegtās 
e-kvītis. Tāpat sistēma pati veic 
nodokļu aprēķinu, tādējādi 
ļaujot izvairīties no matemātis-
kām un nejaušām pārrakstīšanās 
kļūdām. Tādēļ VID tomēr aicina 
ikvienu rast iespēju iesniegt 
deklarāciju elektroniski –  
izmantojot publiskās vietas, kur 

iedzīvotāju nodoklis un nav arī 
nekāda cita iemesla iesniegt 
ienākumu deklarāciju obli-
gāti, taču viņš to vēlas izdarīt 
brīvprātīgi – lai atgūtu pārmak-
sāto nodokli par attaisnotajiem 
izdevumiem –, tad nav īpašas 
steigas, jo to var pagūt izdarīt 
trīs gadu laikā. Piemēram, dek-
larāciju par 2021. gadu drīkst 
iesniegt līdz pat 2025. gadam. 
Šis noteikums attiecas arī uz 
strādājošiem pensionāriem.
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Dace Rudzīte

Iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā (EDS) čekus par medicīniskajiem 
pakalpojumiem un saņemt nodokļu atmaksu daudziem 
jau ir ierasta lieta. Tomēr atkal un atkal rodas arī daži 
precizējoši jautājumi.

2.1.

Kā atgūt naudu 
par ārstēšanos?

KRISTĪNE AUGSTKALNE-
JAUNBĒRZIŅA

Atbild:

•	 	Valsts	ieņēmumu	dienesta	(VID)	
sabiedrisko	attiecību	speciāliste.

{Svarīgi TAGAD}

Šeit 
pievienoju 
zobārsta 
čekus.

Izskatās, ka tev zobi kā 
haizivij, četrās rindās...

ir pieejams internets. Digitālā 
saziņa un pakalpojumi kļuvuši 
par neatņemamu ikdienas 
daļu, un nākotnē šī tendence 
tikai pieaugs, tādēļ VID mudina 
gados jaunākos tuviniekus 
atbalstīt savus seniorus, daloties 
ar zināšanām un savu iespēju 
robežās viņiem palīdzot. 

Tāpat der paturēt prātā, ka 
ikviens, kurš maksājis iedzīvotā-
ju ienākuma nodokli, savai gada 
ienākumu deklarācijai var un 
drīkst pievienot savu ģimenes 
locekļu čekus par attaisnota-
jiem izdevumiem, tā atgūstot 
pārmaksāto nodokli arī par 
viņu tēriņiem. Piemēram, meita 
vai dēls savai gada ienākumu 
deklarācijai var pievienot mam-
mas čeku par vizīti pie ārsta vai 
nodotajām analīzēm. Un vēl –  
ja cilvēkam nav jāpiemaksā 

Arī mazmeita 
savai deklarācijai 
var pievienot 
vecvecāku čekus. 
Savukārt vedekla 
nedrīkst, jo – nav 
asinsradiniece.
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PAZUDUSI OŽA
Vainīgs ne tikai 
omikrons
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To tagad jautā daudzi, kas pārslimojuši kovidu. 

Dr. SVETLANA KOŅUHOVA
•	Ausu,	kakla	un	deguna	ārste	
klīnikā Headline.	

•	Pacientus	pieņem	arī	Rīgas	
veselības	centrā	un	Tukuma	
slimnīcā.

Skaidro:

Labdien!
Kovidu izslimoju pagājušā gada 

janvārī vieglā formā. Bija tikai garšas 
izmaiņas un pilnīgs ožas zudums. Nu 
jau pagājis vairāk nekā gads, taču 
oža nav atjaunojusies. Mani satrauc, 
ka tas var radīt bīstamas situācijas. 
Piemēram, ja dzīvoklī būtu gāzes 
noplūde vai dūmi, es tos nesaostu. 
Tāpat nejūtu, vai ēdiens un dzērieni 
nav bojāti. Garša ir atjaunojusies, bet 
oža – ne. Arī ziedu aromātu nejūtu. 
Ožas treniņi nepalīdz. 

IEVAS Veselības lasītāja no Rīgas

Indra Ozoliņa
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mana oža?!

šūnām aptuveni 8 nedēļu 
laikā. Balstšūnas gādā par 
ožas gļotādas struktūru un 
funkciju – tās aptver un balsta 
ožas neironus, bet balstšūnu 
matiņi izdala sekrētu, un tas 
savukārt pārklāj ožas epitēlija 
virsmu... Visu šo nervu sistē-
mas veidojumu kopumu dēvē 
par ožas analizatoru. Tātad, 
kad mēs ieelpojam, piemēram, 
kafijas aromātu, gaistošu vielu 
molekulas caur deguna ejām 
nokļūst līdz ožas epitēlijam, 
kur tās gļotās izšķīst un saistās 
ar īpašiem olbaltumiem. Tālāk 

gaistošo vielu molekulu – 
olbaltumu – kompleksi tiek 
nogādāti pie ožas receptoru 
šūnām, un pēc tam notiek 
signāla pārvade uz centrālo 
nervu sistēmu: rezultātā mēs 
varam saost un atšķirt dažādas 
smaržas. 

Ožas epitēliju jeb gļotādu 
pastāvīgi bojā nelāgi ap-
kārtējie apstākļi, piemēram, 
automašīnu izplūdes gāzes, ta-
bakas dūmi, sadzīves ķīmiskās 
vielas. Ožu var ietekmēt hor-
monālais fons, cik labi deguns 
elpo, nervu šķiedru vadītspē-

Vispirms –  
kā oža veidojas

Mūsu smaržu uztvere sākas 
ar gaisā viegli pārvietoties 
spējīgu aromātu molekulu 
ieelpošanu un nokļūšanu ožas 
gļotādā, kas atrodas deguna 
dobuma augšējā daļā. Ožas 
gļotādu veido vairāk nekā 
simts dažādu veidu šūnas – 
ožas receptorās šūnas, balsta 
un bazālās šūnas... Bazālās 
šūnas piedalās ožas gļotādas 
šūnu sastāva atjaunoša-
nā – piemēram, jaunie ožas 
neironi attīstās no bazālajām 

Kur palikusi
{KĀ darīt?}
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ZIEDOT.LV VADĪTĀJA 
RŪTA DIMANTA
«Katrs ziedotais eiro 
tiks izlietots ukraiņu 
atbalstam!»
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skaitu un precīzu piezemēšanos, pēc 
kā uzreiz ir skaidrs – ir pretendents 
gatavs vai nav. «Mācību ilgums at-
karīgs no tā, cik laika tam iespējams 
veltīt. Vidēji tie ir divi mēneši. Jau-
nākajam, kas saņēma licenci, bija 14 
gadu. Tagad pēc likuma apmācīt var 
no 16 gadiem. Federācijā esam notei-
kuši slieksni – līdz 55 gadiem. Kāpēc 
tā? Pēc pieredzes. Ar gadiem mainās 
motorika, bet šis ir sporta veids, kur 
ļoti svarīgas ir smalkas, precīzas kus-
tības. Jābūt tiešajai saitei – rokas un 
smadzenes. Katra roku kustība ietek-
mē lidojumu, tām jābūt precīzām. Ja 
līdz 55 gadu vecumam cilvēks ir iemā-
cījies, tad lidot var kaut līdz pēdējai 
stundiņai, visas kustības jau būs asi-
nīs. Ir mums daži seniori, kam pāri 
septiņdesmit. Ir arī izņēmums apmā-
cībā – kungs, kam ir 67 gadi. Sievie-
tes vairs nav nekāds brīnums. Sāku-
mā: viena meitene gadā – vau! Tagad 
arvien vairāk.»

Mācoties galvenais ir labā griba, 
visu pārējo nodrošina skola. Uz teo-
rētisko apmācību tiek pieņemti visi. 
Pēc tam divas trīs nedēļas notiek ap-
mācība ar paraplānu uz zemes – tad 
arī raksturs atklājas. «Apmācāmie 
skrien, svīst, cenšas, viņiem ir grūti, 
nesanāk. Kam asaras, kam dusmas… 
Esam blakus, redzam, kā cilvēks spēj 
vai nespēj saņemties. Mums pēc piere-
dzes ir skaidrs – der tas viņam vai ne. 
Ir gadījumi, kad sakām – ej mājās, tas 
nav tavs! Sāpīgi to teikt, bet tas ir go-
dīgi. Ar varu te neko nevar panākt, li-
došana ir jāiemīl.»

Latvijas rekords vinčas paceltā lido-
jumā oficiāli ir zem 200 kilometriem, 
bet nereģistrētā veidā – 256 kilomet-
ri. Ap Rīgu atļautais lidojuma augs-
tums ir tikai 457 metri, tāpēc sportis-
ti visbiežāk brauc uz Krustpili un sāk 
tur. Tad var lidot pa visu Baltiju, pat 
līdz Polijai. Tāpat regulāri notiek lido-
jumi Rumbulā un dažviet citur, taču 
īstajam brālības kodolam tas ir tikai 
gatavošanās veids kalnu nometnēm. 
Alpi Itālijā un Francijā, visa Eiropa 
izbraukāta, Indija, Pamira kalni Ta-
džikistānā, Kolumbija pārlidota visos 
virzienos… Trīs nedēļas ir optimālais 
laiks, lai sasmeltos enerģiju un izbau-
dītu lidošanas svētlaimi.

«Esmu Indijas fans. Bir ciems Hi-
malaju priekškalnē ir pasaules pa-
raplānistu Meka. Tur ir stabili laika 

apstākļi, jo īpaši rudenī. Uzved tevi 
kalnā, ap desmitiem startē un lido 
līdz sešiem vakarā. Lidot var ļoti 
tālu, kaut līdz Dalailamas rezidencei 
Dharmsālā. Kur gribi, tur laidies. Pa-
zīsti vēju, un viss! Man mīļākie ir li-
dojumi ar nolaišanos nezināmā vie-
tā. Līdzi guļammaiss, katliņš, ūdens, 
produkti. Piezemējies, nakšņo, pa-
mosties, izdzer tēju un lido tālāk. 
Arī viens, bet drošībai labāk, ja ir vēl 
kāds. Indijā ir problēmas ar glābē-
jiem un medicīnu, dažiem biedriem 
ir nācies to izbaudīt. Vienā gadā sa-
draudzējos ar puisi no Krasnojarskas, 
Krievijas čempionu, – ar viņu līdz pat 
Pakistānai aizlidojām. Nolaidāmies, 

un sāka snigt. Ārā no kalniem netie-
kam, bet mums jau drīz atpakaļce-
ļa lidmašīna… Četras dienas nevarē-
jām startēt, sniegs visapkārt, kamēr 
gājām izlūkos, govs produktus apēda. 
Pēdējā brīdī izkūlāmies… Nekādas 
nožēlas! Piedzīvojumi – tas vienmēr ir 
skaisti. Ķeksīša vai joka pēc, nē, tā ne-
var būt lidošanas motivācija. Ja dvē-
selē kaut nedaudz neesi romantiķis – 
nebūs gandarījuma. Lido tie, kas mīl. 
Dabu, pasaules skaistumu, dzīvi. De-
besīs ir cits skatu punkts, brīvība kā 
putnam. Kustība bez motora, ierīcēm, 
cipariem. Lidojot ir jāsaklausa gaiss. 
Jāmīl ne tikai paša paraplāns, bet visa 
dzīvā radība. Jāieklausās pasaulē un 
sevī, jāuzticas intuīcijai. Tehniskā do-
māšana nav tik svarīga, te strādā citi 
likumi.» 

Tie pavada Mihailu arī viņa bērnī-
bas mājā, kur viņš tagad atgūst vese-
lību. Tam palīdz gan iepriekš piedzī-
votais, gan nākotnes nodomi. Martā 
mācību sezona atsāksies Rīgā, plāns 
ir atvērt filiāli Rēzeknē, bet jau trešo 
gadu īpašs prieks būs braukt uz Gulbe-
ni. «Tur ir brīnišķīga kompānija – visu 
dara kopā, viņiem ir pareizais dvēseles 
noskaņojums. Tas ir retums mūsdie-
nās. Sports pēc būtības ir egoistisks, 
bet biedru plecs ir ļoti svarīgs. Ja kopā 
ejam vienā virzienā, palīdzam viens ot-
ram – tā ir pavisam cita dziesma! Pir-
majā gadā četri saņēma licences, otrajā 
seši. Viņiem ir vinča, kuteris, pa ezeru 
uzvelk, ar aerobātiku nodarbojas. Lido 
tālu. Malači! Te es redzu sevi, kāds 
biju pirms 25 gadiem. Tad ne jausmas 
nebija, ka gaisā nolidošu vairāk nekā 
1000 stundu, bet bija prieks par katru 
atraušanos no zemes.»

Mihaila dzīves mīlestība ir apskau-
žama. Viņš liktenim nepārmet, lai gan 
pārbaudījumu slogs pēdējos gados ir 
nesaudzīgs. Vienīgais, ko viņš vēlē-
tos – lai Rīgas dome un valsts kopumā 
būtu saprotošāka. Pretimnākšanas 
aviācijas sporta veidiem nav gandrīz 
nekādas. Cieņas pret vēsturi ne tik – 
esam vienīgā valsts Baltijā un Eiro-
pā, kam nav sava nacionālā aviācijas 
muzeja. Spilves vēsturiskā lidosta un 
lidlauks ir novārdzināti un aplam ap-
saimniekoti. «Nonsenss, ar birokrāti-
ju viss ir ļoti smagi. Rumbulas skrej-
ceļš kā desa sagriezts gabalos. Varētu 
rīkot Eiropas līmeņa pasākumus, sa-
censības, aviācijas svētkus – nekādas 
izpratnes. Strupceļš! Sities kaut ar 
galvu sienā, nekāda atbalsta. Šķiet, ka 
kabinetos domā ar citiem orgāniem.»

Tiem, kam romantika sveša, Mi-
hails vēsta par paraplānu praktis-
ku lietojumu. «Mūsu skolā mācī-
jās biedrības Helper Latvia vadītājs. 
Viņa doma bija – ar motora paraplā-
nu meklēt pazudušos, īpaši sirmgal-
vjus, kas aizgājuši nezināmā virzienā. 
Un tajā pašā vasarā viņš lidinājās virs 
daudzu hektāru laukiem, kur bija pa-
zudusi kāda tantiņa. Atrada vēl dzī-
vu, viņa sēdēja grāvī un ēda zāli. Nē, 
gaisā viņš tantiņu nepacēla, bet glā-
bējus gan izsauca,» Mihails Vavilovs 
pieliek punktu sarunai un kā mūžī-
gais jauneklis nosmej tik dzirkstošus 
smieklus, ka gribas uzlidot tiem līdzi. 
Augšup! 

Man mīļākie 
ir lidojumi ar 
nolaišanos 
nezināmā 
vietā. 
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Bizness laukos. Noturēties un neizputēt – uzņēmēju stāsti

No grausta 

atjaunota māja 

mazpilsētā

Īsa 

pamācība 

koka logu 

atjaunošanā

Taisām vasaras viesnīcu bitēm!

Ko 

iesākt, 

ja sētā 

vai dārzā 

purvs?

Sirmmājiņa Tūjā
Vasarnīca, kurā dzīvo arī ziemā

Marts
2022
Nr. 3 (23)

Šovasar audzēsim aitas! 

Kas jāzina?

ikvienam, kam ir māja laukos


