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Šodien numurāLatvijā
Akas svētki Kon-
stantinovas pa-

gastā

3. lpp.

Stājas spēkā gro-
zījumi dzīvesvie-
tas deklarēšanas 

likumā

3.lpp

Krāslavieši atpū-
tās pie jūras un 

izcēlās

4.  lpp.

Apsveicam  50 gadu jubilejā
Aleksandru Koledu!

Vēlam ozola spēku un veselību. Optimismu un dzīvessparu!
Mednieku kolektīvs “Gusena”

SIA “IVI gāze” piedāvā propāna gāzi:
50 l balons - 25 EUR,     27 l balons - 14 EUR.

Gāzes balonu piegāde un uzstādīšana Krāslavas, Dagdas un 
Aglonas novados - bezmaksas.

Pastāvīgajiem klientiem, pensionāriem un invalīdiem atlaides.
Autogāze - 0.519 EUR. Pastāvīgajiem klientiem atlaides!

Tālr. pasūtījumiem: 29575471, 65625222. Vasarnieku 9, Krāslava

I Krāslavas pilsētas svētki

Ūdrīšu pagasts - labākais kulinārajas konkursā. 
Alekseja GONČAROVA foto

•	 Bijusī Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) vadītāja Ināra 
Pētersone kopš vakardie-
nas ieņem izdevniecības 
“Rīgas Viļņi” izpilddirektores 
amatu. Bijusī VID vadītāja 
stāstīja, ka brīdī, kad pieņē-
musi lēmumu pamest VID, 
viņa zināja, ka dzīvē vēlas 
kardinālas pārmaiņas un bi-
jusi vēlme strādāt privātajā 
sektorā. 

•	 Saeimas deputātu algas 
jūnijā svārstās no 759 eiro 
līdz pat 3398 eiro. Starp 
Saeimas deputātiem lie-
lāko atalgojumu saņēmis 
Zaļo un zemnieku savienī-
bas frakcijas priekšsēdētājs 
Augusts Brigmanis - 3398 
eiro; virs 2500 eiro atalgo-
jumu kopumā saņēmuši 11 
parlamentārieši. Vismazāko 
atalgojumu saņēmis Askolds 
Kļaviņš. 

•	 Pirmās zīmola “Shell” deg-
vielas stacijas Latvijā tiks 
atvērtas jūlijā, bet līdz gada 
beigām visā Latvijā plānots 
atvērt kopumā desmit deg-
vielas uzpildes stacijas. Šīs 
desmit uzpildes stacijas būs 
vienīgās “Shell” mazum-
tirdzniecības vietas Baltijas 
valstīs.

•	 Veselības ministrija (VM) 
plāno palielināt tarifus par 
valsts apmaksātu zobārst-
niecības pakalpojumu 
nodrošināšanu bērniem. 
Kopumā šāda tarifu palieli-
nāšana gadā prasītu papil-
du 753 337 eiro. Šo summu 
plānots rast no jau ietaupī-
tajiem līdzekļiem, kas radu-
šies, vairākām ārstniecības 
iestādēm nenoslēdzot līgu-
mus ar valsti par zobārst-
niecības pakalpojumus 
sniegšanu, kā arī vairs ne-
apmaksājot atsevišķas ma-
nipulācijas. 

•	 Šā gada pirmajos sešos 
mēnešos likvidēti 5562 uz-
ņēmumi, kas ir vairāk nekā 
2012. vai 2013. gadā visa 
gada laikā. Salīdzinot ar 
2015. gadu, kad pirmajā 
pusgadā tika likvidēti 4752 
uzņēmumi, šogad attiecī-
gajā periodā likvidēto uz-
ņēmumu skaits audzis par 
17,04% jeb 810 uzņēmu-
miem.

•	 Apsardzes kompānija “G4S 

Latvia” konkursa 
kārtībā ieguvusi tiesī-
bas apsargāt AS “Latvener-
go” objektus. Noslēgtā līgu-
ma vērtība ir 3 437 450 eiro.

•	 Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs (KNAB) 
sāks pārbaudi par publiski 
izskanējušo informāciju, ka 
sociālajā tīklā Facebook ir 
ievietotas vairākas Rīgas 
domes priekšsēdētāja viet-
nieka Andra Amerika (GKR) 
fotogrāfijas, kurās viņš ie-
juties modeļa ādā un, kā 
noprotams, reklamē kādā 
smalkā Rīgas veikalā no-
pērkamas elitāras kurpes. 
Pārbaude tiks sākta, lai 
izvērtētu, vai Ameriks ir ie-
vērojis likumā “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” no-
teiktos reklamēšanas un 
dāvanu pieņemšanas iero-
bežojumus. Amatpersonu 
iesaistīšanās reklāmās ir 
pretrunā ar likumu. Ameri-
ka pārstāvji ir pārliecināti, 
ka likums nav pārkāpts, jo 
fotogrāfijas neesot radītas 
reklāmas nolūkos.

•	 Piektdien Eiropas Savie-
nības pārvietošanas prog-
rammas ietvaros uz Latviju 
no Itālijas pārvietoti seši 
patvēruma meklētāji. Per-
sonas ieradās Latvijā vēlā 
piektdienas vakarā un pat-
laban atrodas Patvēruma 
meklētāju centrā Muce-
niekos. Kā informē PMLP, 
pārvietotajām personām 
nepieciešama starptautiskā 
aizsardzība. Starp pārcelta-
jām personām ir tādu profe-
siju pārstāvji kā mehāniķis 
un medicīnas sfēras darbi-
nieks, kā arī students. Per-
sonas savos pieteikumos ir 
norādījušas tigrinja, arābu 
un angļu valodas zināša-
nas. Pārceltās personas ir 
no Eritrejas.

•	 Latvijas Banka (LB) rīt, 19. 
jūlijā, laidīs apgrozībā 2 eiro 
piemiņas monētu ar govs 
attēlu, informē LB. Tā ir liku-
mīgs maksāšanas līdzeklis 
Latvijas Republikā un citās 
eirozonas dalībvalstīs. Mo-
nētas nonāks apritē tāpat 
kā cita apgrozības nauda 
– ar banku starpniecību 

sasniedzot tirdzniecības 
un citus uzņēmumus un 
iedzīvotājus. Eiro piemiņas 
monētā pārdzimis māksli-
nieku Gunāra Lūša (grafis-
kā dizaina autors) un Jāņa 
Strupuļa (plastiskā veidoju-
ma autors) veidotais govs 
tēls, kas kā zemes un lauku 
simbols ilgus gadus rotāja 
2 latu apgrozības monētas. 
Jaunās 2 eiro monētas kal-
tas Lietuvas kaltuvē UAB 
Lietuvos monetų kalykla.

•	 Telekomunikāciju operatora 
Bite grupas valdes priekš-
sēdētāja amatu pamet 
Freds Renčaks, kurš Biti 
vadīja deviņus gadus. Par 
telekomunikāciju operatora 
grupas valdes priekšsēdē-
tāju šodien iecelts Ņikita 
Sergijenko, kuram ir vairāk 
nekā 15 gadu pieredze, 
strādājot telekomunikāciju 
industrijā dažādos pasau-
les tirgos. Bite Latvija pērn 
apgrozīja 68,2 miljonus 
eiro, bet uzņēmuma bruto 
peļņa bija 14,6 miljoni eiro.

•	 Pēc SKDS veiktās aptau-
jas datiem var secināt, ka 
Latvijas iedzīvotāji jopro-
jām neatbalsta marihuānas 
legalizāciju. Atbalstu mari-
huānas lietošanas legali-
zācijai 2010. gadā pauduši 
13% aptaujāto, 2011. gadā 
- 9%, 2012. gadā atbalsts 
nedaudz pieauga, sasnie-
dzot 11%, bet 2013. gadā 
tas atkal nedaudz sama-
zinājās, sasniedzot 10%. 
Tikmēr 2014. gadā atbalstu 
marihuānas lietošanas le-
galizācijai pauduši 8% ap-
taujāto, 2015. gadā - 7%, 
bet šogad tas atkal pieau-
ga, sasniedzot 10%.

•	 Jūrmalciema kāpās notiku-
šajā ceturtajā melleņu lasī-
šanas čempionātā trīs stun-
du laikā salasīti 50 kilogrami 
un 253 grami melleņu. Liela 
daļa dalībnieku pasākumā 
piedalījās atkārtoti. Kopā 
sacentās divdesmit četri 
ogotāji no Rīgas, Liepā-
jas, Durbes un Nīcas no-
vada. Vidēji katrs melleņu 
lasītājs salasījis vairāk nekā 
divus kilogramus ogu. 

Nākamajā numurā lasiet reportāžus par visiem pilsēta svētku pasāku-
miem, kurus var iedalīt vairākās kategorijās:

Radošā dimensija: koncerti, gleznu un fotogrāfiju izstādes. Grupa “Wild 
Detroit gang”, “Latgales laika” fotogrāfi, māksliniece Ligita Caune, vietējie ra-
došie kolektīvi, uzaicinātās zvaigznes. Visiem bija atrasta vieta svētku prog-
rammā. Intervijas, iespaidi, atmosfēra. 

Vēsturiskā dimensija: piemiņas pasākums un memoriālās plāksnes at-
klāšana, kas veltīta talantīgam cilvēkam, novadpētniekam, izcilam pedago-
gam Ādolfam Pildegovičam. Dzīvesstāsts, atmiņas, skolēni, pārdomas.

Sporta dimensija: Strongatlona sacensības spēkavīriem, makšķernie-
ku sacensības, velosipēdu brauciens, nūjošana, volejbola, basketbola un 
futbola cīņas. Šajā 
svētku daļā piedalījās 
230 krāslavieši. Kurš 
plūca uzvarētāju lau-
rus?

 Baudas dimen-
sija: figurālā jāšana, 
uguņošana, nakts 
balle. Svētku atklāju-
mi, dāvanas, viesi. 

Par to visu lasiet 
nākamajos avīzes nu-
muros. 

Pilsētas svētki: 
visas svinību dimensijas

Andrejs JAKUBOVSKIS, autora foto
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Pasaulē

Novadu ziņas•	 Dagdas novada Jauniešu biedrība “Dag-
ne” iesaistījās ESF projekta “Jauniešu 
garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros 
īstenotajā atbalsta pasākumā “Neformā-
lās izglītības programmu īstenošana”, -- 
paziņoja “Dagnes” valdes priekšsēdētāja 
Svetlana Ilatovska. Pasākuma mērķis 
ir nodrošināt iespēju apgūt mainīgajām 
darba tirgus prasībām atbilstošas sis-
tematizētas sociālās un profesionālās 
pamatprasmes, veicinot personas iekļau-
šanos darba tirgū. Projekta īstenošanas 
rezultātā darbā tika pieņemti 8 jaunieši 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri strā-
dās 6 mēnešus Dagdas novada jauniešu 
iniciatīvu centrā par kultūras pasākumu 
organizatoriem.

•	 SIA “Krāslavas ūdens” paziņoja, ka Pub-
liskas personas mantas atsavināšanas 
likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli tiek pārdots nekus-
tamais īpašums Sporta ielā 10, Krāslavā, 
kas sastāv no  zemes gabaliem kadastra 
Nr. 6001-002-0508 un 6001-002-0509 ar 
kopējo platību 26495 kvm, un uz zemes 
gabala ar kadastra Nr. 6001-002-0508 
esošo administratīvo ēku un 4 palīgcelt-
nēm. Izsoles sākumcena ir EUR 72000.

•	 30. jūlijā velomīļi tiek aicināti uz velo 
orientēšanās sacensībām “Aglyunas 
skoti”, kas notiks Aglonas novada svētku 
ietvaros.

•	 Atbilstoši Dagdas novada pašvaldības 
speciālā budžeta (ceļu un ielu fonda) 
izlietošanas vidējā termiņa programmai 
2014.–2016. gadam ir uzsākti darbi Lāč- 
plēša ielas posmā no Daugavpils līdz Tir-
gus ielai seguma atjaunošanai – divkārtu 
virsmas ieklāšanai. Līdz šim minētais 
ielas posms bija klāts ar grants un daļēji 
sabrukušu melno segumu, kas iepriekšē-
jos gados tika uzturēts uzberot granti. Tas 
vasaras periodā radīja pastiprinātu putē-
šanu, bet pavasaros un rudeņos veidojās 
izskalojumi un peļķes. Pašlaik tiek veikti 
priekšdarbi, tiek sagatavota un pastip-
rināta ceļa klātne, atjaunotas apmales, 

nomainīta caurteka, nolīmeņota lūka, no-
ņemti nomaļu grunts uzaugumi, izveidots 
ielas profils. Tuvākajā laikā ieradīsies 
speciālā tehnika, ar kuru tiks veikta div-
kārtu virsmas apstrāde. Darbus uz līgu-
ma pamata veic VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs”. Darbu rezultātā tiks uzlabota 
situācija minētajā Lāčplēša ielas posmā, 
nodrošinot iedzīvotājiem komfortablā-
ku pārvietošanos pa to, samazinot laika 
apstākļu ietekmi uz segumu un uzlabojot 
satiksmes drošību.

•	 Krāslavā, Raiņa ielā, paradījies jauns 
pilsētvides objekts – pulkstenis, pašval-
dības mājaslapā ziņo projektu speciāliste 
Aina Dzalbe. Krāslavas iedzīvotāji atce-
ras, ka kādreiz pulkstenis darbojās Sv. 
Ludviga laukumā pie pasta, taču tehnis-
ku iemeslu dēļ bijušā pulksteņa atjauno-
šana izmaksātu ļoti dārgi, arī tā vizuālais 
izskats jau ir novecojis. Zemes gabals, 
uz kura vecais pulkstenis kādreiz tika 
uzstādīts, nepieder pašvaldībai, tāpēc 
tika meklēti jauni risinājumi pulksteņa 
izvietošanai. Ņemot vērā, ka Krāslavas 
Sv. Ludviga Romas katoļu baznīca ir 
valsts nozīmes kultūrvēstures pieminek-
lis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekcija neļāva pulksteni izvietot 
Baznīcas un Vienības ielu krustojumā, 
Sv. Ludviga laukumā pretī baznīcai, tā-
pēc tika nolemts uzstādīt jauno objektu 
mazajā skvērā Baznīcas un Raiņa ielu 
krustojumā. Krāslavas novada dome ir 
piesaistījusi Rietumu Bankas labdarības 
fonda finansējumu, lai izgatavotu pulks-
teni. Ar Krāslavas novada domes Būvval-
des ainavu arhitektes Dzintras Skuteles 
iniciatīvu tika izstrādāts pulksteņa dizains 
ar stilizētiem mūsu pilsētai raksturīgiem 
koka logu rāmju elementiem. Pulksteņa 
izgatavošanu un uzstādīšanu veica SIA 
“Laika Stils” (Rīga), uzstādīšanas darbos 
nozīmīgu atbalstu sniedza SIA “Labiekār-
tošana K”. 

II Krāslavas pilsētas svētki

Lirisks noskaņojums.                                       Alekseja GONČAROVA foto

Terorakts Francijas pilsētā Nicā
Francijas kūrortpilsētā Nicā ceturtdie-

nas vakarā cilvēku pūlī iebrauca kravas au-
tomašīna, nogalinot vismaz 80 cilvēkus un 
daudzus ievainojot, līdz tās vadītāju nošāva 
policija. Kravas automašīnas vadītājs tika 
nošauts, kad bija nobraucis divus kilometrus 
cauri pūlim pa Nicas Angļu promenādi (Pro-
menade des Anglais), kur simtiem cilvēku 
bija ieradušies uz Francijas nacionālo svēt-
ku Bastīlijas dienas uguņošanu. Uzbrucējs, 
Tunisijā dzimušais Nicas iedzīvotājs Muha-
meds Lauežs Bulels bija zināms vietējām 
tiesībsargājošām iestādēm par noziedzī-
gām darbībām. Policija un tiesu medicīnas 
eksperti jau pārmeklējuši Bulela dzīvokli. 
Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai viņš 
darbojies viens vai kopā ar sabiedrotajiem, 
kas varētu būt aizbēguši, atklāja Iekšlietu 
ministrija. Teroraktā nogalināti 84 cilvēki, ap-
tuveni simts tika ievainoti. Aptuveni 50 jopro-
jām atrodas kritiskā stāvoklī. 

Turcijā militārs apvērsums
Sestdienas rītā Turcijas galvaspilsē-

tas Ankaras ielās izbraukuši tanki un iz-
cēlušās sadursmes pie drošības spēku 
galvenās mītnes. Tikmēr valsts lielākās 
pilsētas Stambulas ielās dažādos rajonos 
ielās izgājušas cilvēku grupas, nosodot ap-
vērsumu un izsakot atbalstu prezidentam 
Radžepam Tajipam Erdoanam. Apvērsu-
ma mēģinājumā ir nogalināti 290 cilvēki. 
Turcijas varasiestādes uz aizdomu pamata 
par dalību apvērsuma mēģinājumā Indžirli-
kas gaisa spēku bāzē, kuru cīņai pret dži-
hādistu grupējumu “Islāma valsts” izmanto 
ASV, aizturējušas gaisa spēku ģenerāli un 
vairākus desmitus zemāka ranga virsnieku. 
Aizturēti vairāki tūkstoši dumpinieku. 

Mejas pirmā vizīte
Lielbritānijas premjerministre Terēza 

Meja savā pirmajā vizītē pēc iecelšanas jau-
najā amatā piektdien devās uz Skotiju, tā-
dējādi uzsverot savu mērķi saglabāt valsts 
vienotību pēc 23. jūnijā notikušā referendu-
ma par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas 
Savienības (ES). Meja Skotijas vizītes laikā 
piedāvāja Stērdženas administrācijai ie-
saistīties sarunās ar Briseli par izstāšanos 
no ES

Paredzēta Putina un Erdogana 
tikšanās

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Er-
dogans un viņa Krievijas prezidents Vladi-
mirs Putins augusta pirmajā nedēļā tiksies 
klātienē. Krievijas un Turcijas attiecības sa-
asinājās pēc tam, kad 24 novembrī Turcijas 
iznīcinātāji pie Turcijas-Sīrijas robežas no-
trieca Krievijas bumbvedēju “Su-24”. Turci-
ja paziņojusi, ka Krievijas lidmašīna pārkā-
pusi tās gaisa telpu, bet Krievija to noliedz 
un uzstāj, ka tā bijusi Turcijas plānota pro-
vokācija. Abu valstu attiecības sāka uz-
laboties jūnija beigās. Erdogans nosūtīja 
Putinam atvainošanos bojāgājušā pilota 
ģimenei. Maskava savukārt atcēla aizliegu-
mu tūrisma firmām organizēt braucienus uz 
Turciju un fraktēt čarterreisus.

Krievijas kosmosa kuģis devies ceļā
No Baikonuras kosmodroma Kazahs-

tānā svētdien tika palaista nesējraķete 
“Sojuz-U” ar kravas kuģi “Progress MS-
03”, kas dodas uz Starptautisko kosmosa 
staciju (SKS). Kuģī ir vairāk nekā 2,4 ton-
nas degvielas, skābekļa, pārtikas un zināt-
niskā aprīkojuma. Kosmosa kuģim ar SKS 
jāsavienojas otrdien, 19. jūlijā. SKS šobrīd 
atrodas ASV Nacionālās aeronautikas un 
kosmosa pārvaldes (NASA) astronauti 
Ketlina Rubinsa un Džefs Viljamss, Japā-
nas kosmosa aģentūras astronauts Takuja 
Onisi un Krievijas aģentūras “Roskosmos” 
kosmonauti Anatolijs Ivaņišins, Aleksejs 
Ovčiņins un Oļegs Skripočka.

Parlamenta ārkārtas vēlēšanas 
Horvātijā

Horvātijas prezidente Kolinda Graba-
ra-Kitaroviča sestdien izsludināja parla-
menta ārkārtas vēlēšanas, kas notiks 11. 
septembrī. Lai rastu izeju no politiskās krī-
zes, Horvātijas parlaments piektdien nobal-
soja par savu atlaišanu.

Zemes nogruvumi Ķīnā
Spēcīgo lietusgāžu izraisītajos ze-

mes nogruvumos Hunaņas provincē Ķīnā 
sagrautas vairākas mājas un izpostīti ceļi. 
Plūdu dēļ daudzviet arī ir slēgti ceļi. 
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Pēc sirds aicinājuma

Krāslavas sociālajā centrā 
notika šī gada trešā Donoru die-
na. Robežsargs Viktors Gaspa-
rovičs humāno pienākumu izpil-
dīja jau četrdesmito reizi. Pirmo 
reizi Kombuļu iedzīvotājs atnāca 
uz asins nodošanas punktu, sa-
sniedzot pilngadību, vēlāk pa-
manīja, ka uzlabojas pašsajūta. 
Tagad Viktors nodod asinis čet-
ras reizes gadā. Nav mazsvarī-
ga apjausma, ka tādā veidā tu 
palīdzi cilvēkiem, kuri nokļuvuši 
nelaimē. 

Krāslavietei Marinai Purinai 
arī labs noskaņojums - viņa do-
noru punktu apmeklē jau piekto 
reizi. Šajā dienā satiku arī debi-
tanti, katram donoram teicu pa-
tiesu Paldies. Neviens nav pasar-
gāts no nelaimes.

Aleksejs GONČAROVS
 

Akas svētki Konstantinovā
Manas Latvijas sētās daudz aku –
zaļiem akmeņu grodiem un vecas, 
koka spainis uz vindas pleca,  
zilas nātres uz aizlaistas takas 
un vectēva stādīti bērzi blakus.
Tās ir gudrās, tās ir teiksmu akas, - 
nevajag aizmirst vecās un gudrās, 
smelsim ūdeni - dziļo urbumu balvu, 
lai asinis sadzeļ vēsās skudras 
un noskaidro galvu...            / Jānis Peters/

Vai ideju par Akas svētkiem Konstantinovas 
Tautas nama vadītāja Gelena Radelicka, kā viņa 
pati teica – nosapņojusi, vai kādā citā iedvesmas 
veidā guvusi, būtībā nav svarīgi, bet tas, ka aka ir 
pelnījusi godināšanu, ir neapšaubāmi. Tāpēc pašā 
vasaras vidū uz Konstantinovu svinēt Akas svētkus 
tika aicināti gan pašmāju ļaudis, gan tālāki viesi.

Bez ūdens cilvēks nespēj dzīvot, jo tas sastāda 
aptuveni 70 procentus ķermeņa masas. Dzeramā 
ūdens gūšanas vieta mūsu lauku viensētās vēl jo- 
projām ir aka. Cik kopta un lolota tā ir Konstanti-
novā, visi klātesošie varēja vērot foto prezentācijā, 
kas atspoguļoja Kon-
stantinovas pagasta 
aku saimnieku cieņu 
pret savu ūdens devēju.

Tautas nama zālē, 
goda vietā, rotājās tik-
ko pagatavota, vēl pēc 
koka smaržojoša simbo-
liska aka, kurā ikvienam 
bija iespēja pasmelt un 
nogaršot akas ūdeni, iz-
mēģināt, kā mūsu sen-
či nesa ūdeni no akas 
divos spaiņos ar nēšu 
palīdzību.

Gelena Radelicka 
izskaidroja akas zīmes būtību: “Akas zīme atspogu-
ļo kosmisko kārtību, kosmiskās norises, saules ceļu 
gada garumā un mūsu senās kultūras bagātību. Tie 
ir četri zelta krusti, četri saulgriežu notikumi – ziema, 

pavasaris, vasa-
ra un rudens. 
Četri gadalaiki, 
kas izpaužas 
arī kā attiecības 
starp tumsu un 
gaismu.

Četri cilvē-
ka mūža posmi 
– bērnība, jau-
nība, briedums, 
vecums. Četras 
debess puses 
un zīmes galos 

parādās astoņi punkti, kas simbolizē astoņus noti-
kumus, kurus izsauc pieaugošais vai dilstošais sau-
les gaismas un siltuma daudzums. Tās ir astoņas 
gadskārtas, kur notikumi atkārtojas nemainīgi katru 
gadu – ziemas laiks, sērsnu laiks, pavasara laiks, 
sējas vai ziedu laiks, siena laiks, rudens laiks, veļu 
laiks, ledus laiks… Zīmei ir spēcīga aiz-
sardzības enerģija, tā ir sakārtotības 
zīme, pavarda aizgādne.”

Un kas gan par svētkiem bez 
krāš-ņa koncerta! Īsts tautu draudzī-
bas festivāls, kas atspoguļoja mūsu 
ļaužu jautro un draudzīgo dabu. Latvie-
šu tautas dejas spriganās Andzeļu TN 
deju kopas “Eži” izpildījumā mijās ar 
Konstantinovas līnijdeju grupas “Mag-
nolijas” austrumnieciskajām dejām un 
tango ritmiem Grāveru TN līnijdeju gru-
pas izpildījumā. Ezernieku Saietu nama 
Tautību studijas vokālā ansambļa izpil-
dījumā dedzīgi skanēja gan krievu, gan 
baltkrievu dziesmas. Ermoniku virtuozs 
Ivans Zeleniks vienlīdz spilgti, katru ar 

savu pieteikumu, izpildīja gan latgaļu “Rūžeņu”, gan 
krievu un baltkrievu melodijas. Koncertu ievadīja un 
noslēdza saimnieki – Konstantinovas vokālais an-
samblis “Vēja zvans” ar dziesmām “Skroders sēž uz 
aku” un “Vasaras sapnis”. 

Koncerta jaunat-
klājums man bija so-
liste Lāsma Plakoše 
no Asūnes. Izvēlētās 
dziesmas – A.Manfel-
des un Z.Liepiņa “Ja 
Tu Man Esi”, G.Ra-
ča un R.Paula “Vētra 
nāk” un dziesma no 
ukraiņu dziedātājas 
Aņi Lorak repertuā-
ra “Забирай рай” / 
(Zabiraj raj) skanēja 
lieliski. Pēc koncerta 
aicināju jauno izpildī-
tāju uz nelielu intervi-

ju, kurā uzzināju, ka Lāsma mācās Dagdas vidus-
skolā, šoruden būs 12. klases skolniece. Meitene 
četrus gadus ir apguvusi mūzikas pamatus mūzikas 
skolā. Savam repertuāram viņa izvēlas tās dzies-
mas, kuras pašai patīk. Apgūst tās patstāvīgi, pirmā 
vērtētāja ir māmiņa. Savus nākotnes plānus talan-
tīgā soliste plašākai auditorijai nevēlējās atklāt, bet 
apliecināja, ka tādi ir. Veiksmi un uzcītību dziedātā-
jas talanta izkopšanā, Lāsma!

Pasākuma noslēgumā visi tika aicināti cienā-
ties ar sātīgu putru un citiem gardumiem, kurus bija 
sarūpējuši pasākuma organizatori. 

Paldies par svētkiem! 
Latviešu tautas ticējumi:

Aku sargā Dieva eņģelis, lai velns nevarētu ūdeni 
sabojāt.

Kur Jāņa dienā pie saules pusdienlaikā uz zāles 
rasa atrodama, tu ir laba akas vieta.

Aka jārok tādā vietā, kur aug smilšu zāle, jo tad 
tur būs tīrs ūdens.

Ja, uz aku iedams, ēd, tad akā dzīvos vardes.
Akā nedrīkst ūdeni liet atpakaļ, jo tad aka izžūst.
Ja meita sēd uz akas, tad tā dabū dzērāja vīru.

Iveta LEIKUMA

Stājas spēkā grozījumi dzīvesvietas deklarēšanas likumā
LR Saeima 2015. gada 8. 

oktobrī pieņēma un valsts pre-
zidents R.Vējonis apstiprināja 
grozījumus Dzīvesvietas dek-
larēšanas likumā, kuri manāmi 
vienkāršos dzīvesvietas dekla-
rēšanas procedūru vairākām ie-
dzīvotāju kategorijām. Grozījumi 
stājās spēkā šā gada 1. jūlijā.

Grozījumi paredz, ka adre-
se, kas norādīta dzimšanas re-
ģistra ierakstā, reģistrējot bērna 
dzimšanu, uzskatāma par dekla-
rēto dzīvesvietu, ja vienlaikus ar 
dzimšanas reģistrācijas faktu ir 
noteikts bērna tiesiskais statuss. 
Tas nozīmē, ka bērna vecākiem 
pēc mazuļa dzimšanas fakta re-
ģistrācijas dzimtsarakstu nodaļā 
vairs nebūs jādodas pie pašval-
dības darbinieka, kurš deklarē 
dzīvesvietu.

Kā arī, grozījumi attiecas 
uz personām, kuras iesniegu-
šas iesniegumus uzturēšanās 
atļaujas, reģistrācijas apliecības 
vai pastāvīgās uzturēšanās ap-
liecības izsniegšanai vai tiesiskā 
statusa noteikšanai. Likuma gro-
zījumi paredz, ka adrese, kura 

norādīta Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldei (turpmāk – Pārval-
de) adresētajā iesniegumā uz-
turēšanās atļaujas, reģistrācijas 
apliecības vai pastāvīgās uztu-
rēšanās apliecības pieprasīšanai 
vai tiesiskā statusa noteikšanai, 
uzskatāma par deklarēto dzīves-
vietu ar uzturēšanās atļaujas, 
reģistrācijas apliecības vai pa-
stāvīgās uzturēšanās apliecības 
izsniegšanas vai tiesiskā statusa 
noteikšanas dienu, ja Pārvalde 
nav atteikusies reģistrēt deklarē-
to dzīvesvietu.

Adrese, kura līdz 2016. gada 
30. jūnijam norādīta Iedzīvotāju 
reģistrā, reģistrējot bērna dzim-
šanu vai izsniedzot personai uz-
turēšanās atļauju, reģistrācijas 
apliecību, pastāvīgās uzturēša-
nās apliecību vai nosakot tiesisko 
statusu, no 2016. gada 1. jūlija 
uzskatāma par personas dekla-
rēto adresi, un Pārvalde nekavē-
joties aktualizē attiecīgās ziņas 
Iedzīvotāju reģistrā, ja minētās 
personas statuss Iedzīvotāju re-
ģistrā ir aktīvs un tā nav deklarē-
jusi citu adresi.

Mūsu laikrakstu 2016. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava 
pastnieka, www.abone.pasts.lv, kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 

20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2016. gadam!
Periods Fiziskai 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 3,10 3,66 2,75
2 mēn. 6,20 7,32 5,50
3 mēn. 9,30 10,98 8,25
4 mēn. 12,40 14,64 11,00
5 mēn. 15,50 18,30 13,75
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Krāslavieši atpūtās pie jūras un izcēlās 
Šī gada 8. - 10. jūlijā notika 
pirmā starptautiskā nūjo-
šanas, jogas un meditā-
cijas nometne NūjomeTM 
- 2016.

Pēc satura unikālo Latvijas 
mēroga pasākumu izdomāja, 
organizēja un vadīja Krāsla-
vas novada iedzīvotāji Dana un 
Aleksandrs Lahtionovi. Mūsu 
lasītājiem viņi jau ir pazīstami 
kā citu interesantu iniciatīvu un 
pasākumu organizatori, ko viņi 
realizē ar citu domubiedru palī-
dzību biedrībā “Cilvēka attīstī-
bas centrs”. 

Brīvdienas Baltijas jūras 
krastā tika aizvadītas ar mērķi 
iemācīt cilvēkiem pareizu nūjo-
šanas tehniku, iepazīstināt da-
lībniekus ar jogas vingrošanu 
un dot iespēju sajust, kādu te-
rapeitisku efektu sniedz šī senā 
atveseļošanās sistēma. Un tre-
šais komponents - meditācija, 
kas palīdz nomierināt nervus 
un prātu, sniedz cilvēkam ie-
spēju sajust sevi, dabu apkārt 
sev, sajust dzīvi kā tādu. 

Nometni NūjomeTM - 2016 
(nosaukums sastāv no vārdu 
- nūjošana, joga, meditācija - 
pirmajiem burtiem) atbalstīja 
nozaru profesionāļi no Latvijas 
organizācijām, kas ir starptau-
tiskās nūjošanas federācijas 

INWA pārstāvji Latvijā - LTSA 
(Latvijas tautas sporta asoci-
ācija - www.sportsvisiem.lv) 
nacionālā nūjošanas instrukto-
re Gaļina Gorbatenko un Lat-
vijas Profesionālās jogas fede-
rācijas valdes priekšsēdētājs 
Sergejs Ivanovs - Galviņš. 

Bet pats galvenais pasāku-
mā - tā dalībnieki. Ar lepnumu 
varam apgalvot, ka 60 dalīb-
nieku vidū, kuri bija ieradušies 
no visas Latvijas un Krievijas, 
gandrīz puse bija no Latgales, 
patīkami, ka 14 cilvēki bija no 
Krāslavas novada. 

To sekmēja regulāras jo-
gas nodarbības, ko Aleksandrs 
Lahtionovs vada Krāslavā un 
Robežnieku pagastā. Braucie-
nā cauri visai Latvijai uz Kur-
zemes piekrasti pie Miķeļtorņa 
bākas devās Oksana un Pāvels 
Karabeško, Aleksandrs Tarlec-
kis, Diāna Kononova, Nikolajs 
Filčenkovs. Robežnieku pagas-
tu pārstāvēja Irīna un Vjačes-
lavs Jacinas, kā arī Sandra un 
Jūlija Rakovskas. Pastāvīgie 
Indras iedzīvotāji un nometnes 
NūjomeTM - 2016 organizatori 
Dana un Aleksandrs Lahtio-
novi bija kopā ar meitām Rei-
nu, Maiju un Tulsiju. Patīkami 
pārsteidza arī Daugavpils - no 
turienes atbrauca trīs mašīnas. 

Daudziem noteikti palika 
atmiņā agrie rīti, kad dalībnieki 
cēlās 4.30, lai vērotu saullēktu. 
Jogas nodarbības notika turpat 
pludmalē. Nūjošanas pārgājie-
ni tika organizēti gar jūras kras-
tu, pa meža takām un pat pa 
purvu. Lūk, ko pastāstīja paši 
dalībnieki. 

Sandra Rakovska: “Ir tik 
daudz iespaidu! Esmu guvusi 
daudz jaunu zināšanu. Gribē-
tu vēlreiz piedalīties un ieteik-
šu šo pasākumu arī draugiem. 
Priecātos, ja man būtu vēl vie-
na iespēja piedalīties visos no-
metnes pasākumos, nevienu 
neizlaižot.”

Irina Jacina: “Viss bija 
super! Man ļoti patika! Trūkst 
vārdu… Ir tikai iespaidi un emo-
cijas. Bija lieliski, patiešām! 
Nevaru pateikt, kas no visas 
programmas man patika visvai-
rāk, iespējams, ka tas bija pār-
gājiens pa purvu. Kaut arī man 
tur iestājās panika, es pārvarēju 
sevi un daudz ko sapratu. Kad 
mēs ilgstoši gājām pa mežu, ko 
ikdienā nedarām bieži, man li-
kās, ka neizturēšu, nespēšu to 
izdarīt. Bet es to izdarīju!”

Lielā nūjošanas pārgājiena 
- 10 km līdz Irbenes radioteles-
kopam un atpakaļ, ekstremā-
los apstākļos šķērsojot purvu 

- laikā nevilšus atklājās īpašas 
dalībnieku rakstura īpašības, 
par ko viņi pārgājiena noslēgu-
mā saņēma vērtīgas dāvanas 
no pasākuma organizatoriem 
- dzeltenus līderu krekliņus ar 
nometnes logotipu. Pirmā no-
metnē atgriezās Diāna Kono-
nova, bet no vīriešu kompāni-
jas - Nikolajs Filčenkovs. 

Par sabiedrisko aktivitāti 
un palīdzību purva taku izvei-
došanā pateicību saņēma Vja-
čelsavs Jacina no Robežnie-
kiem. 

Organizatori ir pateicīgi 
Oksanai un Pāvelam Karabeš-
ko par palīdzību transporta jau-
tājuma atrisināšanā, Pāvels sa-
ņēma apbalvojumu “Transporta 
ceha priekšnieks”. 

Krāslavietis Aleksandrs 
Tarleckis bija “bruņojies” ar ka-
meru un iepriecināja ar profe-
sionālām fotogrāfijām un aktīvu 
dalību treniņos. 

Lielais pateicību un labu 
atsauksmju daudzums no no-
metnes dalībniekiem sniedz 
motivāciju un iedvesmu nomet-
nes NūjomeTM organizatoriem 
Danai un Aleksandram, tagad 
ir pamatotas cerības, ka nūjo-
šanas, jogas un meditācijas no-
metne NūjomeTM - 2017 notiks 
Latgalē.

Vadimam pietrūkst vēl 15 000 eiro, 
lai uzsāktu ārstēšanos 

Lai varētu uzsākt ilgi gaidīto ārstē-
šanās kursu Vācijā, krāslavietim Va-
dimam Petkunam pietrūkst aptuveni 
15 000 eiro. Jau iepriekš informējām, 
ka puisis izmisīgi cīnās ar ļaunu slimī-
bu – limfoleikozi jeb asins vēzi, turklāt 
diezgan retu šīs slimības paveidu, kas 
grūti padodas ārstēšanai. Vadimam ir 
22 gadi, iesāktas studijas Daugavpils 

Universitātē programmēšanas jomā, 
ko nācās pārtraukt slimības dēļ. Jau 
vairāk kā gadu Vadims ārstējas slim-
nīcā Rīgā, taču pagaidām nav pozitīvu 
rezultātu. Tā kā ārstniecības iespējas 
Latvijā ir izsmeltas, viņa ģimene mek-
lējusi palīdzību Eiropas klīnikās. Cha-
rite klīnika Vācijā piedāvā Vadimam 
ārstniecību, taču tā ir ļoti dārga - 52 
990 eiro. Diemžēl valsts šādu ārstnie-
cību neapmaksā, bet ģimenei tik lielas 
izmaksas nav pa spēkam, tāpēc tiek 
lūgta līdzcilvēku palīdzība. 

Iespējams, ar šo ārstēšanās kur-
su pietiks, lai Vadima veselība uzla-
botos un viņš varētu veikt sarežģīto 
kaula smadzeņu transplantāci-
ju. Pašu operāciju, ko plānots 
veikt Viļņā, apmaksā valsts, arī 
donors jau esot atrasts. Taču 

līdz operācijai puisim vēl jātiek. Uz šo 
brīdi Vadimam saziedoti jau vairāk kā 
30 000 eiro, nelielu summu izdevies 
iekrāt pašiem vecākiem, taču nepie-
ciešams vēl nedaudz, lai puisis varētu 
doties ārstēties uz Vāciju, bet laika pa-
liek arvien mazāk.  

Naudu var ziedot caur labdarības 
fondu Ziedot.lv, kur Vadimam atvērts 
savs konts, kā arī pārskaitot arī uz 
Vadima mammas kontu: LV72UN-
LA0050002804601, Marina Petkune, 
p.k.: 061171-12426. 

Palīdzēsim kopīgiem spēkiem Vadi-
mam uzvarēt slimību!

Foto no ģimenes arhīva

Biezpiens un 
maize uz svētku 

galda
Līgo svētki aiz-
vadīti, bet tu-
vojas vēl kāds 
svarīgs noti-
kums – 30. jū-

lijā Rēzeknes pilsētas svētki, 
un to ietvaros notiks biedrī-
bas „Siera klubs” un Latvijas 
Maiznieku biedrības, sadarbī-
bā ar Rēzeknes pilsētas domi 
un pašvaldības aģentūru „Rē-
zeknes Kultūras un tūrisma 
centrs”, organizētais Latgales 
reģiona konkurss „Biezpiena 
un maizes gardumi uz svētku 
galda”.

Biedrī-
bas “Siera 
klubs” val-
des priekš-
s ē d ē t ā j a 
Vanda Da-
vidanova:

“ K o n -
kursa mēr-
ķis ir popularizēt Latvijas pro-
duktus, vispirms – biezpienu un 
maizi, kā arī citus ar tiem saderī-
gus. Jā, kopš senseniem laikiem 
Latvijā zinām, cik gards ir biez-
piens ar krējumu, piekožot siļķīti, 
kartupelīti un maizīti, bet šiem 
produktiem ir neizmērojamas ie-
spējas arī konditorejā. Radīsim 
jaunas receptes un uzvarēsim.”

Latvijas Maiznieku biedrības 
izpilddirektore Gunta Duka:

“Biezpiena patēriņš Latvijā 
gadu no gada pieaug, bet maizes 
– nē. Tāpēc meklējam interesan-
tas idejas, lai cilvēki ikdienā un 
svētkos neatteiktos no vissenākā 
produkta – maizes, kura dod gan 
veselību, gan spēku, ir tik daudz-
veidīga un garšīga. Liekot kopā 
biezpienu un maizi, varētu rasties 
jaunas receptes, jaunas garšas.”

Dalībnieku uzdevums ir at-
braukt uz konkursu, atvedot ga-
tavu 4 kilogramus smagu gardu-
mu. Tās var būt saldas vai sāļas 
tortes, ruletes, sacepumi, uzko-
das, cepumi… Veikumu vērtēs 
profesionāla žūrija un priecāsies 
par jaukām, interesantām ide-
jām, veiksmīgiem Latvijā audzētu 
un ražotu produktu salikumiem. 
Protams, galvenā “vijole” jāspēlē 
biezpienam un maizei. 

Balvas lieliskas! 1. – 3. vietu 
ieguvējiem apmaksāts triju dienu 
brauciens uz Briseli un mājsaim-
niecībā noderīga tehnika. Labas 
balvas arī visiem pārējiem dalīb-
niekiem. Bet galvenais parādīt un 
palepoties ar savu māku un paska-
tīties, ko prot citi, aizgūt idejas.

Pieteikumus rakstiet brīvā 
formā un sūtiet uz e-pastu: sie-
raklubs@inbox.lv vismaz 7 die-
nas pirms konkursa.

Konkursa nolikums tiek pub-
liskots: 

* biedrības “Siera klubs” un 
“Latvijas Maiznieku biedrības” 
mājaslapā www.sieraklubs.lv un 
www.maizniekubiedriba.lv

* Skrundas, Rēzeknes, Smil-
tenes, Jelgavas novadu kultūras 
centru mājaslapās un novadu 
pašvaldību laikrakstos.

Papildus informācija: bied-
rība “Siera klubs”, mob.tālrunis 
29487375 un “Latvijas Maiz-
nieku biedrība’’, mob. tālrunis 
26191106.

K o n -
kursa ģene-
rālsponsors 
Eiropas Par-
lamenta de-
putāte IVETA 
GRIGULE.
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III Krāslavas pilsētas svētki

Pirms došanās velotrasē.
Alekseja GONČAROVA foto

Sakarā ar pr. Jana Vasiļevska piemiņas plāk-
snes atklāšanu Asūnes katoļu baznīcā 29.06.2
016.                                            Turpinājums.

ARESTS UN TIESAS PRĀVA
1945. gada 22. augustā pr. J. Vasiļevskis tika arestēts Pinskā, 

izvests uz Minsku un ievietots pilsētas čekas cietumā (MGB1). 
Pinskas katoļi, klostermāsas, visi bija lielās bēdās, jo neko ne-
zināja par savu prāvestu. Viena veca tante sūdzējās, ka pr. J. 
Vasiļevskis solīja viņai notariāli apstiprināt testamentu un reizē 
aprunāties par Grigorjanas sv. Misēm – tagad pati netiks galā. 
Cita teica: “Prāvests mums vienmēr palīdzēja, kaut ko atsūtīja, 
tad mēs ar māsu tikām galā – tagad būs ļoti grūti”. Misionāru 
māsas no Zeļonas lemj par izbraukšanu aiz Buga”.

Draudzes locekļi rakstīja petīcijas, vāca parakstus par viņu 
priestera atbrīvošanu un iesniedza tos Kompartijas sekretā-
ram Kļeščovam. NKGB darbinieks Sidorovs apsolīja, ka pēc 
3 nedēļām pr. Vasiļevski atbrīvos vai izsūtīs uz Poliju. Ar 150 
parakstu petīciju pie Sovnarkoma vērsās bpa Lozinska brālis 
Vaclavs, bet arī tas nedeva rezultātu. Kādai draudzes loceklei 
tika liegta iespēja tikties ar apcietināto, taču apsolīts nodot 
paciņu, ko atveda. Pēc kāda laika pr. M. Badovskis saņēma no 
cietuma kartiņu, kurā pr. J. Vasiļevskis lūdza atvest koka karo-
ti un galošas. Pāris reizes klostermāsa Euzebija Bartkovjaka 
veda ēdamo, tomēr nebija skaidrs vai priesteris to saņēma.

Minskā notikušajā izmeklēšanā pr. Vasiļevskis apsūdzēja par 
poļu mudināšanu palikt savās vietās, par laulības sakramenta 
došanu bez ieraksta “Zaksā” utt. Čekistu uzdevumā ietilpa izzi-
nāt psiholoģisko noskaņojumu ticīgo vidū, lai novērstu ikvienu 
iespējamo pretošanos padomju varai jau pašā iedīglī. Tāpēc uz 
NKVD pr. J. Vasiļevska lietā novembra beigās tika izsaukti un 
pratināti pēc kārtas pr. St. Rižko, pr. Jana saimniece m. V. Do-
boša un reizē ar saimnieci dzīvojošo J. Majevskis, ērģelnieks B. 
Terleckis un baznīcas komitejas priekšsēdētājs J. Kuns. 

Lai gan smagā izmeklēšana un pratināšana Minskas cietu-
mā ilga divus gadus (domāta uz apcietināto psihisko un fizis-
ko izsīkumu vai lūzumu), tā nesalauza priesteri. 1947. gada 
22. martā notika tiesa un tiesas zālē neviens netika ielaists. 
Pr. kanoniķis J. Vasiļevskis “par antipadomisko aģitāciju” tika 
notiesāts uz 10 gadiem (prokurors pieprasīja 15) brīvā režīma 
nometinājumā un izsūtīts uz Kazačinskoje Krasnojarskas no-
vadu Sibīrijā. 

SIBĪRIJĀ
Gulaga vietās viss bija vērsts uz to, lai ieslodzīto pazemotu, 

demoralizētu, sagrautu viņa veselību, piespiestu aizmirst tuvi-
niekus, radus un draugus, atņemtu jebkādu informāciju par no-
tikumiem pasaulē, iznīcinātu viņā cilvēku, personību un izdzīvo-
šanas perspektīvu. Vests uz gala punktu ar barku pa Jeniseju un 
tad tika izsēdināts upes malā kailā vietā blakus mežam, lai dzīvo 
kā prot. Atradis kādu zemnīcu, dzīvoja tur ļoti smagos apstākļos. 
Gulēja uz grīdas bez dēļiem. Izvests divās sutanās, no kurām vie-
nu saīsināja un pataisīja par mēteli. Nevarēja iegādāties ne mai-
zi, ne kartupeļus, piem., piens maksāja 10 rubļus par 1 litru. Bet 
priesterim naudas nebija. Viņš pārdeva segu, bet ar to pietieka 
neilgam laikam. Tauku, augļu un citu pārtikas produktu trūkums 
izraisīja represētajam priesterim vispārēju vājumu. Priesteris 
gāja uz pļavu, mežu un vāca ēdamos augus. Kad Pinskas drau-
dzes locekļi un radi uzzināja viņa adresi, sāka sūtīt paciņas. Bet 
pastā pieņēma paciņu svarā līdz 1 kg. Jāpiemin, ka Latvijā tie bija 
kolhozu dibināšanas gadi, kad par darbu maksāja tikai “graudā”. 
Par pr. Vasiļevski ļoti uztraucās viņa audzēkņi priesteri St. Riž-
ko, M. Badovskis – sūtīja naudu, vēstules. Par saņemto naudu, 
priesteris pie vietējās saimnieces noīrēja istabiņu bez mēbelēm. 
Gulēja uz grīdas. Ar atsūtīto pārtiku Jans dalījās ar trūcīgajiem 
iedzīvotājiem. Kā minēja, nepārtraukti pieprasīts atkāpties no 
priesterības, tomēr viņš nekad nepiekāpās ļauniem spēkiem, lai 
gan to bija jāizpērk ar lielām ciešanām. Vienā no 22.07.1947.g. 
vēstulēm no Kazačinska viņš atsūtīja savu fotogrāfiju pēc atbrī-
vošanas no cietuma - izsmelts, nomocīts, tomēr priestera seja 
bija rāma un mierīga, tajā nebija redzams naids, trula samieri-
nāšanās ar likteni, atsacīšanās, bet gan mierpilna uzticēšanās, 
lai gan pārdzīvojumu bija daudz. Pr. Jans bija vienīgais priesteris 
vairāku simtu kilometru rādiusā.

Rakstīja māsai, ka pie meža atradis lielu akmeni, kas viņam 
kalpoja par altāri un tur katru dienu noturēja Sv. Misi. Uz to 
nāca arī vietējie iedzīvotāji, jo pr. Jans parasti centās būt tuvu 
cilvēkiem. Ipaši priecājās par no Pinskas atsūtītajiem liturģis-
kajiem priekšmetiem. Vēlāk dievkalpojumus noturēja īrētajā 
istabiņā. Ar misionāra darbības ideju viņš sāka rakstīt Romas 
katoļu katehismu krievu valodā. Uzrakstīja arī grāmatu par 
augiem Krasnojarskas novadā pie Jeņisejas. No izsūtījuma 
viņa audzēknis pr. M. Badovskis saņēma divas vēstules, ku-
rās pr. J. Vasiļevskis rakstīja, ka garīgi jūtas labi, ka sagatavojis 
drukāšanai grāmatu “Dzīves patiesības”, bet, laikam, tomēr 
to neizdos, jo redzēja kā dzērves lido uz rietumiem.

Slimība un nāve
Krasnojarskas novadā garās un aukstās ziemas sākas ļoti 

agri, līdz ar to bija nepieciešams sagādāt lielus krājumus mal-
kas. Pr. Jans avansā samaksāja mežstrādniekam par nepiecie-
šamo malkas daudzumu, lai izdzīvotu. Tomēr tie atveda tikai 
nelielu daļu malkas, un pazuda. Tajā pašā laikā saimniece 
pieprasīja gada maksu par istabu, tāpēc viņš nevarēja atkār-
toti samaksāt par malku (katolietes M. Šarovas atmiņas, kura 
sarakstījās ar pr. Vasiļevski, jo kā “neuzticama” uz 5 gadiem 
bija izsūtīta uz Krasnojarsku). Taču ir arī otrs variants, saskaņā 
ar kuru bijis šādi: “Par naudu, kas saņemta no Polijas, pieteica 
malku ziemai. Tajā pašā laikā saimniece palūdza aizņemties 
kādu summu, kas bija vajadzīga viņas svarīgai lietai un apsolī-
ja ātru atdošanu. Pēc ilgākām pārdomām - aizdeva. Mīlestība 
uz tuvāko uzvarēja paša intereses. Kad pieteikta malka tika 
atvesta, pietrūka naudas samaksai, jo saimniece neatgrieza 
laikā aizdevumu. Pēc pēdējās malkas sadedzināšanas, pr. 
Jans sāka ciest no aukstuma. Sākās auss iekaisums un izvei-

1 Министерство государственной безопасности – 
Valsts drošības ministrija.

dojās augonis, kas pārplīsa, šķita, ka būs labāk, tomēr sāka 
veidoties otrs un bija nepieciešama operācija. Vietējais ārsts 
negribēja uzņemties šādu ārstēšanu un ieteica doties uz Kra-
snojarsku (attālums 200 km). Tomēr lielo puteņu un sala, kā 
arī naudas trūkuma dēļ, brauciens bija neiespājams. Nosūtīja 
tikai dažas pastkartes, divas arī uz Pinsku - pr. M. Badovskim 
un pazīstamai Šarovai. 

Vienā no pēdējām pastkartēm no 27.09.1947 r. priesteriem 
rakstīja: “Mājās man ir diezgan auksti, bet malkas man nav, jo 
trūkst naudas (...). Bieži domāju par Jums, par Baznīcas lietām 
(...) lai Dievs aizstāvētu un apsargātu. Sātans patieso Baznīcu 
ienīst. Priesteri mirst viens pēc otra. Kristus savu dzīvi, bet īpaši 
savas ciešanas, padara klātesošas Baznīcā. Kas attiecas uz mani, 
savā miesā es papildinu to, kas iztrūkst Kristus ciešanās, par Viņa 
miesu, kas ir Baznīca. Vienmēr mani moka šis vai tas, reimatisms, 
neiralģija, bet tā vajag. “Bez ciešanām nav pestīšanas”. Viena uz 
Sibīriju izsūtītā krieviete rakstīja priestera ģimenei uz Latviju: “Ja 
viņš nav svētais, tad svēto vispār nav.” 

Savai māsai Anna viņš rakstīja, ka “(...) es jūtu asas sāpes 
galvā, un, ja jaunais augonis pārsprāgst galvaskausa iekšā, 
gaida mani nāve”. Šis ciešanas saistīja ar Jēzus ciešanām pie 
krusta, par Svēto Baznīcu un Dieva godam. Pārsalis un ar stip-
ru drudzii, dažas dienas pirms nāves, zaudēja samaņu. Māsa 
Anna nosūtīja paciņu ar vilnas zeķēm, tomēr pēc kāda laika 
to saņēma atpakaļ. 

Dzīvodams badā un aukstumā, padomju terora moceklis 
un uzticamais Dieva kalps pr. J. Vasiļevskis nomira 1948. gada 
naktī no 9. uz 10. martu, pēc nepilna gada trimdā. Nomira no 
smadzeņu abscesa, ko izraisīja iekaisums vidusausī.

Pr. Vasiļevska saimniece stāstīja, ka dažas dienas pirms nā-
ves viņš zaudēja samaņu, ko atgūva tieši pirms nāves un gri-
bēja kaut ko pateikt, bet nevarēja viņu saprast; gribēja kaut 
ko uzrakstīt, taču nevarēja noturēt zīmuli, un tā nomira tālu 
projām no savējiem. Ikviens, kurš pazina pr. Jāni teica, ka viņš 
bija skaists vīrietis, ļoti gudrs un labs cilvēks. Mācīja bērniem 
lasīt, rakstīt un skaitīt, cienāja viņus ar saldumiem, ko saņēma 
sūtījumos no saviem draugiem. Visa pr. Jana Vasiļevska dzīve 
bija dzīve ar Dievu.

PĀRAPBĒDĪŠANA PĒC 42 GADIEM
Pateicoties viņa audzēknim prelātam, kanoniķim M. Ba-

dovskim no Rudkiem (Polija) un veiktai ekshumācijai, 1990. 
gadā mocekļa J. Vasiļevska mirstīgās atliekas caur Rīgu tika 
pārvestas uz Poliju, kur priesteris kādreiz strādāja. 1990. 
gada 4. augustā Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā noturēts 
sēru dievkalpojums pr. Jana un viņa Krasnojarskas cietumā 
nošautā brāļa Antona piemiņai. Sv. Misi celebrēja prāvests 
M. Badovskis, Rīgas prāvests monsinjors L. Kozlovskis un P. 
Anusevičs no Drohičinas pr. 1990. gada 6. oktobrī, sestdienā, 
pr. Jans Vasiļevskis tika pārapbedīts Romas katoļu katedrāles 
velvēs Drohičinā, kur pr. J. Vasiļevskis savulaik kalpoja, pēc 
42 gadiem apbedīts kristīgajā zemē. Sēru ceremonija bija kā 
liela lūgšana par valsti, par priesteriem un ticīgajiem, spīdzi-
nātiem, nogalinātiem, mirušiem Sibīrijā un Kazahstānā, kuru 
kapi līdz Dieva tiesai vēl joprojām nav atrasti. 

Pr. kanoniķa J. Vasiļevska bijušais Drohičinas ģimnāzijas 
audzēknis, vēlākais prelāts, pasniedzējs V. Marčuks par godu 
savam skolotājam un direktoram sakarā ar viņa pārapbēdī-
šanu Drohičinā, uzrakstīja divus viņam veltītus dzejoļus: “At-
griežoties pie mums...” (Powracasz do nas...) un “Mīlestība 
tevi atrada...” (Miłość Cię odnalazła...), kuros raksta, ka “(...) 
patiesība, par kuru atdevi savu dzīvi Dieva mīlestībai, Tēvze-
mei, cilvēkiem, lai Dievs apbalvo par to bagātīgi, kad modinās 
Tevi mūžīgam godam”.  

Pr. Jans Vasiļevskis nodzīvoja nepilnus 63 gadus, no kuriem 
38 gadus priesterībā, visu šo laiku izmantojot patiesības un 
taisnības sludināšanai. Viņš gāja pa dzīvi ar mīlestību un ce-
rību, lai tiktos ar Jēzu Kristu un Viņa Māti, atjaunoja ticību 
cilvēku sirdīs - veco cilvēku, jauniešu un bērnu sirdīs. Lai gan 
viņa nav mūsu vidū vairāk nekā 60 gadus, priestera mācība 
joprojām ir dzīva un aktuāla.

Pr. J. Vasiļevskis ir autors vairākām grāmatām. Pirmais izde-
vums “W szponach antychrysta. Wspomnienia księdza z Rosji 
sowieckiej” (Kraków, 1924 - 264 s.) poļu valodā un latgaliešu 
valodā “Antikrista nogūs. Baznickunga J. Vasilevska atmiņas 
par dzeivi socijalistu valstī” (Rezeknē. Dorbs un Ziniba. 1926,  
141 lpp.).  Polijas habil. prof., priesteris R. Dzvonkovski novēr-
tē to kā vienīgo plašāk publicēto avotu starpkaru laikā. Tajā 
atrodami konkrētie dati par katoļu garīdzniecības pirmajiem 
arestiem Pēterburgā 1919. gadā, pirmo grupveida priesteru 
procesu Minskā 1922. gadā, kā arī paša autora un tā biedru 
Minskas un Maskavas cietumos. Otrs izdevums ir vēsturiskā 
izpēte: “Mogiļevas arhidiecēzes arhibīskapi un administrato-
ri” (Arcybiskupi i administratorzy archidiecezji mohylewskiej, 
Pińsk, 1930). Mašīnrakstā palika vērtīga un plaša biogrāfija 
“Ksiądz Biskup Zygmunt Łoziński 1870-1932”, Pińsk, 1930. 
Trešais darbs ir traktāts par godu Dievmātei “Miesiąc Maryi” 
(Warszawa, 1922. Tekstu recenzēja pr. Ignacijs Klopotovskis). 

1989. gada 20. septembrī pr. kanoniķis Jans Vasiļevskis ar 
Vitebskas apgabala prokuratūras lēmumu tika reabilitēts (iz-
ziņa nr 10067-c atrodas Brestas apgabala KGB arhīvā).

Atkārtoti braucot uz veco Sibīrijas ciemu Kazačinskoje, lai pa-
teiktos vietējiem cilvēkiem par palīdzību pr. J. Vasiļevska kapa 
atrašanā un to tālāko aprūpi, pr. M. Badovskis pasūtīja krustu 
un metāla apžogojumu ap pr. J. Vasiļevska bijušo kapavietu. Uz 
krusta piestiprināta metāla plāksnīte ar uzrakstu “КСЕНДЗ ЯН 
ВАСИЛЕВСКИ”. Par kapu rūpējas H. Šarlajas (ciema novadpēt-
niecības muzeja dibinātājas, polietes) dēls ar ģimeni.

Drohičinas kūrijas kanclers, vēsturnieks, Dr. Theol., prieste-
ris Eugenijs Bešta-Borovskis (1931 – 2010) pētījumā “Wyższe 
Seminarium Duchowne Diecezji Pińskiej 1925-1939”, wyd. 
2000 r. (Pinskas diecēzes Augstākais Garīgais seminārs 1925–
1939, 2000. g.) raksta: “Pr. Jana Vasiļevska ciešanas trimdā 
“Necilvēcīgajā zemē” un nāve no aukstuma un bada piepulcē 
viņu pie priesteriem mocekļiem”.

Jadviga Radziņa

Priesteris – moceklis Jans Vasiļevskis  (1885-1909-1948)

PUBLICĒTS JAUNAIS SKOLU REITINGS DARBĀ 
AR TALANTĪGAJIEM SKOLĒNIEM “LIELĀ PŪCE”

Ata Kronvalda fonds (AKF) labākos skolu kolektīvus nosaka pēc to skolēnu 
sasniegumiem attiecīgā mācību gada mācību priekšmetu Valsts un atklātajās 
olimpiādēs, skolēnu Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un Valsts 
mēroga konkursos. Skolas vērtē “lielo” (vidusskolēnu skaits ir vismaz 100 sko-
lēni) un “mazo” skolu grupās. “Lielās Pūces” mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti 
skolēnu talantu attīstīšanā un dot vecākiem objektīvu informāciju par skolu 
pieredzi un/vai iespējām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā.

Šogad no visām 243 Latvijas “mazajām” skolām reitingā ir iekļautas 175 sko-
las, bet no 130 “lielajām” skolām – 93 skolas. Katrā skolu grupā pirmās vietas 
ieguvēja saņems ceļojošo balvu “Lielā Pūce”, bet otrā vieta – “Mazo Pūci”. Vēl 
trīs skolas katrā skolu grupā saņems diplomus. Ceļojošo balvu pasniegšana pa-
redzēta pie Valsts prezidenta R. Vējoņa pirms jaunā mācību gada uzsākšanas.

Lielo skolu reitinga augšgalā turpina būt Rīgas Valsts 1. ģimnāzija un Dau-
gavpils Krievu vidusskola – licejs. Rīgas Klasiskā ģimnāzija šogad apsteigusi Cēsu 
Valsts ģimnāziju un ierindojusies starp Top-5 lielajām skolām. Atzinīgi jānovēr-
tē Āgenskalna Valsts ģimnāzijas ieguldītais darbs zinātniski pētniecisko darbu 
izstrādē. Mazo skolu grupā pirmo reizi un uzreiz reitinga augšgalā nokļuvusi 
RTU Inženierzinātņu vidusskola, atstājot Daugavpils Saskaņas pamatskolu ot-
rajā vietā. Rēzeknes 5. vidusskola šogad klasificējās mazo skolu grupā un ierin-
dojās 3. vietā. No reitinga pazudusi Aglonas vidusskola, bet Auces vidusskola, 
pateicoties augstajiem rezultātiem mājturībā, no 89.vietas nokļuvusi 6. vietā.

Pilns skolu reitings skatāms: www.skolureitings.lv.
Ceļojošo balvu “Lielā Pūce” pirmo reizi pasniedza 1988./89.m.g. Balvas dibi-

nātāji bija Izglītības ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome, jaunatnes 
firma “Kontakts”. Tai laikā Latvijas virzībai uz suverēnu valsti sevišķi svarīga loma 
bija uzkrātajam intelektuālajam potenciālam un prasmei to izmatot. Dibinātāji 
uzskatīja, ka nākamo zinātnieku, speciālistu un vadītāju izveides pamats ir skola, 
tādēļ ir jāstimulē skolotāju darbs ar talantīgiem skolēniem un jānodibina balva, ko 
pasniegt labākajiem skolu kolektīviem par skolēnu sasniegumiem mācību darbā.

http://www.atakronvaldafonds.lv/?p=406
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35 Top-Shop piedāvā
10.50, 18.50 Smalkais stils
11.25 Izsauciet vecmāti
12.25 Darelu ģimene
13.25, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
13.45 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.15 Ziņas
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.08 Latvijas Loto izlozes
21.15 Ilgais ceļš kāpās
22.40 Šrilanka. Ziloņiem pa 
pēdām
23.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
23.45 Midsomeras 
slepkavības
1.30 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 
Transilvānijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 17.05 Pludmale
7.55, 0.00 100 g kultūras. 
Personība
8.35, 0.45 LTV - 60
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Dzīvnieki - 
profesionāļi
11.50, 20.00 Maklauda meitas
12.45 Automoto raidījums 
nr. 2
13.15 Brīvdienu ceļvedis
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Izglītība un karjera
15.17 Momentuzņēmums
15.35, 1.25 Eiropa fokusā
18.00 Ziņas
18.30 Ceļojums gar Nīlu
19.25 Futbola algoritms
20.50 Izzināt Japānu 2
22.00 Melu laboratorija

23.00 Amazones iezemiešu 
kods
5.00 Skats rītdienā

LNT
5.00, 4.45 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 2.15 Galileo
9.10, 1.30 Juvelieru klans
10.15, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.30 Kaislību jūrā
11.45 Uta Danella. Labākās 
draudzenes līgavainis
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
14.55 Miljonāru savedēja
15.55 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 0.40 Saška
20.35, 2.40 Degpunktā
21.05 NCIS. Losandželosa
22.05 Nedzimušais
23.50 Dzimuši policisti

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas
8.10 Pasaules smieklīgāko 
video kuriozu top
8.40 Simpsoni
9.10 K-911
11.10 Kobra
14.05, 2.20 UgunsGrēks
15.20 Grūtnieces 
augstpapēdenēs
16.25, 20.20, 3.20 Viņas melo 
labāk
17.00, 1.25 Elementāri, 
Vatson!
17.55 Virtuve
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Netīrās dejas
22.00 Tēta nedienas
0.25 Ģēnijs uzvalkā

TV3+
5.00, 17.50, 23.55 Māja-2
6.05, 12.10 Tautu draudzība
7.05 Barboskini
7.20 Ēd un tievē

8.30, 14.25 Comedy Club
9.40, 18.55 Radi
10.50 TV shop
11.05, 16.35 Univers
13.20, 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
8.20 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 Karpovs
23.20 Jūras dēmoni
1.15 Tiesu detektīvs
2.25 Mentu kari
4.20 Dzīvokļu jautājums
5.20 Viņu tradīcijas

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 Moderns spriedums
15.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.00 Iemīlējušās sievietes
23.25 Bēgšana
1.30, 5.55 EuroNews
2.00 Mf. Svētā Lūkasas 
atgriešanās
3.30, 5.05 Smieklīgi videoklipi
3.45 Mf. Ģimenes laime

RenTV Baltic
5.45, 1.40 Skatīties visiem!
6.05 Vadīt krievu stilā
6.25 Tūristi
7.10 Bērnu klubs
7.29 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.30 Pareizs līdzeklis
9.50, 17.30 Ģimenes drāmas

19. jūlijā Ir iemesls!

Semjuela Kolta dzimšanas diena 
Amherstas privātskolas iekšpagalmā bija 

daudz cilvēku. Visi skolēni sapulcējās ap zēnu, 
kurš apsolīja viņiem, ka tūlīt viņi dzirdēs visīstāko 
sprādzienu. Uzliesmoja uguns, atskanēja blīkšķis, 
zēni iekliedzās un šausmās metās bēgt. Kad izklī-
da dūmi, visi ieraudzīja, ka skolas pirmajā stāvā 
visi logi ir izbiruši. Direktors uzrakstīja pieklājīgu, 
bet niknuma pilnu vēstuli jaunā spridzinātāja ve-
cākiem ar lūgumu izņemt bērna dokumentus no 
skolas uz visiem laikiem... Šo blēņdari sauca par 
Semjuelu Koltu... 

Kad mājās bērnu gaida nejauka pamāte, 
bet tēvs visu laiku ir aizņemts, gribot negribot 
viņš dienas un naktis pavadīja pagalmā. Semju-
els jau agrā bērnībā aizrāvās ar ķīmiju, taču tas 
bija ļoti vienpusīgi, viņu interesēja eksplozīvie 
maisījumi, pulveris un viss, kas bija ar to saistīts. 
Šī aizraušanās radīja daudz problēmu. Mazo pi-
rotehniķi izdzina no skolas, tēvs negrasījās tur-
pināt barot šo 15-gadīgo lamzaku. Zēnu atdeva 
par mācekli aušanas fabrikā, tālāk no jebkādiem 
sprādzieniem. Bet “eksplozīvais” Kolts šajā uzņē-
mumā neaizkavējās... 

Neatkarības dienas priekšvakarā Hārtfordas 
apgabalā parādījās vairāki neveiklā rokrakstā uz-
rakstīti sludinājumi. Cienījamajai publikai paziņoja 
par to, ka valsts svētku dienā parkā ir paredzēts 
neparasts notikums - Sems Kolts parādīs, kā sprā-
dziena laikā debesīs tiks pacelts plosts, kas atro-
das pilsētas dīķī. Nozīmētajā laikā blakus pilsētas 
galvenajai ūdenstilpnei sapulcējās ziņkārīgo pūlis. 
Visi gaidīja kādu līdz šim nebijušu notikumu. Sprā-
dziens patiešām nodārdēja, bet plosts pie debe-
sīm neparādījās, toties visa cienījamā publika tika 
apšļakstīta ar milzīgu ūdens vilni, ko sacēla pašda-
rinātā mīna. Skatītāji bija sašutuši un pat gribēja 
iemest ūdenī šo neveiksmīgo dabas pētnieku. 
Sema tēvs nopietni aizdomājās par to, lai aizsūtī-
tu savu atvasi kaut kur vēl tālāk, jo dēla mūžīgie 
“projekti” nopietni iedragāja viņa, tirdzniecības 
aģenta, reputāciju. Bet izeju atrada pats Semjuels! 

Tieši pēc gada jaunais matrozis Kolts uzsā-
ka darbu uz kravas kuģa “Korvo”. Briga devās no 
Bostonas uz Kalkutu, caur Londonu. Bija plānots, 
ka jūras brauciens turpināsies četrus mēnešus, 
līdz ar to gan Sema tēvs, gan visa pilsēta varēja 
atpūsties no Kolta jaunākā eksperimentiem. Šajā 
braucienā tika veikts atklājums, kas drīz vien at-
nesa tirdzniecības aģenta dēlam no Konektikutas 
pilsētiņas vispasaules slavu. 

Pametis savu nelaipno māju un dzimtās 
pilsētas iedzīvotājus, kas nebija spējīgi novērtēt 
viņa eksperimentus, Kolts sāka ar lielu interesi 
mācīties visu, kas bija saistīts ar jūrniecību. Vēro-
jot stūrmaņa darbu, klausoties enkura sprūdrata 
brakšķēšanu, Sems pēkšņi iedomājās par jauna 
tipa pistoli, no kuras varētu izšaut 5-6 reizes, 
nepārlādējot to. Ideja par rotējošu cilindrisku ie-
roča aptveri pārņēma jaunekli savā varā. Izman-
tojot katru brīvu minūti, Sems izvirpoja no koka 
šādas pistoles modeli. Paša pagatavots šaujam-
rīka koka modelis bija gatavs. Atgriezies no tālā 
jūras brauciena ar nopelnīto naudu, viņš devās 
pie profesionāla atslēdznieka, kurš izgatavoja vi-
ņam divus metāliskus jaunā ieroča eksemplārus. 

Pirmais mēģinājums iegūt slavu izrādījās 
neveiksmīgs. Viena no pistolēm vispār nešāva, 
bet cita, tikai pateicoties nejaušībai, neievaino-
ja ne atslēdznieku, ne pašu izgudrotāju. Bet ne-
veiksmes tikai norūdīja Semu Koltu, tagad viņš 

precīzi zināja, kādam mērķim 
virzīt savu mutuļojošo enerģiju. 

Lai nopelnītu un atklātu savu 
konstruktoru biroju, Kolts uzsā-
ka diezgan neparastu, bet ļoti 
ienesīgu biznesu. Pateicoties 
savām zināšanām ķīmijā, Sems mājas apstākļos 
varēja iegūt slāpekļa oksīdu, ko sauca arī par 
smieklu un uzjautrinošo gāzi, un to Kolts pār-
deva visiem gribētājiem dažādās Amerikas un 
Kanādas pilsētiņās. Trīs gadus viņa rati ar izkārt-
ni “Dakteris Koults no Ņujorkas, Londonas un 
Kalkutas” pulcināja cilvēku pūļus, jo viņi gribēja 
izjust uz savas ādas dīvaino zāļu iedarbību, kas 
lika aizmirst par visām kaitēm un nedienām un 
piedzīvot patīkamu apreibumu bez turpmākā 
paģiru sindroma. Šis vienkāršais fokuss, kas bija 
domāts provinces antiņiem, nesa Semam pa 10-
12 dolāriem dienā, kas tolaik (XIX gadsimta 30. 
gadi) bija visai ievērojama peļņa. Redzot, ka dēls 
vairs nenodarbojas ar nesekmīgiem un kaitīgiem 
eksperimentiem, turklāt sāk pelnīt naudu, tēvs 
aizdeva viņam tūkstoti dolāru, kas bija domā-
ti braucienam uz Eiropu. Aptuveni 1835. gadā 
atslēdznieks un ieroču meistars Džons Pirsons 
izgatavoja un uzlaboja Kolta izgudrojumu, un 
Sems nolēma pēc iespējas ātrāk patentēt savu 
radījumu Eiropā. Saņēmis patentu uz stieņpat-
ronu pistoli Londonā un Parīzē, Kolts atgriezās 
Amerikā un noformēja patentu arī tur. Bet... Jau-
nās pistoles bija tikpat nedrošas, pieprasījuma 
tām nebija. Uzņēmums, kurā investori, ko pār-
liecināja daiļrunīgais Sems Kolts, ieguldīja vairāk 
nekā divsimt tūkstošus dolāru, nenoturējās virs 
ūdens. Izdevās pārdot tikai aptuveni 200 pistoles 
pa 50 dolāriem par katru... 

Pēc kārtējā fiasko Kolts devās uz Ņujorku un 
atgriezās pie savas bērnības dienu idejas - zem-
ūdens mīnām. ASV Jūras kara flotes departaments, 
ko iespaidoja veiksmīga sprāgstvielu darbības 
demonstrēšana, piešķīra Koltam 6000 dolārus ek-
sperimentu turpināšanai, taču nekādus valsts pa-
sūtījumus viņš nesaņēma. Peļņu atnesa cits Sema 
izgudrojums - ūdensnecaurlaidīgas patronas. 50 
000 dolāru – tāda bija valsts pasūtījuma summa.  

Uzplaukumu Kolta uzņēmumam nodroši-
nāja karš ar Meksiku. Atzinīgas atsauksmes par 
Kolta pistolēm galu galā izplatījās pa visu pasauli. 
Krimas kara sākumā Sems Kolts bija jau starptau-
tiska līmeņa slavenība. Rūpnīcās, kur tika ražotas 
Kolta pistoles, ieviesa amerikāņu ražošanas sistē-
mu - konveijeru. Katrā iecirknī strādāja šaura pro-
fila speciālisti, kas deva iespēju izgatavot pistoles 
ātri, saglabājot to augsto kvalitāti. 

Lai uzņēmumi strādātu nepārtraukti, Kolts viens 
no pirmajiem pasaulē sāka rūpēties par saviem 
strādniekiem: būvēja sava uzņēmuma darbiniekiem 
dzīvojamos kvartālus, parkus, klubus, organizēja rūp-
nīcas beisbola komandu, kora pulciņu. Darba algas 
Kolta rūpnīcās vienmēr bija ļoti augstas. 

Liktenis atvēlēja izgudrotājam tikai 47 dzī-
ves gadus. Viņa nāve bija pēkšņa un ļoti dīvaina. 
Avīzes ziņoja par to skopi, minot tikai to, ka viss 
notika dabisku cēloņu dēļ, nekas netika preci-
zēts. Semjuels Kolts atstāja savai ģimenei 15 
miljonus dolāru, bet Amerikas iedzīvotāju vidū ir 
ļoti izplatīta paruna: “Dievs radīja cilvēkus - gan 
spēcīgus, gan vājus, Linkolns deva ļaudīm brīvī-
bu, bet vienlīdzību viņiem deva Sems Kolts.” 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Par ko rakstīja mūsu avīze pirms 50 gadiem Kā Ilfam un 
Petrovam... 
Radošus cilvēkus bieži vien var nosaukt par savādniekiem, ja skatās uz viņiem 
ar vienkārša mietpilsoņa acīm. Kādam patīk ģērbties ekstravaganti, citam ir 
tieksme uz skandāliem. Kolekcionāru vidū arī ir daudz oriģinālu personību. 
Bet priekšmeti, ko viņi kolekcionē, reizēm ir ļoti negaidīti un pat anekdotiski. 
Un, iespējams, dažiem no tiem vispār nav nekāda sakara ar kolekcionēšanu... 

Svešu krēslu kolekcionārs 

Cilvēkiem var būt dažādi paņēmieni, 
kā atstāt par sevi piemiņu iepriekšējā darba-
vietā. Vieni cenšas aiziet tā, lai darbabiedri 
atcerētos viņus ar labiem vārdiem, citi mē-
ģina ar kaut ko iegriezt bijušajiem kolēģiem. 

Bet G.G. izdevās izdomāt ko oriģinā-
lu. Viņš nolēma par piemiņu par savu dar-
bu kinomehāniķa amatā kolhozā “Astotais 
marts” paņemt līdzi krēslus no kluba. Starp 
citu, krēsli tika sastiprināti pa sekcijām. 

Tiesa, par savu lēmumu viņš nevie-
nam nepaziņoja. Tāpēc pēc kāda laika 
nācās vērsties pie milicijas iecirkņa pilnva-
rotā М, lai krēslus atrastu. Svešās mantas 
kolekcionāru gaidīja sods. 

Tad G. sāka nožēlot savu vainu un 
lūgt, lai par to neviens neuzzinātu, un ap-
solīja atdot krēslus kolhozam. Un šim cil-
vēkam noticēja, jo domāja, ka viņš ir pieļā-
vis kļūdu tikai vienu reizi un tagad noteikti 

labosies. 
Taču izrādījās, ka G. ir ļoti īsa atmiņa. 

Viņš aizmirsa, cik krēslu viņš paņēma no 
kolhoza kluba zāles, un atnesa atpakaļ ti-
kai trīs. 

Dīvainus suvenīrus vāc G. Ko saistī-
bā ar šo situāciju var teikt rajona kinotīkla 
direkcija? 

V.K., kolhoza partijas organizācijas 
sekretārs 

Nu ko te varētu teikt kinotīkla direkci-
ja? Jautājums ir saistīts ar ko citu: kāpēc 
šie krēsli izraisīja tik lielu kinomehāniķa G. 
interesi? Vai tur bija paslēpti madam Pe-
tuhovas dārgumi? Viņam nedeva mieru 
Kisas Vorobjaņinova slava? Bet varbūt šis 
“ķebļu mednieks” patiešām bija oriģināls 
cilvēks, radoša personība, kas redzēja 
pasauli kaut kādā īpašā gaismā, un vairāk 
par visu vērtēja krēslus, kas bija sastipri-
nāti pa sekcijām... 

Jāmedī kulturāli 

Mednieki ar nepacietību gaidīja medī-
bu sezonas atklāšanu, kad ir atļauts medīt 
ūdensputnus. Visi šī vaļasprieka cienītāji 
labprāt pavadīja savu brīvo laiku medībās. 

Tad pienāca cita sezona - rudens-zie-
mas periods, kas medniekiem ir daudz ba-
gātāks un interesantāks. Bagātāks tāpēc, 
ka tika saņemts vairāk licenču aļņu (19), 
stirnu (12) un meža cūku (28) medībām, 
bet interesantāks ar to, ka ne katram ir pa 
spēkam nomedīt tādus meža dzīvniekus 
kā alnis, meža cūka un pat stirna. Tam ir 
vajadzīga liela izturība un atbildība. Turklāt 
no viena mednieka rīcības ir atkarīgi visa 
kolektīva panākumi. 

Divdesmit pieci procenti no noteiktā 
aļņu un meža cūku limita ir jānodod valstij. 
Šis uzdevums medniekiem ir jāizpilda pir-
mām kārtām. 

Pilnībā šo uzdevumu izpildīja tikai 
viens mednieku kolektīvs, kurā darbojas 
“Lauktehnikas” pārstāvji (priekšsēdētājs 
V.G.). Šī kolektīva locekļi ar tīru sirdsapziņu 
var uzsākt ne mazāk interesantu sezonas 
posmu - medīt zaķus, lapsas un citus meža 
dzīvniekus. 

Jāuzver, ka ir nepieciešams ne tikai 
medīt atbilstoši prasībām, bet arī darīt to 
saskaņā ar visaugstāko kultūras līmeni, 
ievērojot mednieku ētiku un drošības teh-
niku. Mūsdienu medības ir gan sports, gan 
atpūta. Tāpēc nedrīkst pārkāpt noteiku-
mus, un ir jāievēro visi likumi. 

V.M. 
Nespeciālistam ir visai grūti saprast, 

kāpēc lapsas un zaķus var medīt ar tīru 
sirdsapziņu, bet saistībā ar meža cūkām 
ir vērojami arī pārkāpumi? Bet miglaini 
mājieni raksta nobeigumā dod iespēju 
iedomāties, ka par informatīvo iemes-
lu avīzes materiāla tapšanai kļuva fakti, 
kas liecina par pārkāpumiem, mednieka 
ētiku noniecināšanu un likumu neievēro-
šanu. Bet varbūt autors gribēja vienkārši 
palielīties, jo viņš ar lepnumu nosaucis 
mednieku kolektīvu, kas jau nomedīja 
valstī noteikto meža dzīvnieku skaitu un 
tagad “ar tīru sirdsapziņu” devās zaķu 
medībās? Medniekiem gan ļoti patīk pa-
lielīties... Vai atceraties baronu Minhau-
zenu? 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Vai medības ir tikai vaļasprieks? 
Jebkurš cilvēks pēc savas dabas ir mednieks. Taču medījuma veidi ir 
ļoti dažādi. Neviltotu cieņu izsauc tie mednieki, kuri saglabā šo seno 
cilvēku nodarbošanās veidu. Mūsu ārkārtīgi modernizētajā un tehnolo-
ģijām piesātinātajā gadsimtā, kad daudzi cilvēki ir pārliecināti, ka govs 
dod pienu, kas jau ir iepakojumā, bet banāni aug vietējo vasarnieku 
dārzos, ir prieks par to, ka daži vēl joprojām paliek uzticīgi īstu vīru 
nodarbei... 
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Žurnāli jūlijā-augustā

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes pa ledāja 
pēdām
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.50 Smalkais stils
11.25 Lindas Leen koncerts 
“Klasika” Dzintaru koncertzālē
13.20 Miega rūķi
13.35 Tīģeris
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
0.55 LV jaunatklāšanas 
raidījums “TE!”
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 Pie stūres
7.00, 17.05 Pludmale

7.55 Rīga 2014. Mūzika. Deja. 
Piedzīvojums
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Dzīvnieki - 
profesionāļi
11.50 Maklauda meitas
12.45 Izzināt Japānu 2
13.20 Eiropas neskartā daba
13.50, 5.00 Veiksmīgs 
uzņēmējs Latvijā
14.20 Aktualitātes
14.50 Skats rītdienā
15.20 Alternatīva izgāztuvei
15.35, 1.45 Projekts Nākotne
18.00 Ziņas
18.30 Misija Londonā. Ineta 
Radēviča
19.05 Krievu mantiniece
20.00 Dakteris Rafto
20.55 XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju 
svētki
22.55 Ceļojums gar Nīlu
23.50, 0.45 Izzināt Japānu 2
0.25 Zebra
1.15 20 dabas šedevri

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 4.50 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 2.20 Galileo
9.10, 1.35 Juvelieru klans
10.15, 13.45 Televeikala 
skatlogs

10.30 Kaislību jūrā
11.45 Aizstāvot mīlestību
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, 2.45 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
8.10, 11.10, 1.25 Smieklīgāko 
video kuriozi
8.40, 0.55 Simpsoni
9.10 American Girl piedāvā. 
tiekties uz zvaigznēm
14.05, 2.20 UgunsGrēks
15.20 Grūtnieces 
augstpapēdenēs
16.25, 20.20, 3.25 Viņas melo 
labāk
17.00 Elementāri, Vatson!
17.55 Virtuve
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Glābējs

TV3+
5.00, 17.50, 0.35 Māja-2
6.05, 12.20 Tautu draudzība
7.05 Barboskini
7.20 Ēd un tievē
8.30, 14.25 Comedy Club
9.40, 18.55 Radi

10.55 TV Shop
11.10, 16.35 Univers
13.25, 20.00 Meičas
15.30 Comedy Batls
21.00 Interni
22.10 Mf. Skots Piligrims pret 
visiem

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 Karpovs
23.30 Jūras dēmoni
1.20 Tiesu detektīvs
2.30 Mentu kari
4.35 Vasarnīcu lietas
5.30 Sods. Krievijas cietums 
vakar un šodien

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.05 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 18.55 Lai runā!
12.40 Bērnu klubs
12.55 Tā esmu es
13.25 Moderns spriedums
15.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks

21.05, 1.55 Iemīlējušās 
sievietes
23.25 Bēgšana
1.25, 5.55 EuroNews
3.40, 5.25 Smieklīgi videoklipi
3.50 Mf. Cilvēka liktenis 

RenTV Baltic
5.45, 1.35 Skatīties visiem!
6.10 Pazīsti mūsējos
6.30 Tūrists
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05 Cīkstonis
13.05 Vakara kvartāls
15.20 Dokumentāls projekts
16.25 Dzīvais temats
18.35 Nina
20.50 Kosmisko stāstu diena
22.55 NLO. Īpašs dosjē
0.00 Važņaks

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.55 Ziņas
6.05 Rīts     9.05 Kontūras
10.00 Dzīvo vesels!
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, 22.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā   
20.00 Laiks
21.05 Labās rokas

23.50 Mf. Džūlija

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 Zona 
Х
9.10, 22.05 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
13.15 Cerību lapa
14.25 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Vienkārša dzīve
17.35 M.f Pēdējā tikšanās
19.20, 0.10 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
0.45 Sporta diena
1.00 Mf. Meiču medības 

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 21.10 Ekstrasensu cīņas
11.15, 17.40 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 Apmāni mani!
17.10 Ielu maģija
22.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO
23.30 Mf. Ārvalstniece

CETURTDIENA,  21. jūlijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.20, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.50, 23.10 Smalkais stils
11.25 Alpu dakteris
12.20 Personība. 100 g kultūras
13.40 Džungļu grāmata 2
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 22.55 Ziņas
19.30 Musonu zemes
20.30 Panorāma
21.10 Donna Leona. Komisārs 
Gvido Bruneti
23.45 Dziesmu sirdij rodi Ventspilī
2.40 Lilīhammera
3.30 Alpu dakteris
4.15 Midsomeras slepkavības
5.50 Alternatīva izgāztuvei

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, 12.55, 2.35 LTV - 60
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Dzīvnieki - profesionāļi
11.50 Izzināt Japānu 2
12.25 Futbola algoritms
14.05, 4.30 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
14.45 Suņi. Aizraujošs ievadkurss
15.35, 5.00 Pie stūres
18.00 Ziņas
18.30 Pekina 2008. Latvijas stāsts
19.40 Sāras mūzika
20.00 Apokalipse. Pirmais 
Pasaules karš
21.00 Leģendārie albumi. 
Mettalica
22.00 Misters Neviens
0.45 Eiropa koncertos
1.40 Dakteris Rafto
3.05 Brigitas Vīnšteines noslēpums
4.00 Pietura - Kuldīga

LNT

5.00 Boba burgeri
5.20, 4.45 Karamba!
5.35 Kārdinājuma varā
6.00, 14.20 Marta cep
6.30, 3.00 LNT ”900 sekundes”
8.40 Galileo
9.10 Juvelieru klans
10.15, 13.45 TV skatlogs
10.30 Kaislību jūrā
11.45 Zem Urugvajas saules
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Miljonāru savedēja
15.55 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.50 Saška
20.35, 2.40 Degpunktā
21.05 Sirdsmīļā Monika
22.10 Vella kalpi vella dzirnavās
0.00 Greizais spogulis

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50 Elementāri, Vatson!
6.50, 13.10 Multfilmas
8.10, 0.50 Pasaules 
smieklīgāko video kuriozu top
8.40, 0.15 Simpsoni
9.10 Pieci draugi 2
11.10 Nozieguma skelets
12.10 Rozenheimas detektīvi
14.05, 2.40 UgunsGrēks
15.20, 1.20 Grūtnieces 
augstpapēdenēs
16.30, 2.10 Pēdējais īstais vīrs
17.00 Elementāri, Vatson!
17.55 Virtuve
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Iepazīsties, mani vecāki
22.35 Mājas darbs

TV3+
5.00 Māja-2
6.00, 12.10 Tautu draudzība
7.05 Barboskini
7.20 Ēd un tievē
8.30, 14.25 Comedy Club
9.35 Radi     10.50 TV Shop
11.05, 16.35 Univers
13.20 Meitenes
15.30 Comedy Batl
18.55 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Riebīgais es
22.00 Mf. Medusmēnesis

23.50 Mf. Kopā - tas nu ir par 
daudz!

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 Mf. Spēle ar uguni
23.20 Mf. Likumīgs ments
3.10 Mentu kari
5.05 Laulātie

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
17.50 Precamies!
20.00 Laiks
20.32 Brīnumu lauks
21.50 Izmailova parks
23.15 Mf. Rūgts!
1.05 Trīs akordi  2.35 1 in city
3.05, 5.55 EuroNews
3.35 Mf. Man maigais un 
mīļais zvērs
5.20 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 23.00, 1.35 Skatīties visiem!
6.30 Tūristi  7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00, 21.55 Dīvaina lieta
12.05 Ņina
13.10 Kosmisko stāstu diena
15.20 Ienācēju pēdas
16.25 Dzīvais temats
20.50 Čapmanes noslēpumi
23.55 Važņaks

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 

16.00, 18.00, 20.30, 1.20 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 Mf. Pirmdienas bērni
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks    21.05 Trīs akordi
23.00 Mf. Paziņas no 
Beverlihilzas 
0.40 Leģendas Live

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.50 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10 Mf. Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
13.15 Mf. Cerība lapa
14.25 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Vienkārša dzīve
17.30 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Izmeklēšanas noslēpumi
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie21.55 Futbols
22.05 Mf. Es būšu blakus
0.10 Sporta diena
0.20 Mf. Meiču medības

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05 Ekstrasensu cīņa
11.10 Mana burvīgā aukle
12.25 Nepiedzimsti skaista 
13.25 Virtuve  
4.35 Ērglis un cipars
15.30, 23.30 PIN kods
16.15 Mf. Vēlreiz sveicināti!
18.20 Es gribu to redzēt!
18.50 Mf. Svešais
20.55 Gribu nokļūt TV!
21.10 Ekstrasensu cīņa
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.20 Reportieris

PIEKTDIENA,  22. jūlijs

10.50 Dīvaina lieta
11.55, 18.35 Cīkstonis
12.55 Izmailova parks
15.25 Dokumentāls projekts
16.30 Dzīvais temats
20.50 Pasaules stiprinieki
23.00 Pazīsti mūsējos
0.00 Važņaks

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

1.45 Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Kontūras
10.00 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, 22.55 Precamies!

18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Labās rokas
23.50 Mf. Ideāls pāris

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
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, 23.45 
Zona Х
9.10, 22.05 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
13.15 Mf. Cerību lapa
14.25 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mf. Vienkārša dzīve

17.35 Mf. Pēdējā tikšanās
19.20, 0.05 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.40 Sporta diena
0.50 Meiču medības 

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 21.10 Ekstrasensu cīņas

11.25, 17.45 Mana brīnišķīgā 
aukle
12.35, 18.55 Nepiedzimsti 
skaista
13.35, 19.55 Virtuve
14.40 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.15 Apmāni mani
17.15 Ielu maģija
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.30 Mf. Ārvalstniece

Ilustrētā Pasaules Vēsture
•	 Unikālas liecības: izdodas attīstīt na-

cionālā partizāna fotofilmiņu. “Mek-
lēšanas vienība Zvaigzne” nodevusi 
Latvijas Okupācijas muzejam vērtīgu 
atradumu: nacionālā partizāna zemē 
ieraktu kannu ar personīgajām man-
tām. 

•	 “Tuksneša lapsa” Rommels vajā 
britus Sahārā. Spēku samērs nav par labu vāciešiem, kad 
Ervins Rommels 1941. gada februārī ierodas Ziemeļāfrikā. 
Viņam uzdots apturēt britu uzbrukumu, taču Vācijas sa-
biedrotie itālieši ir vāji palīgi...

•	 Dievbijīgie būvmeistari. Askētiskajos apmetņos tērptie 
mūki šausmās vēro meža ieskauto purvāju uz dienvidiem 
no Dižonas. Migla un milzīgi odu bari aizsedz bālo pavasara 
sauli un ietin apkārtni biedējošā, blāvā gaismā. Dievbijīgie 
vīri sev jautā: vai tiešām šī ir vieta, kur viņiem jāuzsāk sava 
mūža projekts – jauna klostera būve saskaņā ar mūka un 
vientuļnieka Svētā Benedikta stingrajiem noteikumiem? 
Taču tas ir tikai sākums. Tuvākajos gadsimtos čaklie cister-
cieši uzbūvē vairāk nekā 700 klosteru un izplata gotiku visā 
Eiropā.

•	 Kinozvaigzne: latvieša spēkrats iemūžināts 25 kinofilmās.
•	 Antīkā laikmeta vides katastrofas. Mūsdienās ir izplatīts 

uzskats, ka senie grieķi un romieši dzīvoja harmonijā ar 
dabu. Taču tie ir maldi. Romas amfiteātru arēnās noga-
lina tik daudz dzīvnieku, ka daudzas sugas izzūd. Kokogļu 
ieguvei izcirstās mežu platības pārvēršas neapdzīvojamos 
tuksnešos, bet metālu kausējamās krāsnis piesārņo gaisu.

•	 Londonas glābj no smirdoņas. 19. gadsimta vidū strauji 
augošā Londona grimst pati savos netīrumos. Gadu desmi-
tiem Temzā mestie atkritumi un upē plūdinātie kanalizāci-
jas notekūdeņi ir sasnieguši kritisko robežu.

•	 Minisvārki un flirts salonā. 1930. gadā medicīnas māsa Ele-
na Čērča pirmā kļūst par pasažieru lidmašīnas stjuarti un 
aizsāk jaunu laikmetu civilajā aviācijā...

•	 Ķīlnieka drāma: teroristiem upurē politiķi. Itālijas teroris-
tiskā organizācija “Sarkanās brigādes” nolaupa bijušo valsts 
premjeru Aldo Moro. 13 000 policistu pārmeklē lielpilsētu, 
taču bez rezultātiem. Valdības attieksme gūstekni šokē – 
neviens negrasās vest pārrunas, lai glābtu viņa dzīvību.
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
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Publicēti e materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
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Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838

27068443, pati te@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Autoskola 
“AUTO-MADARA”

uzņem “B” kategorijas 
vadītāju kursos.

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

Tālr. 29427803, 29455509.

LAIKA ZIŅAS
20.07. 21.07. 22.07.

+ 15... + 21  + 16 ... + 20 + 17 ... + 20

  Z                         7 m/s    Z                     6 m/s ZR                   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. 

• 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 tūlītēja. 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.

PĒRK

PĀRDOD
māju Jaunatnes ielā 6, Krāslavā. 
Tālr. 29736453;
1-istabas privatizētu dzīvokli 
(5.st., 2500 €). Tālr. 28283748;
1-istabas privatizētu dzīvokli. 
Tālr. 26481072; 
1-istabas dzīvokli ar mēbelēm. 
STEIDZAMI! Tālr. 28864740;
“MERCEDES Sprinter 312” - 6 
vietas, 3.5 m virsbūve, jauna TA. 
Tālr. 28841403, 26859874;
“MAZDA 626” - 2.0, benzīns, se-
dans, 1992., TA līdz 18.12.2016., 
650 €. Tālr. 29233094;
“NISSAN Sunny” - 1992., labā 
stāvoklī, 400 € (cena pēc vieno-
šanās). Tālr. 26756386;
skuteri. Tālr. 28741164;
zirgvilkmes grābekli “Grodņa” 
(Belorusskaja) ar gumijas rie-
pām. Cena pēc vienošanās. 
Piedrujā. Tālr. 20083467;
benzīna trimerus, motorzāģus, 
metināšanas inventoru, meti-
nāšanas maskas (hameleoni), 
kompresorus 220 v, makšķeres. 
Viss jauns. Tālr. 28704679;
sporta trenažieri (lēti); ledusska-
pi “Atlant” lieliskā stāvoklī (150 
€, cena pēc vienošanās.). Tālr. 
26719354;
ķēvi (14 g.); aitas. Tālr. 26695482; 
govi (3. lakt.), cena pēc vienoša-
nās. Tālr. 28379359;
melnraibu telīti no pienīgas govs 
(atnes. 25.07.). Tālr. 28778770;
vācu aitu sugas kucēnus (1 mēn., 
puika un meitene). T. 28700422;
graudus (miežus, kviešus). Tālr. 
26512601;
malku, kūtsmēslus. T. 26119134;
jebkāda veida malku. T. 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. Sa-
maksa 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. 

Piektdien, 22. jūlijā, z/s 
“Flaveri” pārdos jaunas 
(4-6 mēn.) dažādu krāsu 

dējīgu šķirņu mājas vistas un 
labas dējējvistas (10-12 mēn., 
brūnas un baltas). Pēc pasū-
tījuma pieaugušas pīles, pīļ-
tēviņi, zoslēni, paipalas (1 - 3 
mēn., jau dēj). Tālr. 29142247, 
šo fe ris 29158908. 
Priežmale – 8.00, Jaunok- 

ra – 8.10, Mariampole – 8.20, 
Andrupene – 8.30, Andzeļi – 
8.45, Ezer nie ki – 9.00, Dag da 
– 9.20, Konstantinova – 9.45, 
Auleja – 10.05, Kombuļi – 10.20, 
Grāveri – 10.30, Šķeltova - 10.50, 
Izvalta - 11.05, Borovka - 11.20, 
Krās la va (Os tas ie la) – 11.35, 
Skais ta – 12.15, st. Skais ta – 
12.30, Kalnieši – 12.40, Pie dru ja 
– 12.50, Lupandi – 13.00, In dra 
– 13.10, Sku ki – 13.25, Ro bež nie-
ki – 13.35, Asū ne – 13.45, Kro-
manišķi – 13.55, Svariņi – 14.05, 
Porečje – 14.15, Šķaune – 14.30, 
Muižnieki – 14.40, Egļeva – 
14.50, Ezernieki – 15.00. 

DAŽĀDI

VAJADZĪGI zāģeri darbam 
mežā. Tālr. 25941514.
Vīrietis meklē darbu nakts mai-
ņās; skalda un zāģē malku. 
Tālr. 28741164.
MAINA VOLVO (2003., dīzelis) 
pret zemes gabalu pilsētas teri-
torijā. izskatīšu visus variantus. 
Tālr. 27724180.
Sieviete (70) vēlas iepazīties ar 
vīrieti (68-75). Tālr. 20066941.

Vajadzīgi zāģeri zem- 
sprieguma elektrolīniju tī-
rīšanai ar savu aprīkojumu 
un auto patstāvīgam dar-
bam Krāslavas, Daugavpils, 
Preiļu un Aglonas apkārtnē 
garantējam ātru un korektu 
samaksu.

Tālr. 20111116.

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.

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 08.07.2016 līdz 15.07.2016. Krāslavas iecir-

knī tika reģistrēts 51 notikums. 
Būtiskākie:

• 11.jūlijā Krāslavas iecirknī tika uzsākts kriminālprocess par dažādu 
mantu zādzību no saimniecības ēkas Ūdrīšu pagasta Pukjānos. Pa-
gaidām nenoskaidroto ļaundaru darbības rezultātā pazuda: trimme-
ris McCullosh, elektrozāģis Rebir un pagarinātājs.

• 11.jūlijā policija saņēma paziņojumu par automašīnas VW Transpor-
ter zādzību no mežizstrādes vietas Izvaltas pagastā. Veicot neat-
liekamos kriminālmeklēšanas pasākumus, sadarbībā ar Daugavpils 
kolēģiem “uz karstām pēdām” Daugavpilī atrasts zagtais transportlī-
dzeklis un aizturētas vainīgās personas - divi agrāk tiesāti Daugav-
pils iedzīvotāji. 

• Naktī uz 11.jūliju no automašīnas FIAT DUCATO, kas atradās Krās- 
lavā, Saules ielā, pielāgojot atslēgu, tika nozagts benzīn-zāģis STI-
HL un celtniecības putas. Tika uzsākts kriminālprocess, notiek iz-
meklēšana.

• 13.jūlija vakarā tika konstatēts, ka no automašīnas BMW 530, kas 
atradās stāvvietā pie veikala TOP Krāslavā, Ezera ielā 18 pazuda 
parkošanās sensori ar moldingiem. Zādzība tika izdarīta dienas lai-
kā, sakarā ar augšminēto policija lūdz atsaukties iespējamos aculie-
ciniekus, zvanot pa tālruņiem 65603414 vai 65603403. Anonimitāte 
garantēta. 

• Naktī uz 14.jūliju, uzlaužot mājas durvis Miesnieku ielā (Krāslavā) 
tika nozagti elektroinstrumenti: skrūvgriezis EUROTEC, elektrourbi 
BAVARIA, fi nierzāģis un citas mantas. Notiek operatīvi- meklēšanas 
pasākumi, vērsti uz noziedzīgā nodarījuma atklāšanu.

IV Krāslavas 
pilsētas svētki

Daugavas krastā

“Zelta” makšķernieks Ni-
kolajs Maļinovskis. Alekseja GONČAROVA foto

 PLASTIKĀTA LOGI un DURVIS
Atlaides līdz 20 %

Metāla, iekštelpu durvis, Žalūzijas. Moskītu tīkli. 
Tālr. 27878088 (Krāslava), 28675525 (Dagda).
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