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Latvijā un pasaulē

120 gadu jubileja kopš Artūra Aparnieka dzimšanas dienas: 
izstāde muzejā, meitas vizīte, vērtīgs dāvinājums 

Muzeja izstāžu zāle nebija pārpildīta, uz šejieni 
atnāca tie, kam Artūrs Aparnieks bija pazīstams pēc 
vecāku nostāstiem, kas kādreiz lasīja par viņu mūsu 
avīzē, kas interesējas par dzimtās pilsētas vēstu-
ri. Uztraucās visi - muzeja direktors, Ināras Edītes 
Aparnieces - Būres ģimene un pārējie klātesošie. 
Visi zināja, ka Krāslavas dzirnavnieka meita atveda 
tēva apbalvojumus, lai uzdāvinātu tos muzejam... 

Artūrs Aparnieks ir dzimis Beļavas pagastā, 
netālu no Gulbenes. Sākumskolas izglītību saņēma 
pagastskolā, pēc tam mācījās Jēkabpils Tirdznie-
cības skolā, Zveņigorodas (netālu no Maskavas) 
komercskolā. 1915. gadā brīvprātīgi iestājās Niko-
laja kara inženieru skolā. Izgājis paātrināto kursu 
(4 mēnešus) kara laikā, dienēja Krievijas impērijas 
kara flotē, no sākuma Baltijas jūrā, pēc tam - Melna-
jā jūrā. 1918. gada sākumā tika atvaļināts slimības 
dēļ. Paspējis vēl kādu laiku pakarot ar boļševikiem 
Ukrainā, inženieris Aparnieks atgriezās Latvijā, kur 
iestājās Judeņiča Ziemeļrietumu armijā, pēc tam - 
Igaunijas bruņotajos spēkos. Dienestu Latvijas ar-
mijā Aparnieks uzsāka 1919. gada aprīlī, tika iecelts 
par partizānu pulka komandieri Vidzemē. Ar boļše-
vikiem viņš karoja visai veiksmīgi, piemēram, Cēsis 

tika ieņemtas, pateicoties Aparnieka drosmīgajam 
manevram un komandēšanai. Partizānu pulks sle-
peni, pretiniekam nemanot, pārgāja frontes līniju 
un pēkšņi uzbruka pilsētai. Kad piesteidzās papild-
spēks, Cēsis izdevās atkarot no boļševikiem. Līdzī-
gu manevru partizānu vienība atkārtoja arī Latgalē, 
kad bija nepieciešams ieņemt stratēģiski svarīgu 
objektu, dzelzceļa staciju Atašienē Krustpils-Rē-
zeknes virzienā. Vēsturnieki uzskata, ka šīs staci-
jas ieņemšana kļuva par vienu no nozīmīgākajiem 
notikumiem, kas pēc tam deva iespēju atbrīvot visu 
Latgali no boļševikiem. 

Artūrs Aparnieks karoja arī pret Bermontu. 
Savu kara karjeru Aparnieks noslēdza, būdams jau 
pulkvedis-leitnants, pēdējā dienesta vieta - virsnie-
ku kursi, inženieru nodaļa. 1922. gadā, pēc atvaļi-
nāšanas no armijas, Artūram Aparniekam, III šķiras 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim, tika piešķirtas Le-
jas (Lielās) ūdensdzirnavas Krāslavā. Sākās miera 
laika dzīve... 

Jaunais Krāslavas dzirnavnieks ātri pārvērta 
savu uzņēmumu par veiksmīgu un ļoti pieprasītu 
visu apkārtnes zemnieku vidū. 

Turpinājums 4. lpp.

Aparnieku - Burr ģimene (pirmā rinda: Luīza un Aleksandrs Afetriāni 
(mazmazbērni); otrā rinda (no labās uz kreiso – Ināra Edīte Aparniece-
Būre (meita), Jurgens Karls Burr (znots), Māra Afetriāne (mazmeita), 
Roberto Afetriāns (mazmeitas vīrs).

1. jūlijā Krāslavas muzejā notika Artūra Aparnieka 120 gadu jubilejai veltītas izstādes atklāšana, 
kā arī tikšanās ar viņa pēcnācējiem. Neparasts un nozīmīgs pasākums norisinājās neformālā 
un ļoti emocionālā gaisotnē. 

Tavs mūžs tāds allaž spēcīgs ozols liekas,
Kam vainags smagām gadu zīlēm vīts,
Tur Tava darba gods ar siltu prieku,
Ar aizvadītiem gadiem ierakstīts.
(Apškrūma)

Ļ. cienījamo skolotāju
 Vincentu AUGUSTOVU

 sirsnīgi sveicam 75 gadu jubilejā.
       Lai miers Jūsu sirdī, lai ticība, cerība un mīlestība 
   Jūsu dvēselē, lai laba veselība, veiksme un labklājība
        pavada Jūs ik dienu. 

Jūsu bijušie Dagdas vidusskolas 1972. gada izlaiduma 
audzēkņi.

Apsveicam dzimšanas 
dienā Regīnu Šķipuri un 

Sabīni Spiridovsku!
Skrien gadi prom, 
Tev dodot gadu skaitu.
Ir tajos dzīvots, dejots, 
Trakots, smiets.
Šiem gadiem netici
Un sevi stipru jūti
Vēl jāveic viss, 
Kas dzīves kausā liets.

Invalīdu biedrība “Štariņš”

Tikai “RUMBA Centrs” 
piedāvā vislabākās ce-
nas visa veida jumtiem 
(metāla, onduline, šīfe-

rim, bitumam), cementam, siena plēvēm 
un virvēm. Laipni aicināti!

Krāslavā, Tirgus ielā 15, 
tālr. 65622036, 28359679.

XV Latgales senioru festivāls

Nākamajā numurā - reportāža no Aglonas.
Alekseja GONČAROVA foto

Pēdējais “Novad-
nieka” numurs - 
lavīnas sākums?

2. lpp.

Mūsu jaunības 
dienu komanda

3.  lpp.

Pedagogus sagaida 
izdzīvošanas skola

4. lpp.

Sarunāšanās kul-
tūra Latvijā attīs-
tās un iedzīvotāju 
iesaiste sociālajos, 
politiskajos proce-

sos pieaug

5.lpp

Kā arī TV program-
ma, sludinājumi un daudz 
citas aktuālas informācijas

•	 Valsts policija (VP) sā-
kusi resorisko pārbaudi 
pēc deputāta Edvīna 
Šnores (VL-TB/LNNK) 
iesnieguma par Latvijas 
Radio izskanējušo aici-
nājumu “noslepkavot” 
tos 12 000 Latvijas iedzī-
votājus, kuri parakstījuši 
iniciatīvu par Uzvaras 
laukuma Rīgā atjau-
nošanu tā vēsturiskajā 
veidolā. Pēc pārbaudes 
policija izlems, vai ir pa-
mats sākt kriminālproce-
su.

•	 Šī gada pirmajā pusga-
dā ar lūgumu piemērot 
nodokļu atbalsta pasā-
kumus Valsts ieņēmu-
mu dienestā (VID) ir 
vērsušies divi Krievijas 
embargo skarti nodok-
ļu maksātāji. No abiem 
šiem uzņēmumiem 
kopumā saņemti seši 
iesniegumi. Abi šie uz-
ņēmumi nodarbojas ar 
jaukto lauksaimniecību - 
augkopību un lopkopību.

•	 Kopbudžeta nodokļu ie-
ņēmumu plāns šā gada 
piecos mēnešos tika iz-
pildīts 100,4% apmērā, 
iekasējot 2,983 miljar-
dus eiro, un, salīdzinot 
ar pērnā gada attiecīgo 
periodu, nodokļu ieņē-
mumos vērojams kā-
pums par 129 miljoniem 
eiro jeb 4,5%.

•	 Pēc Lielbritānijas izstā-
šanās no Eiropas Savie-
nības (ES) Latvijai pie-
ejamais finansējums no 
ES fondiem var sama-
zināties. FM pārstāvis 
informēja, ka Lielbritā-
nija ir viena no lielāka-
jām maksātājām ES bu-
džetā, 2015. gadā tās 
iemaksas ES budžetā 
sasniedza 13 miljardus 
sterliņu mārciņu jeb ap-
tuveni 16,5 miljardi eiro, 
kas ir vairāk nekā 10% 
no ES kopējā budžeta.

•	 Šī gada pirmajā pus-
gadā Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID) Muitas 

pārvaldes darbinieki pasta 
sūtījumos 184 gadījumos 
atklājuši dažādas narkotis-
kās vielas. Tas ir par 142% 
vairāk gadījumu nekā pērn 
pirmajā pusgadā. 

•	 Sadursmēs starp antika-
pitālistiski noskaņotajiem 
protestētājiem un policiju 
svētdienas naktī Berlīnē 

ievainoti 123 policijas darbinieki. 
Berlīnes policija informēja, ka 86 
protestētāji ir aizturēti “visagre-
sīvākajā un vardarbīgākajā de-
monstrācijā pēdējo piecu gadu 
laikā”. Pirms protesta akcijas gā-
dāt par kārtību tās laikā tika norī-
koti 1800 policistu.
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Kaplava: atgriešanās mājās 

Latgale, kas katastrofālā ātrumā zaudē 
savus iedzīvotājus, ir mūsdienu traģēdija un 
sāpe. Mēs ar ierastu vienaldzību turpinām 
novērot, kā izmirst viensētas, lauki, ciema-
ti, un pat lauku skolu slēgšanu uztveram kā 
kaut ko pašu par sevi saprotamu. Par kādām 
aizsardzības spējām var būt runa, ja pierobe-
žas teritorijas tiek pārvērstas par izmirstošām 
zonām ar zemi, kas izpārdota ārzemniekiem. 
Lielākā daļa puišu un meiteņu, kā arī jaunās 
ģimenes, kas ieguva savā dzimtenē izglītību 
un specialitāti, cerībā uz labāku dzīvi aizbrauc 
prom – daži uz Rīgu, bet citi uz Eiropas Savie-
nības plašumiem. Itin bieži - uz visiem laikiem! 
Taču svešumā, pat pilnīgā pārticībā, 
šie ieceļotāji nekad nespēs gūt pilnī-
gu sirdsmieru, bet ar vecumu nos-
talģija tikai pieaug. Nebija un nebūs 
valstu, kur dzīve ir kā paradīzē. Tūk-
stošiem cilvēku likteņu pārliecina, ka 
īsta paradīze atrodas vecāku kapu 
tuvumā. 

Jau kārtējo reizi esmu pateicīgs 
liktenim par tikšanos ar gaišiem cil-
vēkiem. Turklāt piemēri, kas liecina 
par to, ka iedzīvotāji atgriežas no 
galvaspilsētas uz savu dzimto provinci, nav 
tik izplatīti. Tāpēc es biju ļoti pateicīgs Andrim 
Uzulam par ieteikto adresi: pagasta pārvaldes 
vadītājs labi zina, ar ko elpo “Ezerzeme”. Pēc 
spēcīga rokas spiediena, saruna ar Mihailu 
Paškeviču aizritēja kā ar vecu paziņu. Arī viņa 
dzīvesbiedre Jekaterina ar saviem trāpīga-
jiem vārdiem ievirzīja sarunu vajadzīgajā gult-
nē. Viņu atgriešanās mājās ir pārdomāta un 
sengaidīta. Un, kā pēc tam noskaidrojās, arī 
ļoti priecīga. Jo, saskaņā ar savu dabu, lauku 
cilvēks arī lielpilsētā nevēlas samierināties ar 
plašumu trūkumu, pat tādā gadījumā, ja dzīvē 
viss ir ļoti veiksmīgi, vienmēr ar smeldzi sirdī 
atceras savu bērnību un jaunību. 

Mihaila dzimtās saknes - Pārdaugava, Je-
katerina ir dzimusi Braslavas pusē. Cilvēkam 
piemīt tāda īpašība - meklēt, kur ir labāk, arī 
Mihails pēc astoņgadīgās skolas pabeigša-
nas no sākuma ieguva virpotāja specialitāti, 
bet pēc tam apguva autogreiderista prasmes. 

Viņš uzsāka savu 
darba stāžu ceļu uz-
turēšanas organizā-
cijā, bet dzīvokļa dēļ 
aizgāja uz celtnie-
cības uzņēmumu. 
Pēc tam pārcēlās 
uz Rīgu, vairākus 
gadus strādāja va-
gonbūves rūpnīcā. 
Virpa, ko vada da-
torprogramma, tolaik 
vēl bija know how, 
laikmetu griežos Mi-
hails mainīja darba-
vietas un profesijas, 
taču nekad nedzī-
voja trūkumā. Zelta 

rokas vienmēr un visur ir vajadzīgas, arī tagad 
bijušais rīdzinieks ir nodarbināts - viņš ir katlu 
mājas operators solīdā firmā. Jekaterina arī ir 
ar profesionālu tvērienu: strādāja gan mēbeļu 
ražotnē, gan celtniecībā un komunālajā saim-
niecībā. Arī viņa nezina, kas ir bezdarbs, un, 
kad pagāja grūtie deviņdesmitie, sāka braukt 
ceļojumos. Apmeklēja gandrīz visas Eiropas 
Savienības valstis, bija Āfrikā un Ķīnā, bet 
tagad sapņo par braucienu uz Japānu. Tikai 
acīmredzot pagaidām ar šo ceļojumu vēl būs 
jāpagaida. Atliek vien dzīvot atmiņās par Hor-
vātiju, kur viņa kopā ar Mihailu pavadīja pēdē-

jo neaizmirstamo atvaļinājumu. 
Šīm nopietnajām pārmaiņām savā dzīvē 

viņi gatavojās jau iepriekš un visai pamatīgi. 
Sen loloja sapni atstāt bērniem visu, ko no-
pelnīja Rīgā, kas tā arī nekļuva par viņu ot-
rajām mājām. Viņi nolēma pārcelties uz dzīvi 
pēc iespējas tuvāk savai mazajai dzimtenei 
un dabai. Piemērotākās vietas meklējumos 
starp viņa Krāslavu un viņas Braslavu ap-
meklēja vairākas mājas – dzīvesvietas lauku 
apvidū pašlaik izpārdod masveidīgi un par 
pieejamām cenām. 

Jekaterina negribēja dzīvot viensētā, tāpēc 
viņai ļoti patika klusā Kaplava. Uz ziemeļiem 
no lauku mājām - mājīgs ciems, dienvidpusē 
- neskarta daba ar skatu uz Daugavu. Kaislī-
gam makšķerniekam arī tas nav mazsvarīgs 
fakts. Pie logiem - jauna asfaltēta šoseja 
Krāslava - Daugavpils. Ja ģimenei pieder di-
vas automašīnas, arī tas ir svarīgi: Jekaterina 
ir autobraucēja ar solīdu stāžu, viņa labprāt 

sēžas pie stūres un dodas uz savu iemīļoto 
Vidzu ciemu Baltkrievijā. Māju viņi izvēlējās 
atbilstoši pieejamiem naudas līdzekļiem: pa-
mestu, nekoptu, bet plašu, ir arī divarpus hek-
tāri zemes - normāls starts piemājas saimnie-
cības attīstībai. 

Strādīgie saimnieki bezbailīgi sāka atjau-
not mājokli un apsaimniekot nekopto zemi. 
Iegādājās gotiņu, vistas, bet no pirmajiem 
trim nopirktajiem trušiem tagad savairojies 
aptuveni pussimts. Vispirms viņi atjaunoja 
pirti: ierīkoja jaunu katlu, apšuva sienas ar 
apses dēlīšiem. Ģimenes viesi, kas visbiežāk 
atbrauc no galvaspilsētas, pirmām kārtām, 
vēlas nopērties. Bet uz galda - tikai lauku 
ēdiens, kas ir visgaršīgākais un veselīgākais. 
Lūk, arī mani uzcienāja ar piparmētru dzē-
rienu, sieru un sviestmaizēm ar sālītu speķi 
un svaigu gurķīti. Tikai otro gadu Kaplavā 
saimnieko šie laimīgie zemnieki, bet no bi-
jušās nekoptās mājas vairs nav ne miņas. 
Mājās - mājīgums un tīrība, tagad viņi vēl 
būvē otru verandu, drīz šeit parādīsies visas 
pilsētas ērtības. Viņiem paveicās arī ar akas 
ūdeni, kas ir pie pašiem logiem, taču Mihails 
jau runā par autonomu ūdensvadu. Abi ir no-
sauļojušies, uzturoties personīgajā kūrortā. 
Kamēr sagatavo sienu un izravēj sakņu dār-
zu, dienvidu saule nemaz nav nepieciešama. 
Dārzs viņiem ir labs, siltumnīcā - gurķi, tomā-
ti, paprika, baklažāni. Jau pagājušajā gadā 

mājas sagatavju bija pietiekami 
daudz, bet šogad būs vēl vairāk. 
Augļu koki sola labu ražu. Un pats 
galvenais: ciema iedzīvotāji pieņē-
ma ieceļotājus kā savējos. Labas 
attiecības viņiem ir ar daudziem 
kaimiņiem, it īpaši ar Mickevičiem, 
Šugaļiem un Lazučenokiem. Ik-
viens vēlas viņiem palīdzēt gan 
ar vārdu, gan ar darbiem, pagasta 
vadītājs Andris Uzuls pastāvīgi in-
teresējas par Paškeviču dzīvi un 

piedāvā savu palīdzību. 
Bijušais mehanizators un 

tankists joko: “Pašlaik mans 
arsenāls ir dakšas, lāpsta un 
grābekļi. Paldies kaimiņiem, 
kad vajag, palīdz ar tehniku. 
Par savu arī jau domāju, taču 
tagad celtniecības un remont-
darbu pabeigšana ir svarīgāka. 
Laiks rādīs, bet traktors – nav 
tas lētākais prieks.” 

Viesi pie maniem jaunajiem 
paziņām ir bieži. Atbrauc un 
apbrīno lauku dzīves priekus: 
“Arī mēs to gribētu!” Bet, kad 
pastrādā vairākas dienas siena 
pļaujā, tad ātri zaudē iepriekšē-
jo entuziasmu: “Te ir tik daudz 
darba, bet mēs domājām, ka 
dzīve laukos ir nepārtraukta 
atpūta.”

Mihails un Jekaterina pēc savas izcelsmes 
ir lauku cilvēki, un viņus nesabojāja dzīve 
pilsētā. Arī tur viņi strādāja vaiga sviedros, 
tāpēc nekad nepazina trūkumu. Bet dvēselei 
nebija miera. Zemnieku strādīgums viņiem ir 
iedzimta īpašība, tāpēc jebkurš lauku darbs 
sagādā nevis grūtības, bet prieku. 

Viņi ir laimīgi cilvēki, un tas nemaz nav 
pārspīlējums. Ja mājās, kas vēl nav līdz ga-
lam izremontētas, jau tagad valda siltums, 
tad par šīs ģimenes rītdienu nav jāuztraucas. 
Apciemojot kaimiņu Braslavas pusi, Jekateri-
na daudz ko salīdzina un atklāti atzīstas, ka 
zemnieku dzīve visur ir grūta. Un laimīga, ja 
darbs, kuru strādā, sagādā tikai prieku. Arī 
viņu dzīvē viss iznācis tieši tā. Klausoties 
Paškeviču dzīves atziņas, netīšām padomā-
ju: lūk, tādi ir šie cilvēki - ar sauli sirdī! 

Atrauti no civilizācijas viņi nejūtas. Līdz 
ciemata centram un veikalam - simts soļi. 
Mājās ir televizors, dators, internets. Par po-

litiku vairāk interesējas pavarda 
glabātāja, bet Mihails ir pārlie-
cināts: mazāk zini – labāk guli. 
Taču pēc īsas sarunas par šo 
tēmu mēs nonācām pie slēdzie-
na, ka mūsu valsts ir nesakopta, 
bet ierēdņi zaudē jebkādu mēra 
izjūtu. Kamēr mēs rokamies pa-
gātnē, tikmēr paliekam bez nā-
kotnes. Bet Latvija kļūst arvien 
tukšāka... 

Tāpēc ir tik svarīgi, lai 
mūsu pierobežas novadā ne-
paliktu neviena pamesta māja. 
Un par to – liels paldies jums, 
drošsirdīgie cilvēki! Tas ir pie-
mērs, kam ir vērts sekot. 
ATTĒLOS: māja pie lielceļa; 
labā noskaņojumā;  neskartā 
Daugava; suvenīrs no Ķīnas. 

Aleksejs GONČAROVS

Pēdējais “Novadnieka” numurs - lavīnas sākums? 
Jūnija beigās iznāca pēdējais avīzes 
“Novadnieks” numurs. Tā bija avīze, 
kas tika izdota bijušā Preiļu rajona te-
ritorijā, pēc tam tā informēja lasītājus 
par to, kā dzīvo cilvēki Aglonas, Līvānu, 
Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novados. 

Līdz pat pēdējam brīdim neticējās, ka 
izdevums ar teju 70 gadu vēsturi, ar neno-
vērtējamu pieredzi, ko izdeva profesionāļu 
komanda, pat netransformējoties, var tā 
vienkārši pazust. Bet tas notika. Nemākulīgā 
valsts pārvalde, desmitiem gadus mērķtie-
cīgi ejot pa uzņēmumu un darba vietu likvi-
dācijas, nodokļu nastas palielināšanas ceļu, 
rezultātā iznīcinot maksātspējīgo lasītāju, 
piespieda izdevējus pieņemt ļoti smagu, bet 
vienīgo iespējamo lēmumu - slēgt izdevumu. 

Tamāra Elste, ilggadēja “Novadnie-
ka” redaktore, savā pēdējā atvadu rakstā 
vērsās pie lasītājiem, nosaucot iemeslu 
kompleksu, kas kopumā noveda pie tāda 
fināla. Pēc izdevēju domām, tas draud kļūt 
par “lavīnas sākumu, kas iznīcinās Latvijas 
presi”. Skumjākais ir tas, ka šie iemesli ir 
acīmredzami, un, šķiet, to novēršana bija 
jāuzsāk jau pirms dažiem gadiem. Tomēr 
tikai aizvadītā gada nogalē vairāk vai ma-
zāk pieņemamu lēmumu problēmu risinā-
šanā piedāvāja Kultūras ministrija. Mediju 
politikas nodaļa Roberta Putņa vadībā vai-
rākus mēnešus veica skrupulozu darbu, 
lai noteiktu galvenās nozares problēmas. 
Turklāt ne galvaspilsētas vadības korido-
ros, kur daudziem mūsu politiskajiem aktī-
vistiem ir izveidojies visai neskaidrs priekš-
stats par to, kā mēs ar jums te, uz vietas, 

dzīvojam. Apmeklējot visus reģionus, iepa-
zīstoties ar konkrētiem cilvēkiem, kuri izdot 
avīzes, veido interneta portālus, radiopār-
raides, ministrijas speciālisti izstrādājuši 
Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 
un to ieviešanas projektu periodā no 2016. 
līdz 2020. gadam. Pagājušā mēneša bei-
gās dokumenti tika iesniegti izskatīšanai 
Ministru kabinetā. Tas ir pirmais gadījums 
atjaunotās Latvijas vēsturē, kad tik augstā 
līmenī tiek diskutēts par mediju stratēģi-
ju un nozares pamatproblēmām. Kultūras 
ministrija izvirzīja ne mazums gan iekšēju, 
gan ārēju problēmu. Un tās visvairāk ie-
tekmē nelielos reģionālos izdevumus. Vēl 
neapskaužamākā situācijā ir masu mediji, 
kas orientēti uz pierobežas auditoriju, pirm-
kārt - Latgalē. Globālā mediju tirgus spēku, 
kas gatavs informēt visus par visu jebkurā 
pasaules malā, mēs īpaši izjūtam pierobe-
žā, kur ievērojama daļa iedzīvotāju dzīvo 
nevis savas valsts informatīvajā telpā, bet 
gan kaimiņvalstu. Un konkurēt ar globālā 
masu mediju tirgus monstriem kļūst aizvien 
grūtāk un grūtāk. Problēma nav jauna, un, 
liekas, pie labas politiskās gribas - pilnībā 
atrisināma. Tomēr, par to sāka runāt tikai 
pirms dažiem mēnešiem, kad mūsu ievēlē-
tie deputāti pēkšņi (!) uzzināja, ka pierobe-
žas pagastos dzīvo cilvēki, kuri ne reizi nav 
dzirdējuši un skatījušies Latvijas ziņas. 

Bez ārējiem “ienaidniekiem” ir izde-
vies noteikt arī iekšējos. Piedāvātajā do-
kumentu projektā norādīts uz nepiecieša-
mību pēc iespējas ātrāk no reklāmas tirgus 
izskaust sabiedriskos masu medijus. Tam 

par piemēru tiek minēta kaimiņvalsts Lietu-
va, kur šī sistēma tika sakārtota pagājušajā 
gadā. R. Putnis norādīja, ka, ja no vienas 
puses mums ir tik svarīgi masu mediji, ko 
finansē valsts (Latvijas televīzija un Latvi-
jas radio), kas no atrašanās reklāmas tirgū 
iegūst tikai nelielu pieaugumu budžetā, bet 
no otras puses - mums ir privātie masu me-
diji, kas pilnībā ir atkarīgi no šī tirgus, tad, 
protams, situācija nav sabalansēta. Viņš 
piebilda, ka šis gruzdošais konflikts traucē 
nozares attīstībai. Mediju politikas nodaļas 
vadītājs atzīmē, ka ministrijas izstrādātajā 
dokumentā ir piedāvāts realizēt plānveida 
sabiedrisko masu mediju izstāšanos no 
reklāmas tirgus. Rosina šo procesu uzsākt 
jau 2017. gada pirmajā pusē. Tajā pašā 
laikā tiek norādīts, ka, lai kompensētu no 
reklāmas neiegūtos līdzekļus, būs nepie-
ciešami 8 milj. eiro gadā. Tiek plānots iz-
veidot masu mediju atbalsta fondu, kā arī 
noteikt valsts atbalsta veidus sabiedriska-
jiem un privātajiem masu medijiem. 

Bet tas vēl nav viss, ko izdevies pa-
veikt. Beidzot tika nosaukti fakti, kuriem 
reģionālā prese jau sen lūdz pievērst uz-
manību. Runa ir par vietējo un pašvaldības 
izdoto izdevumu nenoregulētajām savstar-
pējām attiecībām. Mūsu valstī jau sen no-
stiprinājusies prakse, kad valsts un pašval-
dības iestādes finansē masu mediju saturu 
un komercdarbību. Pašvaldību labie nodo-
mi rūpēties, lai iedzīvotāji ir informēti par 
domes darbu, sākotnēji tika realizēti, izdo-
dot nelielus biļetenus, kuros stāstīts tikai 
par domes un pašvaldības iestāžu darbu, 

bet tagad tie ir sasnieguši pilnvērtīga dru-
kātā izdevuma apmērus. Piemērs tālu nav 
jāmeklē, mūsu novadi diemžēl nav izņē-
mums, par to jau “Ezerzeme” ir stāstījusi. 
Uz mūsu un jūsu rēķina pašvaldības izdod 
bagātus izdevumus, neatsakoties ne no 
sadarbības ar reklāmdevējiem, ne no dār-
giem internetresursiem, reizēm pat atklāti 
“liekot riteņos sprunguļus” neatkarīgajai 
presei… Par kādu tiesību līdzvērtīgumu 
un dzīvotspēju var runāt, ja salīdzina apa-
ļo summu, kas novirzīta “sabiedrības infor-
mēšanai” novada budžetā un atsevišķa re-
ģionālā izdevuma budžetu, kas nesaņem 
finansējumu no ārpus, kura pamatkapitāls 
ir - lasītāju uzticība?! Reģionālo avīžu iz-
devēji un Latvijas žurnālistu asociācija 
nesen pieprasīja izstrādāt skaidru un kon-
krētu valsts politiku, kas aizliegtu pašvaldī-
bām izdot savus informatīvos izdevumus, 
un jaunais Kultūras ministrijas dokuments 
lielā mērā sakrīt ar šo prasību. 

… Šodien darbs šajā virzienā turpi-
nās, tiek veidots Sabiedrisko masu mediju 
Padomes sastāvs. Jau tagad ir skaidrs, 
ka šis ceļš nebūs viegls - izvirzīts ir liels 
mērķis (tas skar reklāmas tirgu, valsts un 
pašvaldību ierēdņus, budžeta līdzekļus, 
reizēm arī kāda personīgās intereses). Tā 
vai citādi, bet priecē tas, ka reģionālie iz-
devumi ir pamanīti, iespējams, tos kādreiz 
arī sadzirdēs. Diemžēl “Novadnieks” to 
nesagaidīja… Bet tie, kas palika, centīsies 
darīt visu, lai virsrakstā izteiktais jautājums 
nepārvērstos par apgalvojumu. 

Marina NIPĀNE 
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Mūsu jaunības dienu komanda 
Laiks skrien vēja spārniem, 
un jo vairāk cilvēks ir aiz-
ņemts dažādos darbos, jo 
ātrāk paiet dzīves gadi. Ie-
spēja būt sa-
skarsmē ar 
patīkamiem cil-
vēkiem ir aug-
stākā dzīves 
greznība. Tik-
šanās ar bijuša-
jiem kolēģiem 
un domubied-
riem ir divkāršs 
prieks. Cik jau-
ni mēs bijām 
kādreiz! 

Pirmais Krās- 
lavas rajona 
lauksaimniecības 
speciālistu sa-
lidojums notika 
sovhozā “Sau-
leskalns” tālajā 
1965. gadā. Šīs 
lieliskās tradī-
cijas dibinātāju 
vidū bija zooteh-
niķe Helēna Voronko un ag-
ronome Ilga Škutāne – goda 
viesi 2016. gada tikšanās pa-
sākumā.  

1968. gadā organizatores 

pienākumus uzņēmās Marija 
Ose, un pēc neliela pārtrau-
kuma deviņdesmitajos gados 
- lūzuma periodā - salidojumi 
turpinājās. Tādi braucieni ir 
ļoti svarīgi: viss top skaidri re-
dzams salīdzinājumā. 

Liels autobuss uzņēma 
kursu no Krāslavas uz Dagdu, 
un par pirmajiem gidiem kļu-
va Andrupenes fermeri Maija 
un Jurijs Ļevkovi. Ar labvēlīgu 
ironiju paši prezentēja sevi kā 
“kredītu miljonārus”. Trīs rad-
nieciskas zemnieku saimnie-
cības - “Bronki”, “Tingala” un 
“Agro-Grow”, kuru specializāci-
ja ir graudu un gaļas ražošana, 
- izsauca īstu sajūsmu agro-
nomu un zootehniķu vidū. Pēc 
tam varēja apskatīt moderno 
traktoru “John Deere”, kas ne-
sen tika nopirkts par 250000 
eiro. Drīz vien noskaidrojās, ka 
fermeris Jurijs Ļevkovs ar lie-
lāko prieku sēžas pie graudu 
kombaina stūres. Kviešu ražī-

gums - 50 centneri no hektāra 
– jau sen kļuvis par normu, bet 
fermeru apvienotās saimnie-
cības kopumā apstrādā divus 

t ū k s t o š u s 
hektāru! Viņu 
zemes gabali, 
personīgie un 
nomātie, at-
rodas gandrīz 
visa bijušā 
Krāslavas ra-
jona teritorijā. 
Tāda ir dzīves 
realitāte: ir jā-
slēdz zemes 
nomas līgumi 
ar ārzemju 
īpašniekiem. 
Tas notiek 
mūsu likum-
devēju bries-
mīgās kļūdas 
dēļ. 

G r a u d u 
p ā r s t r ā d e s 
komplekss ir 
ar kaltētavu, 
kas aprīkota 

ar gāzi – atbilstoši visām mūs-
dienu prasībām. Divdesmit čet-
ri bunkuri, katrā - 70 tonnas – 
tas gan ir ievērojams mērogs! 
Jau tagad viss ir gatavs, lai 
pieņemtu jauno graudu ražu. 

Mēs apskatījām gaļas lopus 
ganībās, uzzinājām, ka ar pro-
dukcijas noietu Andrupenes 
fermeriem problēmu nav.  

Pēc veiksmīgo lauku uz-
ņēmēju mūsdienīgās mājas 
apmeklējuma, lielā delegācija 
četrdesmit ekskursantu sastā-
va apbrīnoja saimnieku vies-
mīlību. Maija un Jurijs ne tikai 
attīsta trīs ģimenes firmas, bet 
arī aktīvi piedalās pagasta un 
Dagdas novada sabiedriska-
jā dzīvē, pastāvīgi darbojas 
sponsoru lomā un neatsaka 
tiem, kas vēršas pie viņiem pēc 
palīdzības. 

Mums ļoti negribējās 
braukt prom no mūsdienīgās 
kotedžas pie gleznainā dīķa, 
taču bija jādodas tālāk... 

Nākamā pietura - Konstan-
tinovas pagasts, kur divu des-
mitu hektāru platībā izvietojās 
augļu un dārzeņu saimniecības 
“Eži” valdījumi. Īpašnieks Pā-
vels Kavūns parādīja, kā zem 
plēves un atklātā laukā viņam 

aug dārza mellenes, 
un šī gada ražu jau 
sāk novākt. Siltum-
nīcās nogatavojas 
tomāti, turpinjās ek-
speriments - arbūzu 
audzēšana... Zem-
nieku saimniecība 
piedāvā patērētā-
jiem gatavās augļu 
un dārzeņu sulas, 
bet svaigie Kon-
stantinovas augļi 
un ogas ir pieprasīti 
tālu aiz Latgales robežām. 

Pie Aulejas keramiķa Ilmā-

ra Veceļa mēs ieradāmies ar 
lietu. Podnieka plašajā darb-

nīcā ir arī cep-
lis. Talantīgais 
Latgales māks-
linieks stāstīja 
par to, kā atra-
dis personīgo 
stilu. Melnā ke-
ramika turpina 
intriģēt pircē-
jus, bet tūristu 
grupas sezo-
nas karstākajā 
laikā labprāt 
apmeklē vies-
mīlīgo meista-

ru. Arī ārzemēs in-
terese par Aulejas 
savdabīgo mākslu 
ir diezgan liela. 

Lejas ezera 
krastā mūs uzņē-
ma divas ferme-
ru-lopkopēju pa-
audzes - Gita un 
Artis Konošonoki. 
Zemnieku saim-
niecībā “Birztali-
ņas” gaļas govju 
kopējais skaits 
sasniedza 130, 
turpinās veiksmī-
gi eksperimenti 
ar lopu šķirnēm, 
tajā skaitā arī ar 
visperspektīvāka-
jām. Māte un dēls 
parādīja jauno fer-
mu, ko uzbūvēja 
saviem spēkiem. 
Gaļas liellopu au-
dzēšana pašlaik 
ir izdevīgāka nekā 
piena ražošana, un Konošono-

ki nebija kļūdījušies, izvēloties 
piemērotāko lopkopības noza-

ri. Atpūtas bāzes “Lejasmalas” 
krastā arī vērojamas attīstības 
un modernizācijas pēdas.    

Kombuļu uzņēmēji Juris 
un Ingūna Kokini ir tipiski mazā 
biznesa pārstāvji. Vairākkārt 
redzēju šo simpātisko ģime-
nes pāri gadatirgos, kur viņi 
piedāvā savus oriģinālos koka 
izstrādājumus: vāzes, traukus, 
dažādus suvenīrus. Salidoju-
ma dalībnieki, apskatījuši viesu 
salonu un darbnīcu, labprāt ie-
gādājās koka pakavus – laimes 
nesējus, piekariņus un koka ro-
taļlietas. Kāds iesaucās: “Bei-
dzot atradu piemērotu dāvanu 

jaunlaulātajiem!” Ar veikalos 
piedāvāto preci tagad nevienu 

nepārsteigsi. Un pastāv risks 
iegādāties plaša patēriņa pre-

ces, kas 
ir ražotas 
Ķīnā. 

S a l i -
dojuma re-
zultātu ap-
k o p o š a n a 
nor is inā jās 
s l a v e n a j ā 
K o m b u ļ u 
pussalā, kur 
atrodas arī 
jauna estrā-
de. Pavāre 
Inese Vecele 
cienāja dār-
gos viesus 
ar soļanku, 

brauciena dalībnieki degustē-
ja Aināra Dzalba kūpinājumus, 
Viktorijas Lenes sierus un 
Ošu vīnu. Vakars pakāpeniski 
pārvērtās par atmiņu pasāku-
mu. Ļoti bieži skanēja frāzes 
- mūsu jaunības dienu koman-
da, pienākums un sirdsapziņa, 
mīlestība pret dzimto pusi un 
uzticība zemei, augsts profe-
sionālisma līmenis, ilggadēja 
draudzība. Protams, ir žēl, ka 
simtiem fermu pārvērtās par 
drupām, sevi jau pilnīgi izsmē-
la tūkstošiem kādreiz meliorēto 
zemes hektāru, bet vairākos 
pagastos lauki ir aizauguši ar 

krūmiem. Katrā laikmetā ir savi 
plusi un mīnusi. Mainās laiki 

un saimniekošanas meto-
des, bet to cilvēku brālība, 
kas veltīja savus labākos 
gadus, zināšanas un spē-
kus kalpošanai zemei un 
dzimtajai pusei, kļūst ar-
vien stiprāka. Ir arī pozitīvi 
piemēri, kad Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmijas 
absolventiem no Kurzemes 
un Vidzemes Latgale kļuvu-
si par otro dzimteni. 

Aleksejs GONČAROVS 

Andrupene - strādīguma zīmols. 

Fermeris Jurijs Ļevkovs. 

Konstantinovas augļu un dārzeņu saimniecība. 

Stāsta un rāda Pāvels Kavūns. 

Viesus sagaida Ilmārs Vecelis. 

Artis Konošonoks - lauku uzņēmēju 
jaunākās paaudzes pārstāvis. 

Saruna par lopkopības tematiku. 

Lieliskā gide Ingūna Kokina. 
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Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Aparnieks nebija atstājis novārtā arī savu 

militāro darbību, būdams vietējo aizsargu 
nodaļas vadītājs. 1940. gadā, divas nedēļas 
pirms Latvijas okupācijas sākuma, pulkve-
dis-leitnants Aparnieks tika iecelts par Latga-
les kara apgabala priekšnieku. 

1940. gads atnesa visai Aparnieku ģime-
nei daudz bēdu un ciešanu. Ģimenes galvu 
arestēja jau 20. augustā un aizveda uz Dau-
gavpils cietumu. Sākās nopratināšanas, spī-
dzināšana, provokācijas. Divas reizes Krāsla-
vas dzirnavnieku un Latvijas armijas virsnieku 
veda uz Daugavpils Stropu mežu, lai it kā no-
šautu, divas reizes Artūrs Aparnieks pats raka 
sev kapu... Nenošāva... 1941. gadā Baltijas 
Sevišķā kara apgabala tribunāls notiesāja A. 
Aparnieku uz 10 gadiem, viņš tika izsūtīts uz 
Krasnojarskas novadu. Taču komunistiem arī 
ar to likās par maz, un pēc ierašanās nomet-
nē Aparniekam paziņoja, ka par mēģinājumu 
organizēt sacelšanos viņam piesprieda vēl 5 
gadus. 

Tikai 1953. gada aprīlī viņu atbrīvoja, taču 
vēl trīs gadus Artūrs Aparnieks atradās izsū-
tījumā Krasnojarskas apgabala Ziemeļjeņi-
sejskā, pirms viņam atļāva braukt uz mājām. 

Latvijā viņu gaidīja tukša māja, jo ģimene 
1944. gadā devās uz ārzemēm, no sākuma 
uz Eiropu, pēc tam – pāri okeānam. Katru 
gadu radinieki vērsās pie PSRS valdības ar 
lūgumu izsniegt atļauju, lai tēvs varētu aiz-
braukt pie viņiem. Tas turpinājās 10 gadus, 
un tad beidzot šāda atļauja tika saņemta. Šī 
desmitgade Krāslavas dzirnavniekam nebija 
tukšs gaidīšanas periods. Kā speciālists celt-
niecības jomā Aparnieks bija viens no Rīgas 
autoostas projektētājiem, vienmēr strādāja 
ļoti apzinīgi. 

Pēc 26 gadiem tālajā Amerikā Artūrs 
Aparnieks atkal apvienojās ar savu ģimeni. 
Bez šaubām, gadi, kas tika pavadīti Kras-
nojarskas nometnē, nevarēja neietekmēt 
Krāslavas dzirnavnieka veselību, pēc diviem 
gadiem viņš nomira... 

Atklājot izstādi, Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzeja 
direktors Valdemārs Gekišs 
uzrunāja klātesošos un uz-
svēra, ka apmeklētāju uzma-
nībai tiek piedāvāta muzeja 
ekspozīcija, kas ir veltīta 120 
gadu gadadienai kopš A. 
Aparnieka dzimšanas die-
nas. Aparnieks dzīvojis Krā-
slavā aptuveni 20 gadus un 
sniedzis nopietnu ieguldīju-
mu mūsu pilsētas ekonomis-
kajā attīstībā. Viņu atceras 
ne tikai Krāslavā, bet arī visā Latvija kā Lā-
čplēša Kara ordeņa kavalieri un kā Brīvības 
cīņu varoni. Krāslavas muzejs, gatavojoties 
Artūra Aparnieka jubilejai, izveidoja nelielu 
izstādi. Visiem pasākuma dalībniekiem bija 
patīkami redzēt goda viesu vidū mūsu varoņa 
meitu Ināru Edīti ar vīru, meitu, mazbērniem 
un visu lielo ģimeni, kas atlidoja uz Latviju no 
tālās Brazīlijas... Izstāde tika atklāta. 

Pēc himnas izpildīšanas Valdemārs Ge-
kišs aicināja Ināras Edītes Aparnieces ģimeni 
aizdedzināt sveces, godinot Artūra Aparnieka 
piemiņu, kā arī iepazīstināja klātesošos ar 
novadnieka biogrāfijas traģiskākajiem notiku-
miem, pēc tam uzstājās vokālais ansamblis 
“Noktirne”, kas piedalījās atklāšanas pasāku-
mā. 

Pēc ansambļa priekšnesuma, uzrunu tei-
ca Ināra Edīte Aparniece: “Cienījamie kungi 
un dāmas! Mīļie krāslavieši! Mani sauc Ināra, 
esmu Artūra Aparnieka vidējā meita. 1940. 
gada 20. augustā es stāvēju uz mājas sliek-
šņa, kad tēvu arestēja un aizveda uz Dau-
gavpils cietumu. Tolaik man bija pieci gadi. 
Pirmajā vēstulē no tēva, ko mēs saņēmām 
pēc daudziem gadiem, viņš uzrakstīja man: 
“Meita! Mācies! Ja es savulaik nemācītos, 
iespējams, es jau nebūtu starp dzīvajiem.” 
Šie vārdi atstāja uz mani lielu iespaidu. Tālajā 
Brazīlijā man neklājās viegli. Bet es mācījos 
tik cītīgi, cik varēju. Pabeidzu matemātisko 
skolu. Tēvu satiku tikai 1967. gadā, Kaliforni-
jā, manas māsas Aijas mājās. 

Mana tēva liktenis bija smags, sava mūža 
garumā viņš daudz ko piedzīvoja. Es atceros, 
kā viņam drebēja rokas, jo sākās Parkinso-
na slimība. Tad mani bērni Māra un Kārlis 
iepazinās ar savu vectētiņu. Tēva veselība 
tika nopietni iedragāta Sibīrijā. Brīvībā un ar 
savu ģimeni viņš nodzīvoja tikai divus gadus. 
Es ar vīru un bērniem pavadīju kopā ar viņu 
tikai dažas nedēļas. Vēlāk es strādāju skolā. 

Mani vienmēr interesēja Latvijas 
skolas, īpaši Krāslavas ģimnāzi-
ja, kuru pabeidza mana vecākā 
māsa Aija. Uzrakstīju direkto-
ram. Man atbildēja mīļā un sirs-
nīgā Janīna Gekiša. Es vairākas 
reizes apmeklēju Krāslavu, no-
formēju dokumentus. Un katru 
reizi par mani rūpējās Janīna, 
apbrīnojams cilvēks, viņai es 
esmu bezgala pateicīga.  

Tēva apbalvojumi glabājās 
pie vecākās māsas Aijas. Aizpa-
gājušajā gadā viņa atstāja šo pasauli. Tēva 
apbalvojumi tika uzticēti man. Es aizvedu tos 
uz Brazīliju, lai parādītu saviem bērniem un 
mazbērniem. Un, lūk, šodien mēs esam šeit. 
Mana meita Māra ar savu ģimeni pirmo rei-
zi apmeklēja mātes dzimteni. Viņu vienkārši 
sajūsmināja Rīgas arhitektūra, bet tagad arī 
Krāslava, par kuru viņa tik daudz dzirdējusi. 

Pirms dažiem gadiem es stāstīju māsai 
par Krāslavu un apbrīnoju jūsu muzeju. Un 
tad man radās ideja - nodot tēva apbalvoju-
mus šim muzejam. Tagad mana vēlēšanās ir 
piepildījusies. Esmu šeit ar mērķi uzdāvināt 
Krāslavas muzejam tēva apbalvojumus.” 

Muzeja direktors uztraucās, bet bija ļoti 
laimīgs. Izteica sirsnīgu pateicību: “Mēs 
nevaram pasniegt arī jums kādu ordeni 
vai medaļu, jo mums nav tādu tiesību, bet 
mēs gribam uzdāvināt jums Krāslavas kliņ-
ģeri. Nevaru apgalvot, ka milti, no kuriem ir 
izcepts šis kliņģeris, tika samalti jūsu tēva 
dzirnavās, bet mēs esam pārliecināti, ka 
vismaz kaut kāda daļa no tiem miltiem tur 
ir, tāpēc ka tie tika malti no graudiem, kas 
tika izaudzēti Latgalē, un šis kliņģeris ir iz-
cepts Krāslavā - vietā, kur dzīvo cilvēki, kuri 
atceras Artūru Aparnieku un viņa dzirnavas. 
Protams, tā ir visai pieticīga dāvana par jūsu 
nozīmīgo ieguldījumu mūsu muzeja fondā. 
Taču tā ir dāvana no visas sirds.” 

Ir jāuzsver, ka todien viss pasākums bija 
ļoti emocionāls un sirsnīgs, laiku pa laikam 

kāds no klātesošajiem slau-
cīja asaras, un visi izstādes 
atklāšanas ceremonijas 
dalībnieki izjuta lielu un dzi-
ļu saviļņojumu. Aparnieka 
mazmazbērni Luīza un Alek-
sandrs ar grūtībām saprata 
visa notiekošā jēgu, bet pa-
sākuma atmosfēra ietekmē-
ja arī viņus, bērni uzvedās 
ļoti mierīgi un klausījās uz-
manīgi... Ansambļa “Noktir-
ne” priekšnesumi palīdzēja 
radīt harmonisku gaisotni... 

Vārds tika dots Janīnai 
Gekišai, apbrīnojamam cilvēkam, kas visu 
savu mūžu ir veltījusi dzimtā novada vēstu-
res pētīšanai un saglabāšanai: “Sveicu visu 
Aparnieku ģimeni ar vizīti Krāslavā, vietu, 
kur Artūrs Aparnieks strādāja un atstāja la-
bas atmiņas par sevi ne tikai pilsētā, bet arī 
tālu aiz tās robežām. Krāslavai un visam no-
vadam ir liels gods pieņemt jūs šeit. Es atce-
ros Artūru Aparnieku saistībā ar savu vecā-
ku saimniecisko darbību. Es augu zemnieku 
ģimenē, un visa mūsu dzīve bija saistīta ar 
maizi, miltiem... Aparnieka vārdu labi zināja 
visi mūsu apkārtnes zemnieki. Bija šeit arī 
citas dzirnavas, bet tās bija daudz vienkār-
šākas, arī maluma kvalitāte bija sliktāka. 
Mūsu mājas atradās 25 kilometru attālumā 
no Krāslavas, bet tas nebiedēja manu tēvu, 
jo izcilu miltu kvalitāti garantēja tikai Aparnie-
ka dzirnavas. Šeit ne tikai mala graudus, bet 
varēja arī apstrādāt vilnu. Pats dzirnavnieks 
zemniekiem sniedza labus padomus un 
bieži konsultēja. Viņu vērtēja kā ļoti zinošu 
un prasmīgu cilvēku ar lielu dzīves pieredzi. 
Viņš nebija dzimis un audzis Krāslavā, bet 
20 sava mūža gadus viņš ar savu darbu da-
rīja mūsu pilsētu slavenu visā apkārtnē. Bet 
pēc tam bija 1940. gads, kad likteņa dzirnas 
samala daudzus. Visi toreiz bija vainīgi: dzir-
navnieks Aparnieks par to, ko mala graudus, 
zemnieki - par to, ka ara zemi, bija vainīgs 
arī maiss un pat grauds – par to, ka izauga 
šajā zemē...” 

Janīna Gekiša uzdāvināja viesiem rup-
jmaizi. Un Ināra Edīte Aparniece - Būre 
pieņēma šo dāvanu ar lielu pietāti. Īpaši 
iepriecināja viešņu kūka no rudzu miltiem. 
Brazīlijā nevar dabūt ne tikai tādu kūku, bet 
arī vienkāršu rudzu maizi. Saldo dāvanu pa-
sniedza arī Ināras Edītes mazmeitai Luīzai. 

Savas runas noslēgumā Janīna Gekiša 
novēlēja Aparnieku - Burr ģimenei veselību 
un pauda cerību, kas arī Artūra Aparnieka 

mazbērni un mazmazbērni nezaudēs saikni 
ar Krāslavu.  

Ar pateicības vārdiem uzstājās Krāslavas 
novada domes Attīstības nodaļas vadītāja 
Ināra Dzalbe un firmas “Krāslava D” valdes 
priekšsēdētāja Viktorija Vengreviča. 

Tad klātesošos atkal uzrunāja Ināra Edīte 
Aparniece - Būre. Atvainojusies par savu at-
miņu, viņa paziņoja, ka pasniedza ne visas 
dāvanas. No viņas rokām muzeja direktors 
saņēma karoti, kuru Artūrs Aparnieks iz-
gatavoja pats, būdams nometnē netālu no 
Krasnojarskas. Valdemārs Gekišs, pieņe-
mot dāvanu, runāja par to, ka tas ir pirmais 
priekšmets muzeja kolekcijā, ko izgatavoja 
kāds no represētajiem krāslaviešiem Sibī-
rijas nometnē. Eksponāts patiešām ir ļoti 
vērtīgs. 

Vārds tika dots Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalierim Edmundam Gekišam, kurš arī 
dalījās savās atmiņās par Artūra Aparnieka 
ģimeni. Ar pateicības vārdiem pie Krāslavas 
dzirnavnieka ģimenes vērsās arī krāslavietis 
Ziedonis Dzirkalis. 

Pasākuma noslēgumā muzeja direktors 
apsolīja Aparnieku - Burr ģimenei glabāt at-
miņas par Artūru Aparnieku un nodot tās arī 
nākamajām paaudzēm. 

Pēc izstādes atklāšanas ceremonijas visi 
gribētāji varēja apskatīt kastīti ar apbalvoju-
miem, ko uzdāvināja Ināra Edīte. Apbalvo-
jumi stāsta par Artūru Aparnieka pat vairāk 
nekā cilvēki. Ir zināms, ka Artūra Aparnieka 
pirmais apbalvojums bija Svētā Vladimira 4. 
šķiras ordenis (nesaglabājies). Apbalvojums 
tika pasniegts Krievijas impērijas laikos par 
pašaizliedzīgu dienesta pienākumu pildīša-
nu, par materiālo ieguldījumu valsts labā, 
kas pārsniedza simts tūkstošus rubļu un par 
cilvēku izglābšanu kara vai stihisko dabas 
postījumu laikā. Svētā Georgija IV pakāpes 
ordenis tika pasniegts par varoņdarbu kara 
laikā, tas tika aprakstīts pielikuma diplomam 
(saglabājās šī ordeņa krūšu zīme). Brīvības 
krusts - augstākais Igaunijas militārais ap-
balvojums, kas tika pasniegts par varonību 
karā. III šķiras Lāčplēša Kara ordenis ir aug-
stākais Latvijas militārais apbalvojums, kas 
tika pasniegts tiem, kuri sniedza būtisku ie-
guldījumu cīņā par Latvijas neatkarību.  

Artūra Aparnieka apbalvojumu vidū ir Lat-
vijas, Lietuvas un Igaunijas medaļas, kuras 
Krāslavas dzirnavnieks saņēma par saviem 
nopelniem visu triju Baltijas valstu labā, cīno-
ties par to neatkarību. 

Līdz arestam 1940. gada augustā pulkve-
ža-leitnanta Artūra Aparnieka parādes mun-
dieri rotāja arī Nikolaja kara inženieru skolas 
absolventa piemiņas zīme (krusts), tā bija 
vienīgā militārā mācību iestāde, kuras diplo-
mu viņš saņēma. 

Krāslavā jau sen vairs nav Aparnieku 
māja, šajā vietā pašlaik atrodas mūsu ma-
zais tirgus un veikals “Маxima”, bet no lie-
lajām dzirnām palikušas tikai sienas. Taču 
palika atmiņas, labas atmiņas par Krāslavas 
dzirnavnieku, Latgales zemnieku padomde-
vēju un konsultantu, Brīvības cīņu varoni, 
vīrišķīgu cilvēku, kurš piedzīvojis visas Sibī-
rijas nometņu šausmas.  

Izstāde, kas tika veltīta Artūra Aparnieka 
120 gadu jubilejai, vakar jau tika slēgta. Bet 
visi tās materiāli, A.Aparnieka apbalvojumi 
un citi eksponāti, kas ir veltīti slavenā krās- 
lavieša dzīvei un darbībai, arī turpmāk tiks 
piedāvāti muzeja apmeklētāju uzmanībai, 
piemēram, pirms 11. novembra (Lāčplēša 
diena) svētkiem un sakarā ar Latvijas Re-
publikas proklamēšanas gadadienu. Un 
jebkurš gribētājs noteikti varēs iepazīties ar 
Krāslavas dzirnavnieka, dažādu ordeņu ka-
valiera un triju Baltijas valstu medaļu īpaš-
nieka dzīvesstāstu. 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto 

ATTĒLOS: Artūra Aparnieka apbalvoju-
mi, viņa karote no Sibīrijas; Ināra Edīte 
Aparniece-Būre stāsta par tēvu. 

Pedagogus sagaida 
izdzīvošanas skola

Valdība pieņēma pirms 4 gadiem so-
līto skolotāju algu reformas plānu. 
Skolotāji draud ar streikiem.

Valdības solījums celt skolu un bēr-
nudārzu pedagogu algas piedzīvojis 
jau trīs ministru kabinetus, taču lieta jo- 
projām nekust no vietas. Pedagogi vai-
rākkārt rīkoja piketus, notika arī vienas 
dienas streiks, arodbiedrības pārstāvji 
mēģināja panākt vienošanos ar izglītī-
bas ministru, taču kārtējā gada budžeta 
plānā papildu nauda pagaidām ir atro-
dama vienīgi aizsardzībai.

Nupat valdība ir pieņēmusi izglī-
tības ministrijas piedāvāto pedagogu 
darba atalgošanas jauno modeli. Tas 
stāsies spēkā līdz ar mācību gada sāku-
mu. Tiek plānots, ka reformas gaitā pe-
dagogu algas pakāpeniski palielināsies 
no 420 līdz 680 eiro. Izglītības ministrs 
Kārlis Šadurskis komentē jaunā mode-
ļa ieviešanu visai piesardzīgi: medijiem 
viņš paziņoja, ka pieaugums nebūs vi-
siem vienāds – vienam esot gaidāms 
lielāks algas pielikums, citam mazāks. 
Izskanējuši arī šādi cipari: līdz ar jauno 
darba samaksas modeli, 88 % pašvaldī-
bu pedagogu algas likme palielināsies, 
savukārt 12 % var samazināties. Taču, 
saskaņā ar Latvijas Izglītības un zināt-
nes darbinieku arodbiedrības vērtēju-
mu, īstenībā ir daudz sliktāk.

Pats galvenais – reformai vajadzīgi 
vairāk nekā 47 miljoni eiro, un pagai-
dām valdība ir gatava garantēt tikai 38 
miljonus, 9 miljonu pagaidām pietrūkst. 
Tas nozīmē, ka šī summa tiks atņemta 
citām ministrijām un to pakļautām ie- 
stādēm.

Solītais palielinājums dažiem peda-
gogiem var palikt tikai uz papīra, bet da-
žiem vispār... samazināsies alga!

Piemēram, valdība nolēma neie-
kļaut savā plānā bērnudārzu jaunāko 
grupu audzinātājus, kas strādā ar bēr-
niem, kuriem vēl nav 5 gadi. Šo peda-
gogu algas ir atstātas pašvaldību ziņā 
– tām jāizlemj, vai ar 1. septembri šīs 
algas tiks palielinātas vai nē. Kā arī jā-
atrod nauda šai palielināšanai. Daudzas 
pašvaldības jau paziņojušas, ka nespēj 
izturēt šos jaunos tēriņus. Skolotāju 
arodbiedrība norāda, ka tā pat netika 
informēta par tik svarīgām izmaiņām, un 
nosoda šādu lēmumu. “Mūs nedzird un 
nevēlas sadzirdēt, mūsu prasības tiek 
ignorētas,” saka pedagogi.

Paralēli skolotāja slodzes apmēra 
palielināšanai izglītības ministrija ar 1. 
septembri palielina arī pedagogu noslo-
gojumu. Tas nozīmē, ka reālo atalgo-
jumu ietekmēs gan nostrādāto stundu 
skaits, gan skolēnu daudzums klasē.

Rīgas domes deputāte, Rīgas 80. 
vidusskolas direktore Anna Vladova, 
uzskata, ka pedagogu darba apmak-
sas jauno modeli nevar nosaukt citādi 
kā par miglas pūšanu acīs: “Jā, likme 
gan tiks palielināta, taču šobrīd likme 
tiek aprēķināta par 21 stundu, bet būs 
par 30 stundām nedēļā! Pašlaik lielās 
nokomplektētās skolās par tām pašām 
30 stundām nedēļā pedagogi jau saņem 
742 eiro, jo viņiem likme ir 520-530 eiro. 
Šadurskis savukārt sola to “palielināt” 
līdz 680 eiro! Tas ir, reāli darba alga kļūs 
par 10% mazāka. Ja tā nav mānīšana, 
kas tad? Tas arī nav viss. Pašlaik vie-
nam skolotājam pienākas 10,35 bērni, 
bet ministrija vēlas, lai ir 16,5 skolēni 
vienai skolotāja slodzei. Tas ir, slodžu 
skaits tiek samazināts, attiecīgi skolo-
tāju skaits arī! Pēc mūsu aplēsēm, bez 
darba paliks apmēram 1000 pedagogi. 
Nav izslēgts, ka slodzes palielināšanās 
dēļ izglītības kvalitāte varētu kristies. Iz-
skatās, ka pedagogu protesti neko nav 
panākuši – ministrija tos ir vienkārši ig-
norējusi.”

Darja ŽDANOVA

muzejā, meitas vizīte, vērtīgs dāvinājums 
120 gadu jubileja kopš Artūra Aparnieka dzimšanas dienas: izstāde 
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Sarunāšanās kultūra Latvijā attīstās un iedzīvotāju iesaiste sociālajos, politiskajos procesos pieaug

Danas Lahtionovas iedvesmota, izmantoju 
izdevību apmeklēt Cēsīs notiekošo otro saru-
nu festivālu Latvijā LAMPA. Jāatzīst, līdz šim 
par šādu pasākumu nebiju pat dzirdējusi. Ceļš 
no Rīgas līdz galamērķim komfortablā autobu-
sā ar interesantu sarunu biedreni pagāja ātri 
– nepilnas divas stundas un “Sveikas Cēsis!”. 
Pils parkā, virs ieejas pasākumā, teltīs, uz ska-
tuvēm un citviet tiešām bija skatāmas baltas 
lampas un neiztrūka arī leģenda, kuru kāds no 
brīvprātīgajiem festivāla darbiniekiem – jauns 
puisis - steidza pastāstīt divām simpātiskām 
meitenēm: ja nostāsieties zem šīs lampas, 
iedomāsieties vēlēšanos un pateiksiet savu 
tālruņa numuru... (turpi-
nājumu varat nojaust). Uz-
jautrinājusies par asprātīgo 
jaunekli, protams, sākumā 
devos meklēt Latgales telti. 
Jāsaka, mūsējie iekārtojušies 
ļoti gaumīgi. Pļavas ziedi, 
salmu ķīpas, glīti ierāmēti 
teicieni un aforismi latga-
liešu valodā, ar Indrā austu 
grīdceliņu norādīta vieta la-
sītavai, kurā starp dažādiem 
izdevumiem ar lepnumu 
atrodu arī mūsu laikrakstu. 
Biedrības “Preiļi izglītotai 
Latvijai” pārstāvji Cēsīs tika 
godam pārstāvēti. 

Četrās man atvēlētajās 
stundās paspēju piedalīties 
tikai pāris diskusijās, vienā 
meistarklasē, “iebāzt degunu” pārējās teltīs 
un saprast, ka jābrauc šurp noteikti nākošgad 
un uz abām festivāla dienām, jo tēmas ir ļoti 
daudzpusīgas un interesantas, vaigu vaigā var 
satikties un parunāties ar cilvēkiem, kurus līdz 
šim izdevies redzēt tikai TV ekrānā vai dzirdēt 
radio, ir iespēja piedalīties radošajās darbnī-
cās, apgūt jaunas prasmes un vēl, un vēl... Ap-
meklētāji ir draudzīgi, bērniem atvēlēta plaša 
teritorija – gan pavisam mazajiem, gan lielā-
kiem dažādas iespējas aktīvi darboties. Vārdu 
sakot – tur ir ĻOTI INTERESANTI! 

Par tēmu “Dzīves garša Latgalē” un “Latga-
les iedvesmas stāsti” lasiet nākamajā laikrak-
sta numurā.

Sarunu festivāla LAMPA dalībnieku Alek-
sandra un Danas Lahtionovu iespaidi par pa-
sākumu.

Aleksandrs Lahtionovs, Latgales telts 
dalībnieks festivālā, IndraYoga.eu dibinātājs, 
INWA-LTSA sertificēts treneris, jogas pasnie-
dzējs, uzņēmējs:

“Mums bija tas gods piedalīties otrajā sa-
runu festivālā LAMPA Cēsīs, kur piedalījāmies 
Latgales telts pasākumos. Divu stundu garumā 
mēs stāstījām “iedvesmas stāstus” un atbildē-
jām uz jautājumiem par savu pieredzi, pārce-
ļoties uz dzīvi Latgalē, mūsu skatījumu par iz-

glītības iespējām, 
piedalīšanos sava 
novada sabiedris-
kajā dzīvē. 

Festivāla rīko-
tāji apliecina, ka 
abās dienās šo, 
savā ziņā unikālo, 
festivālu apmeklē-
juši 9000 cilvēku. 
Sarunu forma un 
informācijas pa-
sniegšana pirmajā 
brīdī šķita neieras-
ta, bet, nokļūstot 
pasākumā (ieeja 
bez maksas), pie-
cu minūšu laikā 

visu var saprast un orientēties notiekošajā.
To sekmē diskusiju laukumu izvietojums 

– aplī ap pilsētas parka centrā esošo dīķi. Ejot 
no vienas telts uz nākamo, ir pietiekami dažas 
minūtes ieklausīties tur notiekošajā sarunā vai 
izlasīt sarunas tēmu. Ja rodas interese – apsē-
dies un klausies, vai pat uzreiz iesaisties sarunā 
– ņem rokā mikrofonu un izsaki savu viedokli.

Tipisks “goda aplis” pasākuma teritorijā 
varētu izskatīties tā: no LMT telts, kur var ie-
pazīties ar jaunākajām tehnoloģijām, pāriet 
pretī uz Latgales telti, kurā sarunu tēmas, kas 
saistītas ar izglītību un latgaliešu kultūru, noris 

paralēli ar aizraujošām nodarbībām bērniem. 
10 metrus tālāk diskusijā piedalās bijusī minis-
tru prezidente, interneta vides drošības neat-
karīgie eksperti un zaļā dzīvesveida aktīvisti. 
Diskusijas tiešraidi nodrošina LMT Straume. 

Nedaudz tālāk – izglītojošs pasākums par 
savstarpējām attiecībām ģimenē un dzimum- 
audzināšanu, ko organizē biedrība “Papardes 
zieds” (piemēram, tēma “Vai tevi arī atnesa 
stārķis?”). Tieši pretī atrodas telts, kurā var 
pieklājīgi paēst par salīdzinoši nelielām cenām.

Ejam tālāk – skatītāju pilna telts, kurā no-
tiek karsta diskusija ar pazīstamā radio LR4 
“Doma laukums” raidījumu vadītāja Aleksand-
ra Aleksejeva piedalīšanos. Tiek apspriesta 
tēma par Krievijas iedzīvotājiem, kuri pārcēlu-
šies uz dzīvi Eiropā. Burtiski blakus, pie Valsts 
kancelejas telts, notiek Valsts policijas darbi-
nieku paraugdemonstrējumi. Piedalās policisti 
ekipējumā, ar dienesta suni.

Pretī Cēsu pils laukums. Šeit izvietotas 
dažas kafejnīcas, hipsteri gatavo šodien mo-
dernos burgerus, uz lielās skatuves darbojas 
“brīvais mikrofons” – Londonas Haidparka lat-
viskais variants. Vakarā te būs mūzika un dejas.

Apejot otrpus dīķim, paugura virsotnē pa-
liek Vīna terase, kur vakarpusē pārvietosies 
daļa no neformālajām sarunām. Ejam garām 

mini LAMPAi – speciāli aprīkotam laukumam, 
kas paredzēts nodarbībām ar bērniem. Priekšā 
divas lielas diskusiju teltis ar viena no festivāla 
sponsoriem “Swedbank” karodziņiem.

5 minūšu laikā te var uzzināt dažus zināt-
niskus faktus “Viekārši par sarežģīto” formā. 
Aizraujošs ir arī veterinārmedicīnas dokto-
ranta stāsts par to, kā noteikt suņa vecumu 
pēc kaula biezuma, izmantojot densitometru. 
Smieklu sprādzieni mijas ar saspringtu un aiz-
rautīgu faktu ielāgošanu. 

Nedaudz vēlāk te uzstāsies jau pazīstami 
spīkeri no cita starptautiska sarunu pasākuma 
TEDxRiga. Un atkal – katrs varēs ņemt rokās 
mikrofonu un kļūt par diskusijas dalībnieku, 
atbalstot sava spīkera pozīciju. 

Tā, pa apli, mainās tēmas, cilvēki. Festivā-
la apmeklētāji pāriet no vienas nodarbības uz 
nākamo, kļūstot par aktīviem notiekošā dalīb-
niekiem. Piemēram, es sestdienas rītā vadīju 
nūjošanas (Nordic Walking) nodarbību sadar-
bībā ar Latvijas valsts treneri nūjošanā Gaļinu 
Gorbatenkovu. Nodarbībā piedalījās gan Cēsu 
iedzīvotāji, gan festivāla viesi no citām Latvijas 
pilsētām un pat kāds ārzemnieks ar draugiem.

Pasākumā visas sarunas notiek latviešu va-
lodā, bieži dzirdama angļu valoda, retāk – krie-
vu. Latgales teltī dažas tēmas risinās latgaliski.

Būtībā man festivāla ideja iepatikās. Ir ko 
uzlabot, optimizēt un dažādot. Bet visumā – 
palika iespaids, ka šie ir svētki Latvijas iedzī-

votāju liberālajai daļai, mēģinājums 
attīstīt Latvijā Eiropas demokrātiskās 
vērtības un vēstīt tās plašai auditori-
jai.”

Dana Lahtionova, Latgales telts 
dalībniece festivālā, (par Danas nodar-
bošanos un aktivitātēm stāstījām ie-
priekšējos mūsu laikraksta numuros):

“Aleksandrs apkopoja mūsu abu 
iespaidus. Varu tikai piebilst, ka esmu 
sajūsmā par festivāla gaisotni, aktīvo, 
demokrātisko sabiedrību un diskusiju 
tēmām. Ļoti patika vadīt praktiskās 
nodarbības. Atsaucība bija liela. Žēl, 
ka nevarēju sadalīties 10 daļās, lai pa-
gūtu apmeklēt visas teltis, visu redzēt 
un dzirdēt.”

Festivālā “Lampa” piedalījās arī 
vairākas valsts pārvaldes iestādes, - 
Valsts kanceleja, Lauku atbalsta die-

nests, Slimību profilakses un kontroles centrs, 
Valsts darba inspekcija, Valsts policija, Latvijas 
valsts simtgades biroja Jauniešu rīcības komi-
teja, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 
stažieru programmas “Darbs valsts pārvaldē” 
dalībnieki un Nacionālie bruņotie spēki.

“Mums jau pirms ga-
diem 10 bija jāpiedalās 
šādos festivālos – jāiet pie 
cilvēkiem, jāstāsta par dar-
bu valsts pārvaldē, jālauž 
stereotipi par stagnāciju 
un kafiju dzerošiem ierēd-
ņiem” atzīst Valsts kance-
lejas direktors Mārtiņš Krie-
viņš. “Cēsu festivālā lieliski 
parādījām, ka darbs valsts 
pārvaldē var būt aizraujošs, 
piepildīts un mūsdienīgs. 
Cilvēkiem bija interesanti, 
saņēmām atzinību, kritiku, 
novērtējumu, bet galvenais 
– piedāvājām iespēju atvēr-
tai diskusijai.”

“Mēs ticam, ka atklāta saruna ir iespēja 
izvairīties no bruģa mešanas Saeimas logos 
un samazināt tādu cilvēku skaitu, kuri neiet 
uz vēlēšanām ar saukli “tāpat mūsu viedoklim 

nav nozīmes”. 9000 cilvē-
ku, kuri šogad apmeklēja 
“Lampu”, ir apliecinā-
jums, ka Latvijā šī ideja 
ir patiesi vajadzīga,” uz-
svēra festivāla “Lampa” 
direktore Ieva Morica.

Festivāla izskaņā no-

tika “Politiķu 
cepiens” kurā 
komiķi uz zoba 
pavilka politi-
ķus Ilzi Viņķeli 
(V), Mārti-
ņu Bondaru 
(LRA), Imantu 
P a r ā d n i e k u 
(NA) un Rai-
mondu Berg-
mani (ZZS), 
savukārt po-
litiķiem tika 
dots vārds, lai 
asprātīgi atsis-
tu komiķu uz-
brukumus.

Par poli-
tiķiem radio 
p e r s o n ī b a s 
Gustava Ter-
zena vadībā 
pasmējās komiķi Edgars Bāliņš, Rūdolfs Kug-
rēns, kā arī publicistes Anete Konste un Elīna 
Kolāte.

“”Politiķu cepiena” galvenie principi ir 
asprātība, ne nekaunība, gudri joki, ne tukša 
muļķība un cieņa, bet ne godbijība. “Cepiens” 
ir unikāls politiskā humora žanra piemērs Lat-
vijā, kas pagājušajā gada festivālā “Lampa” no-
tika pirmo reizi un raisīja ovācijas vēl tālu pāri 
Cēsu pilsdrupām. Tas ir pasākums, kas ikdienā 
tik nopietnajiem valsts vīriem un sievām ļauj 
pajokot pašiem par sevi un runāt par būtisko 
atvērtā, veselīga humora pilnā gaisotnē,” pau-
da festivāla direktore Ieva Morica.

Sarunu festivāla LAMPA apmeklētāju skaits 
un aktivitāte šogad pierāda, ka sarunāšanās 
kultūra Latvijā attīstās un iedzīvotāju iesaiste 
sociālajos, politiskajos procesos pieaug. Tāpēc 
pasākuma organizatori jau tagad ar prieku ziņo 

– festivāls notiks arī nākam-
gad! “Aicinām savos kalen-
dāros atzīmēt 30. jūniju un 
1. jūliju, kad atkal tiekamies 
LAMPAS gaismā Cēsu pils 
parkā. Lai arī vēl nav izslu-
dināta pieteikšanās nākamā 
gada festivālam, LAMPAS 
organizatori jau šobrīd sa-
ņēmuši neskaitāmus jautā-
jumus par iespēju ar saviem 
pasākumiem aktīvi iesaistī-
ties 2017. gada festivālā, tā-
pēc nebaidāmies prognozēt 
– nākamais gads pārsteigs ar 
vēl lielāku vērienu!”

Iveta LEIKUMA
Rakstā izmantoti materiāli no mājaslapas 

www.festivalslampa.lv

Vecums nav šķērslis skaistumam
Rita Melde-
re ir 31 gadu 
veca triju 
bērnu māmi-
ņa. Lai gan, 
satiekot viņu 
uz ielas, ne-
kad neiedo-
mātos, ka tā 
ir bērnu au-
dzināšanas 
un mājsaim-

niecības nogurdināta sieviete. 
Viņa izstaro enerģiju un lieliski izska-

tās. Pēc profesijas viņa ir muitas vecākā 
inspektore, bet brīvajā laikā nopietni no-
darbojas ar kādu visām sievietēm un mei-
tenēm svarīgu nodarbi - palīdz rūpēties 
par sevi un būt neatvairāmām jebkurā ve-
cumā. 

Pirms pašiem Līgo svētkiem Rita Mel-
dere kopā ar kolēģēm Aminu Rahimovu un 
Līvu Kovaļčuku Krāslavas tūrisma informā-
cijas centra telpās organizēja izglītojošu 
meistarklasi, kurā stāstīja par to, kā parei-

zi kopt seju un rokas, 
praksē demonstrēja, 
kā pareizi uzklāt krē-
mu, bet kā dāvanu at-
nākušajām meitenēm 

meistares katrai 
uztaisīja skaistu 
make-up. Rita, 
Amina un Līva 
ir oficiālas kos-
mētikas firmas 
pārstāves, vi-
sām ir vizāžis-
ta sertifikāti un 
galvenais - liela 
mīlestība pret 
to, ko dara. 
Meistarklases nobeigumā bija ie-
spēja nogaršot brīnišķīgos Aminas 
pagatavotos našķus ar zāļu tēju. 

Paldies jums, meitenes, ka jūs 

cilvēkus sev apkārt padarāt skaistākus un 
palīdzat saprast, ka jebkurā vecumā sie-
viete var izskatīties skaisti!

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.25, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.50 Smalkais stils
11.25 Izsauciet vecmāti
12.25 Darelu ģimene
13.45 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.08 Latvijas Loto izlozes
21.15 Ilgais ceļš kāpās
22.30 Šrilanka. Ziloņiem pa 
pēdām*
23.20 Zebra. Drošība un 
ātrums
23.35 Midsomeras slepka-
vības
1.20 Pusbrālis
5.00 100 līdz 100
5.30 700 pasaules brīnumi. 
Kuba

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Tran-
silvānijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 17.05 Pludmale
7.55, 0.10 100 g kultūras. 
Personība
8.40, 0.55 LTV - 60
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Dzīvnieki - pro-
fesionāļi
11.50, 20.00 Maklauda 
meitas
12.45 Iedziļinoties klimata 
pārmaiņās
13.15 Automoto raidījums 
nr.2
13.45 Brīvdienu ceļvedis
14.15 Aktualitātes
14.45 Notikumu skatlogā
15.15 Momentuzņēmums
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
18.00 Ziņas
18.30 Ceļojums gar Nīlu.
19.25 Tuvu prom savā vietā.
20.50 Izzināt Japānu 2

22.00 Melu laboratorija
23.00 Jūras aprītie. Varenākā 
senās Ēģiptes zudusī pilsēta

LNT
5.00, 4.45 Karamba!
5.20, 10.10 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40 Galileo
9.10, 1.50 Juvelieru klans
10.15, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.30 Mežonīgā sirds
11.45 Uta Danella. Ja sapņi 
spētu lidot
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Miljonāru savedēja
15.55 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.00 Saška
20.35, 2.35 Degpunktā
21.05 NCIS. Losandželosa
22.05 Jaunā meita
0.10 Dzimuši policisti

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50 Rozenheimas detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas
11.10 Kobra
12.10 Rozenheimas detektīvi
14.05, 2.25 UgunsGrēks
15.20 Grūtnieces augstpa-
pēdenēs
16.25, 20.20, 3.25 Viņas melo 
labāk
17.00, 1.30 Elementāri, 
Vatson!
17.55 SašaTaņa
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Netīrās dejas
22.00 Tēta nedienas
0.40 Ģēnijs uzvalkā

TV3+
5.00, 17.50, 0.05 Māja-2
6.00, 12.10 Тētuka meitiņas
7.10 Barboskini
7.20 Ēd un tievē
7.55 Astoņdesmitie
8.30, 14.25 Comedy Club
9.35, 18.55 Radi
10.50 TV shop
11.05, 16.35 Univers

13.25, 20.00 Meičas
15.30 Comedy Batls
21.00 Revizorro
22.10 Mf. Žokļi 

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.10 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Prokurora pārbaude
15.00 Likteņa zīmes
16.20 Zelta rezerve 
18.00 Ielu likumi
19.45 Ceļu policija
21.35 Mīdītāji
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Jūras dēmoni
1.55 Tiesu detektīvs
3.05 Karpovs
5.00 Dzīvokļu jautājums

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.05 Ziņas
6.35, 12.45 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!

9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 18.55 Lai runā!
12.55 Tā esmu es!
13.25, 4.55 Moderns sprie-
dums
15.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.00 Labās rokas
23.20 Bēgšana
1.25 EuroNews
1.55 Mf. Pie vismelnākās jūras
3.10, 5.45 Smieklīgi videoklipi
3.25 Mf. Vasaras atvaļinājumu 
laiks 

RenTV Baltic
5.55, 1.35 Skatīties visiem!
6.10 Vadīt krievu stilā
6.35 Next
7.20 Bērnu klubs
7.34, 23.54 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.40 TOP shop
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.35 Cīkstonis

12. jūlijā Ir iemesls!
1931. gadā Ošā, Gaskoņas galvaspilsētā, ir uzstādīts 
Francijā pirmais piemineklis D`Artanjanam

35 reizes kinematogrāfs 
uzņēma filmas, kuru galvenā 

darbojošās persona bija D`Artanjans. Drošsir-
dīgā Gaskoņas iedzīvotāja piedzīvojumi, kas ir 
aprakstīti trijos Dimā romānos, pārtulkoti 68 
valodās. Bez Dimā šī reāli eksistējušā cilvēka 
liktenis bija iedvesmojis pusotru desmitu citu 
literātu no dažādām valstīm un ar dažādu ta-
lanta līmeni. Taču visi drosmīgā musketiera 
tēli XVIII - XX gadsimta literatūrā ir visai tālu 
no prototipa. Realitāte bija vēl aizraujošāka un 
interesantāka!

Sāksim ar to, ka populāro romānu varoņa 
īstais vārds ir Šarls Ožjē de Bacs de Kasteļmors, 
grāfs D`Artanjans. Šajā garajā vārdā ir iekļauts 
daudz informācijas. Visi muižniekiem raksturī-
gie “de” šajā vārdā - fikcija! Ārkārtīgi liela vēlē-
šanās kaut ko piefantazēt piemita arī nākamā 
musketiera tēvam, vienkāršam mietpilsonim 
Pjēram de Bacam (izsakoties vienkāršā valodā 
– Pēterim no Bacas). Vairāk par visu pasaulē 
Pjērs sapņoja par muižnieka ģerboni. Īstenot 
šo sapni bija grūti, bet nebija neiespējami. 
Nabadzībā nonākušie muižnieki bieži vien 
labprāt saradojās ar bagātiem tirgotājiem vai 
pilsētniekiem. Par Pjēra līgavu kļuva Fransuāza 
de Kussola de Monteskjū D`Artanjana, senas 
un cēlas dzimtas atzarojuma pārstāve. Pjēram 
ar vienu uzvārdu bija par maz, tādēļ viņš no-
pirka nelielu pili Kasteļmoras muižā, kas deva 
viņam tiesības pievienot savam garajam uz-
vārdam vēl vienu vārdu - de Kasteļmors.  

Šarls ieguva no sava tēva šo garo, bet 
visai apšaubāmo uzvārdu, un... tas bija viss. 
Nauda nekad neaizkavējās de Bacu ģimenē. 
Tika nolemts aizsūtīt jauno muižnieku uz Pa-
rīzi. Lai varētu kļūt par musketieri, Šarlam pie-
trūka dižciltības. Bet jaunā de Baca vectēvs pa 
mātes līniju kādreiz sniedza nenovērtējamus 
pakalpojumus karalim Luijam XIII, un pateicī-
gais monarhs atļāva gvardes (kurā Šarls sāka 
dienēt) kadetam izmantot mātes uzvārdu, kas 
deva viņam iespēju veidot savu karjeru armijā.

Atšķirībā no Dimā romāna sižeta D`Ar-
tanjans kļuva par musketieri, kad viņam bija 
jau 31 gads. Viņam palīdzēja grāfs de Trevils, 
Šarla novadnieks, kurš ieņēma musketieru ro-
tas (šeit Dimā neko nebija izdomājis) kaptei-
ņa-leitnanta posteni.

Būdams ne visau jauns musketieri, taču 
pieredzējis karavīrs, Šarls meklēja iespēju kļūt 
par... kardināla uzdevumu izpildītāju. Taču tas 
nebija Rišeljē, ar kuru reālais D`Artanjans ne-
kad pat nesatikās, bet Mazarīni, kas nomainīja 
šajā postenī Dimā romāna varoni. Ir jāuzsver, 
ka kardināls drīz vien pievērsa uzmanību šim 
drošsirdīgajam musketierim un iecēla viņu par 
savu kurjeru, kam uzticēja slepeno vēstuļu un 
dokumentu piegādi. Šarls bija ļoti uzticīgs sa-
vam atbalstītājam, un, kad viņa rota tika izfor-
mēta, D`Artanjans turpināja kalpot Mazarīni. 
Šajā laikā Šarla pakalpojumus arvien biežāk 
izmantoja arī karalis Luijs XIV, kam arī bija ne-
pieciešams uzticīgs cilvēks, kas varēja izpildīt 
visdelikātākos uzdevumus, kuru īstenošanai 
bija nepieciešama drosme, avantūrisms un ne 

pārāk augstas morāles vērtības. D`Artanjans 
ļoti labi tika galā ar visām slepenajām misijām 
un kļuva par karaļa uzticamo personu, viņa fa-
vorītu.

Vislielāko karaļa uzticību un žēlastību 
Šarls nopelnīja, kad arestēja Fukē, Francijas fi-
nanšu ministru, neiedomājamu zagli (viņa zā-
dzības ievērojami ietekmēja visas valsts finan-
ses, jo simtiem tūkstošu viņš tērēja mīļākajām 
un izklaidēm). Fukē bija daudz piekritēju (no-
pirkto), kas varēja palīdzēt vajāšanas vai nežē-
lastības gadījumā, ministrs uzbūvēja sev neie-
ņemamu pili. Šī zaglīgā valsts darboņa arests 
varēja izraisīt nemierus galvaspilsētā. Tieši 
tāpēc šī kutelīgā lieta tika uzticēta D`Artanja-
nam, atzītajam slepeno operāciju meistaram. 
Kopā ar četrdesmit musketieriem Šarls devās 
arestēt Fukē. Viss bija kā kino: pakaļdzīšanās, 
slēpņi, sadursmes. Bet tas viss beidzās ar to, 
ka bijušais ministrs nokļuva Bastīlijā. Apsargāt 
Fukē arī tika uzticēts rotai gaskonieša vadībā.

Pēc šīs operācijas Šarls D`Artanjans sa-
vam uzvārdam pielika klāt titulu “grāfs”. Kad 
par to pastāstīja karalim, viņš tikai pasmējās 
un atmeta ar roku: “Lai viņš raksta, ko grib!”

Drosmīgais gaskonietis izcēlās ar savu 
drošsirdību arī karalaukā, viņš piedalījās visos 
karos, kuros iesaistījās Luijs XIV. Ieņēma Lilli, ka-
roja Holandē, un viņam piešķīra maršala titulu. 
Māstrihtas aplenkuma laikā, īstenojot uzbru-
kumu pilsētai, kas notika bez pienācīgas saga-
tavošanas, atklātā apvidū (komandēja jauns un 
nepieredzējis hercogs Monmuts), D`Artanjans 
tika nogalināts. Holandiešu lode trāpīja galvā, 
un nāve bijusi acumirklīga.

Gaskonieti de Bacu, grāfu D`Artanjanu, 
maršalu, apglabāja blakus tai pašai pilsētai, pie 
kuras sienām viņu sagaidīja nāve. Uzreiz pēc 
bērēm musketiera radiem bija jātiesājas par 
grāfa titula nelikumīgu izmantošanu. Taču kara-
lis ar savu pavēli pārtrauca šo tiesas procesu un 
aizliedza vajāt sava uzticīgā kalpa ģimeni. Uzzi-
nājis par Šarla de Baca nāvi, Luijs atzina, ka viņš 
bija vienīgais cilvēks, kam izdevās likt cilvēkiem 
mīlēt sevi, nedarot neko, kas viņiem uzlika tādu 
pienākumu. Bet vēstulē karalienei viņš rakstīja 
tā: “Madam, esmu zaudējis D`Artanjanu, ku-
ram uzticējos visaugstākajā mērā un kurš de-
rēja jebkuram dienestam.” Viens no slavenākā 
Francijas musketiera darbabiedriem, kurš bija 
kļuvis par maršalu, uzrakstīja par viņu savās at-
miņās: “Labāku francūzi ir grūti atrast.”

Visā pasaulē ir tikai trīs pieminekļi par 
godu Šarlam Ožjē de Bacam de Kasteļmoram, 
grāfam D`Artanjanam. Pirmais atrodas pilsētā, 
pie kuras sienām viņš gāja bojā, otrais - Parī-
zē (viņa literārā krusttēva Aleksandra Dimā 
monumenta daļa) un trešais - dzimtenē, Ošā, 
Gaskoņas galvaspilsētā, kas tika uzstādīts 
1931. gada 12. jūlijā. Neviens no pieminek-
ļiem nav līdzīgs reālajam de Bacam. Bet fran-
cūži atceras un ciena šo drošsirdīgo Gaskoņas 
iedzīvotāju, slepeno operāciju meistaru.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Par ko rakstīja mūsu avīze pirms 50 gadiem Huligānu 
ģimenīte 

Vārds “huligāns”, kas mūsdienās ir zināms visiem, nāk no Anglijas. Kādā no Londonas priekš-
pilsētām XIX gadsimta sākumā dzīvoja īru ģimene - Huligāni (Hooligan). Ģimenes galva Patriks 
(Pedijs) izcēlās ar savu briesmīgo raksturu un asociālo uzvedību. Zaglis, ārā sviedējs pabā, kašķis 
un kauslis - tāds varētu būt viņa īss raksturojums. Ģimenes galvam līdzinājās gan Patrika sieva, gan 
viņa bērni. Kad tētis Pedijs palika bez darba, visa ģimene devās “medībās”. Viņi klaiņoja pa Londo-
nas ielām un uzglūnēja vientuļiem garāmgājējiem. Tēvs uzsāka kautiņu, bet pārējie metās izšķirt 
kaušļus un, upurim nemanot, “izņēma” visas vērtīgās mantas no viņa kabatām. Pakāpeniski uzvārds 
kļuva par sugas vārdu Londonas policistu vidū. Par “huligāniem” viņi dēvēja visus sabiedriskās kār-
tības pārkāpējus, skandalozos un nesaticīgos cilvēkus, kuri rīkoja skandālus un tračus katru dienu. 
Vārds ātri izplatījās visā sabiedrībā... Bet vai tad šādas ģimenītes mēdz būt tikai Anglijā? 

Apsūdz sabiedrība 
Frunzes vārdā nosauktajā kolhoza klubā 

tika organizēta tautas tiesa. Apsūdzētais - 
S.L., Indras iedzīvotājs. Par ko?

Ir zināms, ka bērni gandrīz vienlaikus var gan 
spēlēties, gan strīdēties. Tā notika arī februārī. 
Kas bija vainīgs, parasti ir ļoti grūti noteikt. Vecā-
kiem tādos gadījumos vajadzīgas bērnu psiholo-
ģijas zināšanas, iejūtība un taisnīgums. 

Taču L. nebija raksturīgs nekas no ie-
priekšminētā. Kad viņa bērni sūdzējās par 
to, ka viņus apvaino, viņš apbruņoja divas 
meitas un dēlu ar nūjām un kopā ar viņiem 
ielauzās “ienaidnieku dzīvoklī”, kur dzīvoja P., 
un draudēja ar izrēķināšanos. 

Tas nebija pirmais L. huligānisma gadī-
jums. Pagājušajā gadā viņa sieva, būdama 
ganībās, sarīkoja strīdu, uzklupa M.S. un 
iesita viņam ar akmeni. Pats L. draudēja ar 
fizisku izrēķināšanos I. Un atkal bērnu strīda 
dēļ. Viņa meita, 11. klases skolniece, aizskā-

ra ciema padomes priekšsēdētāju. Šķiet, ka 
nav vairs neviena kaimiņa, kuram šīs ģime-
nes locekļi neizteiktu draudus. 

Tautas tiesa nolēma piespriest L. naudas 
sodu 10 rubļu apmērā. Visi klātesošie at-
balstīja šo tiesas lēmumu.

Varbūt tagad L. ģimene sapratīs, ka viņu 
uzvedību stingri nosoda visi pārējie pagasta 
iedzīvotāji, un pārtrauks savus konfliktus ar kai-
miņiem. Bet galvenais - viņiem ir nepieciešams 
pareizi audzināt savus bērnus. Tāpēc, ka mūsu 
sociālistiskajā sabiedrībā visiem cilvēkiem ir 
jādzīvo kā brāļiem, biedriem, draugiem. Tieši 
tādā garā ir jāaudzina mūsu jaunākā paaudze.  

N., viens no klātesošajiem tiesas zālē 
Taču kaut kas liek man domāt, ka šis sods ne-

bija atvēsinājis šīs jautrās ģimenes dedzību. Un 
viņi turpināja audzināt savus bērnus “nepareizi”... 
Bet bērni ir jau izauguši. Vai viņi iemācījās sadzī-
vot ar citiem cilvēkiem? Turklāt mūsdienu sabied-
rība ir visai tālu no tiem ideāliem, par ko sapņoja 
mūsu novadnieki vēl pirms pusgadsimta. 

Strādnieki pieprasa 
Vai nosaukuma maiņa var mainīt arī saturu? 

Ja runa ir par slaveno Dagdas patērētāju bied-
rības tirdzniecības punktu, tad nē, nemainās. 
Kāda starpība, kāds ir nosaukums - uzkostuve, 
ieskrietuve vai bufete -, būtība nemainās.

Iepazīsimies ar šo “bufeti” tuvāk. Savu darbu 
tā sāk pulkstens 11 no rīta, kad visi dzērāji mos-
tas un velkas uz turieni, lai varētu “salāpīties”, bet 
slēdz to tikai 23.00, kad dzērāju brandža traucē 
citu darbaļaužu mierīgo vakara atpūtu. Šajā 
dzertuvē vienmēr var nopirkt daždažādus alko-
holiskos dzērienus, vīnu un degvīnu, alu, kon-
servus. Pēc būtības no veikala tā atšķiras ar to, 
ka dzērienus pārdod ne tikai mazumtirdzniecībā, 
ir pieejams arī izlejamais alkohols.  Ja veikalā jūs 
novērojat tirdzniecības kultūru, kārtību un tīrību, 
kā arī plašu preču sortimentu, tad šajā bufetē par 
to neviens nedomā. 

Nemājīgā, netīrā telpā, tabakas dūmu māko-
ņos un nepārtrauktā dunoņā pie galdiņiem sēž 
dzērāji. Īstenībā tā nav nekāda bufete, bet daudzu 
godīgu pilsoņu, sievu un māšu, mūsu jaunatnes 
un bērnu bēdu cēlonis. Lūk, tikai daži piemēri. 

1965. gadā par sabiedriskās kārtības pārkā-
pējiem, kas apmeklēja “bufeti”, tika sastādīti 58 
administratīvie protokoli, par sīko huligānismu 
tika sodīti 43 cilvēki. Daži no šīs dzertuves pastā-
vīgajiem apmeklētājiem arī šoreiz saņēma sodu 
– administratīvo arestu uz vairākām diennaktīm. 

Šī gada 16. martā P. no kolhoza “Brīvība” ve-
selas divas reizes tika uziets “bufetē” spēcīgā 
reibuma stāvoklī un par to bija sastādīts admi-
nistratīvais protokols. Cits “bufetes” pastāvīgs 
apmeklētājs - Dagdas mežniecības strādnieks 
Z., kuru pēc skandālu un kautiņu sērijas un pēc 

tautas tiesas sprieduma milicija nosūtīja ārstē-
ties profilaktorijā, kas ir paredzēts dzērājiem. 

Par sīko huligānismu tika notiesāts remonta 
un celtniecības pārvaldes strādnieks K. un MCA 
strādnieks G. Brāļi D. no Skaistas ciema pado-
mes, būdami spēcīgā alkohola reibumā, sarīko-
juši kautiņu ar šoferiem no CER -16 M. un S., 
kas bija ieradušies “bufetē””, lai dabūtu alkohola 
papildporcijas. 

Brāļiem D. piespriests administratīvais arests 
uz 7 diennaktīm, bet М. un S. uzvedību apsprie-
da strādnieku kopsapulcē, kur viņus asi kritizēja 
un izteica brīdinājumu. 

CER -16 strādnieki ne tikai kritizēja šīs “ie-
skrietuves” tirdzniecības metodes, bet arī pie-
prasīja, lai tā tiktu slēgta.

Manuprāt, “bufete” Dagdas ciematā ir jāslēdz. 
Turklāt Dagdā jau ir dežūrveikals, kur brīvi var 
nopirkt alkoholiskos dzērienus līdz 22.00. 

V.Č., Latvijas PSR Milicijas pārvaldes 
dienesta nodaļas inspektors. 

Skaidri redzu šādu ainu: nemājīga telpa, 
dūmu mākoņi, dunoņa. Pie galdiņiem “ierauj” 
dzērāji. Un viņi “ierauj” no pulksten 11 līdz 23... 
Pēc tam viņi iziet uz ielām... Pareizi, drīz būs 
pusnakts, kad “ļaunie spēki nedalīti valda šajā 
pasaulē”... Un pēkšņi! Gaismas stars izgaismo 
dzērājus, bet “gaišo” pārstāvji milicijas darbinie-
ku formā stingri pavēl: “Nakts patruļa! Visiem 
jāiziet no krēslas!” 

Taču varonīgais “darbaļaužu nakts atpūtas” 
sargs tomēr atzīst, ka dežūrveikalam ir jāstrādā. 
Labais nepastāv bez ļaunā... Viss atkarīgs tikai 
no proporcijām. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

“Bufete” - “nezūdošais ļaunums” 
Vai jūs skatījāties filmu “Nakts sardze”? Gaišie un tumšie... Labais un ļaunais... Pretstati, kas 

pievelkas, konfliktē, taču nevar iztikt viens bez otra. Bet, ja iedomājas tādu baisu vietu, kur nav nekā 
“gaišā”, kur ir tikai “tumšie” un nav nekādas “sardzes”, kas cīnītos ar viņiem, ja nu tikai milicija... 
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Žūrnāli jūlijā

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.25, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.50 Smalkais stils
11.25 Edgara Liepiņa 85 gadu 
jubilejas koncerts “Paldies, 
kolosāli!”
13.45 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.10 Ziņas
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.10 Musketieri
22.15 Lilīhammera
23.25 Brazīlija. Latviešiem pa 
pēdām
23.55 Personība. 100 g 
kultūras
0.50 LV jaunatklāšanas raidī-
jums “TE!”
1.50 Momentuzņēmums
5.00 100 līdz 100
5.30 700 pasaules brīnumi. 
Kuba

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Tran-
silvānijā
6.30 Pie stūres
7.00, 17.05 Pludmale

7.55 Amber Songs
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55 Dzīvnieki - profesionāļi
11.50 Maklauda meitas
12.45, 23.55, 0.45 Izzināt 
Japānu 2
13.45 Tuvu prom savā vietā.
14.15 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā
14.45 Skats rītdienā
15.15 Momentuzņēmums
15.35, 1.45 Projekts Nākotne
16.05 Dzīvnieki - profesionāļi
18.00 Ziņas
18.30 Olimpisko spēļu vēsture
19.05 Krievu mantiniece
20.00 Dakteris Rafto
20.55 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
23.00 Ceļojums gar Nīlu
0.30 Zebra
0.45 Japānu 2
1.15 20 dabas šedevri
5.00 Notikumu skatlogā

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes pavār-
skola
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 2.25 Galileo
9.10, 1.40 Juvelieru klans
10.10 Bernards
10.15, 13.45 Televeikala 
skatlogs

10.30 Mežonīgā sirds
11.45 Uta Danella. Pāri ezeram
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Marta cep
14.55 Miljonāru savedēja
15.55 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 0.50 Saška
20.35, 2.50 Degpunktā
21.05 Melnais kods
22.05 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.00 Čikāgas liesmās

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas
11.10, 0.40 Smieklīgākie 
videokuriozi
14.05, 2.35 UgunsGrēks
15.20, 1.35 Grūtnieces augst-
papēdenēs
16.25, 20.20, 3.30 Viņas melo 
labāk
17.00 Elementāri, Vatson!
17.55 SašaTaņa
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Meklēšanā
0.10 Simpsoni

TV3+
5.00, 17.50, 0.55 Māja-2
6.00 Tētuka meitiņas
7.10 Barboskini
7.20 Ēd un tievē
8.30, 14.20 Comedy Club
9.35, 18.55 Radi
10.50 TV Shop

11.05, 16.35 Univers
12.10 Tautu draudzība
13.20, 20.00 Meičas
15.30 Comedy Batls
21.00 Interni
22.10 Mf. Nedaudz stāvoklī

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien  6.10 Rīts
8.10 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Prokuroru pārbaude
15.00 Likteņa zīmes
16.20 Zelta rezerves
18.00 Ielu likumi
19.45 Ceļu policija
21.35 Mīdītāji
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Jūras dēmoni
1.55 Tiesu detektīvs
3.05 Karpovs
5.00 Vasarnīcas lietas

PBK
6.00, 1.25, 5.55 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05 
Ziņas
6.40, 12.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 18.55 Lai runā!
12.55 Tā esmu es
13.25, 4.15 Moderns sprie-
dums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.00 Labās rokas

23.20 Bēgšana
1.55 Mf. Assa 
5.05 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.50, 1.20 Skatīties visiem!
6.15 Pazīsti mūsējos
6.35 NEXT
7.20 Bērnu klubs
7.39, 23.54 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vakari-
ņas  8.40 Pareizs līdzeklis
9.40 TOP shop
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.35 Cīkstonis
13.10 Ārija
15.20 Dokumentāls projekts
16.30 Dzīvais temats
20.50 Kosmisko stāstu diena
22.55 Dievu ierocis
23.55 Važņaks

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.25 Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tā esmu es
13.10 Vīriešu/ sieviešu
15.00 Vienatnē ar visiem
16.20 Atpakaļskaitīšana
17.00, 22.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Prakse
23.50 Mf. Ģimenes laime 

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Zona Х
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Cerību lapa
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Vienkārša dzīve
17.40 M.f Pēdējā tikšanās
19.20, 0.30 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
22.00 Slavjanskij tirgus 
Vitebskā
0.50 Sporta diena
1.00 Mf. Meiču medības 

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.10, 21.10 Ekstrasensu cīņas
11.10, 17.45 Mana burvīgā 
aukle
12.25, 18.55 Nepiedzimsti 
skaista
13.25, 19.55 Virtuve
14.30 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.10 Aizliegtā skola
17.10 Ielu maģija
22.00 Sportloto 6 no 49, KENO
23.45 Mf. Ārvalstniece

CETURTDIENA,  14. jūlijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Kalnu patruļa
9.35 Mīlas jūra
10.35, 13.15, 14.35 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.50, 23.05 Smalkais stils
11.25 Alpu dakteris
12.20 Personība. 100 g kultūras
13.35 Gārfīlda šovs
14.05 Brīnumskapja skola
14.50 Mājas, kur atgriezties
15.50 Mīlas jūra
16.45 Dzintara ceļš. No Baltijas 
līdz Romai
17.40 Aculiecinieks
18.00, 22.50 Ziņas
19.30 Musonu zemes
20.30 Panorāma
21.10 Donna Leona. Komisārs 
Gvido Bruneti
23.45 Vasaras nakts koncerts 
Šēnbrunnas pilī, 2016
1.20 Lilīhammera
2.15 Alpu dakteris
3.05 Midsomeras slepkavības
4.40 Spilgtie ekrāni
4.50 Caurspīdīgā elektronika
5.00 100 līdz 100
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Transilvānijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 17.05 Pludmale
7.55, 2.15 LTV - 60
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Dzīvnieki - profe-
sionāļi
11.50 Dziesmu svētki “Rīgai”
14.05 Kā apturēt globālo sasil-
šanu?
14.45 Suņi. Aizraujošs ievadkurss
15.35, 5.00 Pie stūres
18.00 Ziņas
18.30 Atskats uz 1996.gada 
Atlantas Olimpiskajām spēlēm
19.35 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna*
20.05 Apokalipse. Pirmais 
Pasaules karš  21.05 Leģendārie 

albumi. Pink Floyd.
22.05 Parīze
0.25 Eiropa koncertos
1.20 Dakteris Rafto
3.50 Tunzivju audzētavas
4.00 Pietura - Kuldīga
4.30 Kā apturēt globālo sasil-
šanu?

LNT
5.00 Amerikāņi
5.45 Karamba!
6.00, 14.20 Marta cep
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”
8.40, 2.25 Galileo
9.10 Juvelieru klans
10.15, 13.45 Televeikala skatlogs
10.30 Mežonīgā sirds
11.45 Uta Danella. Pāri ezeram
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Miljonāru savedēja
15.55 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.40 Saška
20.35, 2.50 Degpunktā
21.05 Sirdsmīļā Monika
22.05 Vella kalpi
23.55 Greizais spogulis

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50 Elementāri, Vatson!
6.50, 13.10 Multfilmas
9.10 Pieci draugi
11.10 Nozieguma skelets
12.10 Rozenheimas detektīvi
14.05, 2.45 UgunsGrēks
15.20, 1.50 Grūtnieces augstpa-
pēdenēs
16.30 Pēdējais īstais vīrs
17.00 Elementāri, Vatson!
17.55 SašaTaņa
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Vidusskolas mūzikls 3. 
izlaiduma gads
22.40 Paraugdžeki
0.45 Simpsoni
1.15 Smieklīgākie video kuriozi

TV3+
5.00 Māja-2
6.05, 12.10 Tautu draudzība
7.05 Barboskini
7.15 Ēd un tievē

7.55 Astoņdesmitie
8.30, 14.25 Comedy Club
9.35 Radi  10.50 TV Shop
11.05, 16.35 Univers
13.10 Meitenes
18.55 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Kā pieradināt drakonu 
21.55 Mf. Ideāls vīrietis 
23.55 Mf. Bez atļaujas 

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien  6.10 Rīts
8.10 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Prokuroru pārbaude
15.00 Likteņa zīmes
16.20 Zelta rezerve
18.00 Ielu likumi
19.35 Ceļu policija
23.15 Df. Izdzīvojušais
1.05 Df. Ekonomiskā slepkavas 
atžīšanās  3.00 Karpovs

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05 
Ziņas  6.35, 12.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 18.55 Lai runā!
12.55 Tā esmu es
13.25 Moderns spriedums
15.00 Vīriešu/ sieviešu
17.55 Precamies!
20.00 Laiks
20.30 Brīnumu lauks
21.50 Izmailova parks
23.10 Mf. Rūgts!
1.05 Trīs akordi  2.50 1 in city
3.20, 5.55 EuroNews
3.50 Mf. Hokejisti
5.25 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.50, 22.55 Skatīties visiem!
6.40 NEXT  7.25 Bērnu klubs
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11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tā esmu es
13.10 Vīriešu/ sieviešu
15.00 Vienatnē ar visiem
16.20 Mf. Ziemas vakars Gagros
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks  21.05 Trīs akordi
23.00 Mf. Katala 
0.30 Leģendas Live

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!  7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10 Mf. Bajānista meita
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes melodrā-
mas  13.20 Mf. Cerība lapa
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Vienkārša dzīve
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Gigantu liktenis
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
21.55 Futbols
22.00 Slavjanskij tirgus Vitebskā
0.10 Sporta diena
0.15 Mf. Meiču medības

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05 Ekstrasensu cīņa
11.25 Mana burvīgā aukle
12.35 Nepiedzimsti skaista 
13.30 Virtuve
14.35 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.15 Mf. Alfa un Omega. 
17.50 Es gribu to redzēt
18.25 Mf. Svešie
20.55 Gribu nokļūt TV!
21.10 Ekstrasensu cīņa
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.30 XXV Starptautiskais estrā-
des dziesmu konkurss

PIEKTDIENA,  15. jūlijs

13.05 Mihaila Zadornova 
koncerts
15.25 Dokumentāls projekts
16.30 Dzīvais temats
22.55 Pazīsti mūsējos
23.55 Važņaks

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
1.10 Ziņas
6.05 Rīts

9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tā esmu es
13.10 Vīriešu/ sieviešu
15.00 Vienatnē ar visiem
16.20 Atpakaļskaitīšana
17.00, 22.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks

21.05 Prakse
23.50 Mf. Izdarības senlaicīgā 
garā

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 
Zona Х

9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Mf. Cerību lapa
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mf. Vienkārša dzīve
17.40 Mf. Pēdējā tikšanās
19.20, 0.00 Interešu sfēra

21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.35 Sporta diena
0.50 Meiču medības 

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.10, 21.10 Ekstrasensu cīņas
11.05, 17.40 Mana brīnišķīgā 
aukle
12.20, 18.50 Nepiedzimsti 

skaista
13.15, 19.50 Virtuve
14.25 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.10 Aizliegtā skola
17.10 Ielu maģija
20.55 Gribu nokļūt TV
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.25 Mf. Ārvalstniece

 “Una”
Dzīve un attiecības
•	 Viņa. Ināra Slucka. No 

vienas puses, teātra 
un kino aktrise, izrāžu 
un operu režisore, ak-
tiermeistarības pasnie-
dzēja Ināra Slucka nav 
viegls sarunu biedrs, jo 
sēta, ko viņa uzcēlusi 
ap savu dzīvi, ir gana 
augsta. Taču, mazliet 
pastiepjoties pirkstgalos, var sasmaržot, kā zied koki vi-
ņas bērnības dārzā, un sajust alkas pēc vienas īstas un 
pilnas dienas kopā ar saviem vismīļākajiem.

•	 Viņš. Andris Skride. „Es vienmēr eju paceltu galvu. Ārs-
tam taču ir jābūt stājai!” ir pārliecināts kardiologs, kurš 
ne reizi vien nodēvēts arī par sirds ārstu.

•	 Mēs digitālajā laikmetā. 21. gadsimta profesija – bloge-
ris.

•	 Runā viņi. Andris Kivičs kopā ar politiķi Jāni Jurkānu dis-
kutē par to, kāpēc svarīgi nosargāt savu brīvību un kā 
to dot otram.

•	 Fotostāsts. Kāzas Latvijā fotogrāfijās un atmiņu stāstos.
•	 Pieaugušo meiteņu stāsti. Savešanas kults.
Mode 
•	 Stils sadarbībā ar „Debenhams”. Brīvdienas pilsētā.
•	 Drēbju skapis. Hipiji, bohēma un glamūrs. 
Skaistums
•	 Dalāmies pieredzē! Par savu labsajūtas formulu stāsta 

plastikas ķirurģe Evija Rodke–Sproģe, džeza dziedātāja 
Jolanta Gulbe–Paškeviča un aktrise Evija Skulte.

•	 Skaistums. Iedejo vasarā viegli! Uzzini, kā rūpēties par 
savām pēdām vasarā.

•	 Interjers. Nemitīgi mainīgā miera osta.
Ceļojums. Mani piedzīvojumi Bolīvijā.
•	 Gatavojam kopā! Dārzeņu un ogu varā.
•	 Aktuālā intervija. Saruna ar Ģirtu Majoru… ”Positivus” 

šogad svin 10 gadu pastāvēšanas jubileju.
•	 Idejas jūlijam. Ieskats mūzikas, kino, grāmatu un izstā-

žu piedāvājumā.
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Autoskola 
“AUTO-MADARA”

uzņem “B” kategorijas 
vadītāju kursos.

 Sapulce 21. jūlijā plkst. 
15.00.  Dagdā, Ezera 3. 

Tālr. 29427803, 29455509.

LAIKA ZIŅAS
13.07. 14.07. 15.07.

+ 17... + 23  + 15 ... + 24 + 16 ... + 21

  DR                         3 m/s    R                     1 m/s A                   3 m/s

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja

Reklāmas un sludinājumi

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 65322454, 26190124, 
26319888;
SIA “Janssen Livestock Latvia” 
iepērk bullīšus (14-45 dienas) 
un telītes (gaļas šķirnes). Tālr. 
25930136, 27846561;
jebkādus zirgus. Augstas cenas. 
Tālr. 26037149.

• Granīta un cementa - smelk-
nes pieminekļi, kapapmales, 
plāksnes, nožogojumi.

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzstādīšana un transporta 
pakalpojumi.

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, 

tālr. 28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pār-

skaitījumu. 
T. 65329997, 29485520,  

29996309, 26393921, 26447663

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas, zirgus, cūkas. 
Samaksa uz vietas. Svari.   

Tālr. 26563019

SIA “AIBI”
iepērk

liellopus, jau nlopus, aitas, 
zirgus. Pērk arī gaļas šķirnes 
jaunlopus eksportam.

Labas cenas. Samaksa tūlītē-
ja. Svari.  

 Tālr. 26142514, 20238990

SIA “LAUKU MIESNIEKS” 
iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari.   T. 20207132.

iepērk liellopus, jaunlopus, 
aitas, zirgus. Svari. 

Samaksa tūlītēja.    
 T. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA “Cēsu gaļas 
kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703; 25435533.

IEPĒRK
 METĀLLŪŽŅUS

Augstas  cenas. Strādājam 
 jebkurā laikā. T. 29198531.

PĒRK

PĀRDOD
māju ar saimniecības ēkām po-
liklīnikas apkaimē; dabīgā koka 
sekciju, galdu ar krēsliem, gultu, 
dīvāngultu. Tālr. 26608124;
māju. Tālr. 26844448;
koka divstāvu māju labā stāvoklī 
(kopējā platība - 75 m2) prom-
vešanai. 3 guļamistabas, celma 
platums - 180 x185 mm, 1.st - 
32.06 m2, 2. st. - 42.53 m2. Krā-
slavas nov., Kombuļu pag. Tālr. 
29205292;
īpašumus Aglonā: Somersetas 8 
- 7500 €; Somerestas 10 + meža 
zeme 1.92 ha - 16500 €. Tālr. 
26410152 (pēc plkst. 19.00);
1,5 - istabu dzīvokli poliklīnikas 
apkaimē. Tālr. 26608124;
1-istabas privatizētu dzīvokli. 
Tālr. 26481072; 
1-istabas privatizētu dzīvokli 
(5.st., 2500 €). Tālr. 28283748;
“RENAULT Megane” (2005., 
ekonomiska, degvielas patēriņš 
– 3-4 l/100 km,1780 EUR). Тālr. 
26525566;
“MAZDA 626” - 1998., 2.00, 
6l/100 km, TA līdz 07.2017. Labā 
stāvoklī. Vai MAINA pret zirgu ar 
jūs piemaksu. Tālr. 26037149;
“MAZDA 626” - 2.0, benzīns, 
sedans, 1992., TA līdz 
18.12.2016., 650 €. Tālr. 
29233094;
hidraulisko paletes pacēlāju. 
Piemērots darbam ar traktoru 
(MTZ). Tālr. 28364609;
presi-savācēju Class - 46, 
mazlietota. Tālr.  26591229;
benzīna trimerus, zāģus, 
elektriskās metināšanas 
iekārtas, kompresorus, 
makšķeres. Lēti, viss jauns. Tālr. 
28704679;
ķēvi (14 gadi); aitas. Tālr. 
26695482;
govi (5. laktācija). Tālr. 
29206512;
govis, teles. Тālr. 26200407;
medu. Tālr. 20077402;
aitas gaļu. Tālr. 26145425;
graudus (miežus, kviešus). Tālr. 
26512601;
malku, kūtsmēslus. Tālr. 
26119134;
jebkāda veida malku. Tālr. 
29189194; 
malku (skaldītu). Tālr. 28381659;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
28296806;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
traktorus T-16, T-25, T-40; MTZ 
50, MTZ 52, MTZ 80, MTZ - 82, 
JUMZa, kā arī traktora piekabes 
jebkurā stāvoklī. Tālr. 22477403; 
ecēšu tapas Tālr. 26660984;
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.

 Piektdien, 15. jūlijā, Z/S 
“Flaveri” pārdos jaunas 
dažādu krāsu dējīgu 

šķirņu vistiņas (4 - 6 mēn.) un 
gaiļus. Pēc pasūtījuma - šķiroti 
cāļi (3 - 4 nedēļas), zoslēni - 4 
nedēļas, cekulpīlēni - 3 nedē-
ļas un dažāda vecuma paipa-
las (jau dēj). Tālr. 29142247, 
29158908.

Aglona - 7.45, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.15, Auleja 
- 8.35, Kombuļi - 8.55, Izvalta - 
9.10, Borovka - 9.25, Kaplava - 
9.55, Varnaviči - 10.20, Krāsla-
va (Ostas ielā) - 10.40, Skaista 
- 11.10, St. Skaista - 11.25, Kal-
nieši - 11.40, Piedruja - 11.55, 
Lupandi - 12.05, Indra - 12.20, 
Skuki - 12.35, Robežnieki - 
12.45, Asūne - 12.55, Dagda - 
13.15, Ezernieki - 13.35, Andze-
ļi - 13.50, Andrupene - 14.05, 
Mariampole - 14.15, Jaunokra 
- 14.25, Priežmale - 14.35.

DAŽĀDI
VAJADZĪGI palīgstrādnieki dar-
bam mežā. Tālr. 25941514;
MAINA VOLVO (2003., dīzelis) 
pret zemes gabalu pilsētas teri-
torijā. izskatīšu visus variantus. 
Tālr. 27724180.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). Līdz 
25 tonnām. No 25 līdz 35m3. 

Auto pacēlāja pakalpojumi – 
18m. Koku apgriešana. Tālr. 
29455509.

Vajadzīgi zāģeri zem- 
sprieguma elektrolīniju 
tīrīšanai ar savu aprīkoju-
mu un auto patstāvīgam 
darbam Krāslavas, Dau-
gavpils, Preiļu un Aglonas 
apkārtnē garantējam ātru 
un korektu samaksu.

Tālr. 20111116.

 IEPĒRK gailenes, 
mellenes

Katru dienu: Krāslava (Balti-
ņi) - no 11.00 līdz 21.00;  Da-
gda - 9.00; Andrupene - 9.30; 
Jaunokra - 9.45;  Priežmale - 
10.00; Aglona - 11.00; Grāveri 
- 12.00; Kombuļi - 12.30.     

  Tālr. 26840027, 25286017.

IEPĒRK
 gailenes un mellenes Dag- 

dā (Pasta 46). 
Tālr. 28494082 (Dmitrijs)

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

mežu ar zemi, ieķīlātu mežu 
un bez dokumentiem. Meža 
izstrādāšanas pakalpojumi.  
Meža izvedēja, forvardera 
pakalpojumi. Pārdodam mal-
ku (3 m).  

T. 26677812, 20377801.

AICINA darbā 
sekretāri - lietvedi

 un mehāniķi.
 Perfektas latviešu valodas 

zināšanas.
 CV sūtīt uz e-pastu: 

umka2003@inbox.lv
Darbs st. Krāslava. 

Tālr. 27827666.

 Frizētava “Tavs stils” (Krāslavā, Raiņa 13) ar iz-
devīgiem nosacījumiem izīrē darba vietu manikī-

ra meistaram vai vizāžistam. 
Tālr. 26018670 (Žanna)

 Atdosim labās rokās 
kucēnus.

Tēvs - vācu aitu sugas, māte 
jauktene - laika ar labradoru.

Tālr. 26487088.

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 01.07.2016. līdz 08.07.2016. Krāslavas iecir-
knī tika reģistrēti 55 notikumi. Būtiskākie:
• 4.jūlijā ap. plkst.01.00 Kombuļu ciemā nenoskaidrotas personas, iz-

sitot ieejas durvju, stiklu iekļuva vietējā veikalā un nozaga alkoholu 
un cigaretes. Tajā pašā dienā, no rīta, tika konstatēts, ka Andrupe-
nes ciemā no mājas pagalma tika nozagta automašīna VW Trans-
porter. Veicot kriminālmeklēšanas pasākumu kompleksu, tika no-
skaidrots, ka abus noziegumus pastrādāja divi agrāk tiesāti jaunieši. 
No sākuma bez atļaujas tika paņemts ar atslēgām atstātais busiņš, 
bet tā kā nebija alkohola, lai labi pavadītu brīvdienas, “pudeles brāļi” 
nolēma grādīgo dabūt Kombuļu veikalā. Ņemot vērā agrāk saņem-
tās sodāmības, zagļiem draud reāla brīvības atņemšana.

• 4.jūlijā tika konstatēts, ka Krāslavā, Strelnieku ielā, no kādas re-
montējamas mājas, noņemot durvis, tika nozagti elektroinstrumenti.

• 4.jūlijā Ūdrīšu pagasta Zapoļnikos no kādas vasarnīcas nenoskaid-
rotas personas nozaga benzīnzāģi. Veicot operatīvus pasākumus, 
tika noskaidrotas vainīgās personas - Izvaltas pagasta iedzīvotāji, 
agrāk sodīti par mantiskiem noziedzīgiem nodarījumiem.

* * * * * * * * * * * * *
5.jūlija pusnaktī uz ceļa A6 (Krāslava-Baltkrievijas robeža), 
apm.puskilometra attālumā no pagrieziena uz Dagdu, uz Pā-
ternieku pusi tika atrasts nāvējoši traumēts vīrietis - 1984.g. 
dzimušais Veniamins Kartavčenko. Pagaidām nav izdevies 
noskaidrot, kas notrieca vai sabrauca cietušo, izmeklēšana 
turpinās. Visiem, kuri varētu sniegt jebkādu informāciju sais-
tībā ar minēto notikumu, lūdzam ziņot pa telefoniem 65603411 
vai 65603403, vai griežoties personīgi policijā.

Sirsnīga pateicība
Biedrība “Latgalieši” 
saka sirsnīgu “paldies” 
visiem, kuri sekmēja pie-
miņas plāksnes izgata-
vošanu , uzstādīšanu un 
iesvētīšanu priesterim 
– moceklim Janam Vasi-
ļevskim Asūnes Romas 
katoļu baznīcā:
1.V.E.Rēzeknes – Aglonas die-
cezes bīskapam Jānim Bulim;
2.Dagdas novada domei;
3.Valsts kultūrkapitāla fon-
dam un Latgales reģiona attī  s-
tī bas aģentūrai;
4.Polijas Tadeuša Goneviča 
fondam;
5.Matī sam Kalniņam- māksli-
niekam; 
6.Jadvigai Radziņai – organi-
zatorei un ziedotājai;
7.Lūcijai Stankevičai;
8.Ninai Stankevičai;
9.Vladislavam Stankevičam;
10.Vladislavai Stankevičai;
11.Marijai Semjonovai;
12.Vadimam Viktorovam;
13.Inesei Brūverei;
14.Bronislavam Stankevičam;
15.Boleslavam Stankevičam;
16.Rišardam Urbānam;
17.Laurai Stankevičai;
18.Annai Vulānei;
19.Inetai Kaminskai;
20.Nellijai Livčanei;
21.Zofi jai Viktorovai;
22.Marijai Kauperei Ģ.Eliasa 
Jelgavas muzeja dir.vietniecei;
23.Uldim Zuteram- mākslinie-
kam dizainierim;
24.Asūnes draudzei un pries-
terim Pavilam Turonokam;
25.Asūnes pagasta parvaldei.

Labiekārtošana

Ilgi gaidītā pamestās un neapsaim-
niekotās viesnīcas ēkas demontā-
ža. 

Alekseja GONČAROVA foto
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