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Šodien numurā
Dzimtene grib Tevi 

atpakaļ...

2. lpp.

Pašvaldības kon-
kursa “Dagdas no-
vada ziedu dzīpari 
Latvijas villainē” 

laureāti

2. lpp

Muzeja darbī-
ba: ekspedīcijas, 

dāvinājumi, ekspo-
zīcijas “Pie kopīga 

galda” tapšana

3. lpp.

Dod ķepu, draugs!

Suņu apmācību un 
sporta laukuma atklā-
šana Krāslavā.

4.lpp

Ar ticību un cerību 
jeb Ļeontjevu lielā 

ģimene

5.lpp
Kā arī TV program-

ma, sludinājumi un 
daudz citas noderīgas 
un aktuālas informāci-
jas.

SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA
(11. augusts – ceturtdiena)

7.00 – Sv.Mise
11.00 – Rožukronis
12.00 – Dienas Sv. Mise, svētība slimniekiem
15.00 - Žēlsirdības kronītis
19.00 – Vakara Sv.Mise, Dievmātes litānija 

ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA
(12. augusts – piektdiena)

7.00 - Sv. Mise
11.00 - Rožukronis
12.00 – Dienas Sv. Mise, laulības solījumu at-

jaunošana
15.00 – Žēlsirdības kronītis
19.00 – Vakara Sv. Mise saderinātajiem, Diev-

mātes litānija
13. augusts – sestdiena

7.00 - Sv. Mise
11.00 - Rožukronis
12.00 - Dienas Sv. Mise
15.00 - Žēlsirdības kronītis 

SVĒTĀ  MEINARDA svinības
18.30 – Vesperes
19.00 – Vakara 

Sv. Mise, Diev- 
mātes litānija, 
procesija ar Fa-
timas Dievmātes 
statuju apkārt ba-
zilikai

22.00 - Lūgšanu 
vakars

24.00 – Pus-

nakts Mise, nakts adorācija bazilikā
14. augusts – svētdiena

  7.00 – Rīta Sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra) 
  9.00 – Dienas Sv. Mise, garīgā adopcija (bazili-
kā pie lielā altāra)

 11.00 - Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00 -  Sv. Mise svētceļniekiem (pie pāvesta 

altāra)
15.00 - Žēlsirdības kronītis
16.00 – Sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBE-

SĪS UZŅEMŠANAS obligātās svinības
17.30 - Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18.00 - Konkursa “Dziedu Dievmātei” laureātu 

dziedājumi (pie bazilikas)
18.30 – Vesperes
19.00 – Vakara sv. Mise, Iestiprināšana, Diev-

mātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta 
altāra)

22.00 - Tautas krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24.00 – Pusnakts Sv. Mise (pie pāvesta altāra)
1.00-7.00 - adorācija bazilikā

 15. augusts – pirmdiena
  7.00 – Rīta sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes 

altāra, latgaliski)
  9.00 – sv. Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), 

Iestiprināšana
10.00 - sv. Mise svešvalodā (apakšējā baznīcā)
10.00 - Sprediķis krievu valodā
11.00 – Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 – Svētku galvenā sv. Mise, Dievmātes li-

tānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00 – Vakara Sv. Mise (pie Dievmātes altāra)

“Augsti slavē Kungu mana dvēsele…”
Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svinību kārtība 

Aglonas Dievmātes sanktuārijā 2016. gadā

Tu gadus mēroji ar darbu,
Ko krietni paveikt bija tavs gods,
Ar sirsnību un klusu rūpi,
Ko allaž citiem centies dot.

Sveicam skaistajā dzīves jubilejā 
Mariju Rogu!

Vēlam prieku, veselību, izturību grūtos brīžos un Dieva 
svētību.

Bijušie darba kolēģi

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis, 
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz, 
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis, 
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds. 
Lai sajustu - cik dzīve tomēr skaista, 
Kur tā kā darba bite vari būt, 
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot, 
Kas neapsūb un vējos nepazūd!

Sirsnīgi sveicam skaistajā 90 gadu 
jubilejā

Iosifu Vasiļevski!
Novēlam stipru veselību, možumu un sūtām 

vislabākos vēlējumus!

Svētki Dagdā

Sestdiena sākās ar pasākumiem Dagdas skrejceļā.
Lielā reportāža - nākamaja numurā.       

Alekseja GONČAROVA foto

•	 Gada pirmajā pusē Valsts darba inspekcija (VDI) saistībā ar nere-
ģistrēto nodarbinātību lauksaimniecības nozarē veikusi 39 apseko-
jumus un administratīvi sodījusi 13 uzņēmumus. Savukārt pērn VDI 
veica 104 apsekojumus saistībā ar nereģistrēto nodarbinātību lauk-
saimniecības nozarē, kā rezultātā 42 uzņēmumiem tika piemērots 
administratīvais sods. VDI prioritātēm jau vairākus gadus ir nereģis-
trētās nodarbinātības samazināšanas politikas īstenošana, veicot 
apsekojumus uzņēmumos, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugsti-
nāts nereģistrētās nodarbinātības risks, kā arī informējot sabiedrību 
par nereģistrētās nodarbinātības negatīvajām sekām. Ar piešķirto 
finansējumu VDI arī turpmāk plānos šīs aktivitātes. 

•	 Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija ir izteikusi brīdinā-
jumu “antinacistam” Jānim Kuzinam, kurš patvaļīgi un bez saskaņo-
šanas izplatījis informatīvus materiālus, kuros krievu valodā aicinājis 
piedalīties 9. maija gājienā. 

•	 Vakar stājās spēkā jaunie AS “Sadales tīkls” tarifi elektroenerģijas 

sadales pakalpojuma komponentei 
maksājumos par patērēto elektro-
enerģiju, kas paredz fiksētas abonenta 
maksas ieviešanu visiem elektroenerģijas patērētājiem. 

•	 Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darba suņi muitas kontroles procesā pirma-
jā pusgadā atklājuši 343 pārkāpumus. Pirmajā pusgadā darba suņi 256 ga-
dījumos atklājuši narkotiskās vielas, 83 gadījumos - tabakas izstrādājumus, 
bet četros gadījumos - skaidru naudu. Kopumā VID patlaban izmanto 47 
darba suņus. No tiem 22 suņi specializējušies narkotisko vielu meklēšanai, 
16 - tabakas izstrādājumu meklēšanai, bet trīs darba suņiem ir kombinētā 
specializācija - gan narkotisko vielu, gan tabakas izstrādājumu meklēšana. 

•	 Vidējais dzimstības rādītājs ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem ir augstāks 
nekā Latvijā, secināts pētījumā par Latvijas diasporu, kas piektdien tika pre-
zentēts konferencē “Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai. 
2016”. 

•	 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir saskatījis 
noziedzīga nodarījuma pazīmes kolektīvās iepirkšanās 
portāla SIA “Cherry Media” darbībās un vērsies Valsts po-
licijā. Pēc darbības pārtraukšanas «Cherry Media» PTAC 
sniegusi ziņas par 221 pakalpojumu sniedzēju, kuru ku-
poni kopš 2015. gada decembra pārdoti kolektīvās iepirk-
šanās portālos “cherry.lv” un “citylife.lv”. No uzņēmuma 
sniegtās informācijas izriet, ka apmēram par 4452 kupo-
niem par kopējo summa 113 118 eiro “Cherry Media” nav 
pārskaitījusi pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem no 
patērētājiem saņemto naudu.

Latvijā
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Pasaulē

1960. gada 
izlaidums

Sekojot principam “Biežāk 
jātiekas!”, tālā 1960. gada 
Krāslavas 1. vidusskolas 
absolventi savā bērnības 
un jaunības pilsētā ieradās 
astoto reizi. 

Dubults prieks bija sa-
tikt klases audzinātāju Lūciju 
Pelniku un vēstures glabātāju 
Janīnu Gekišu! No Maska-
vas ieradās Vilgelms Ļaksa 
- Timinskis, kurš izstāstīja, kā 
pirms 56 gadiem iestājies Rī-
gas politehniskajā institūtā, 
bet beigās viņam piedāvāja 
mācīties savienības centrā. 

Elektroniskās tehnikas institūts Zeļenogradā 
tolaik bija aprīkots ar vismodernākajām teh-
noloģijām. Tas bija darbs zinātniski pētniecis-
kajā institūtā, mikroshēmu izstrādē. Divdes-
mit astoņi pasniedzēja darba gadi, docenta 
grāds…

Savās atmiņās Lūcija Pelnika un Janīna 
Gekiša ne reizi vien ir stāstījušas, ka šī kla-
se bija visdraudzīgākā un vismērķtiecīgākā. 
Katrs ir sasniedzis izvēlēto mērķi. Savukārt 
sirsnīgās tikšanās dalībnieki pateicās klases 
audzinātājai par pedagoģisko ieguldījumu 
un īstenu vērtību apgūšanas stundām. Un, 
kā vienmēr, klasesbiedru tikšanās galvenā 
organizatore bija nerimstošā Zenta Meldere. 

ATTĒLOS: Maskavas viešņas sagaidīšana 
pie skolas mūriem; nenovērtējama 
dāvana - autores grāmata; rozes klases 
audzinātājai. 

Aleksejs GONČAROVS

Dzimtene grib Tevi atpakaļ...
Reaģējot uz gaidāmo Lielbri-
tānijas izstāšanos no Eiro-
pas Savienības, Latvijas In-
stitūts ir uzsācis informatīvu 
kampaņu, kas aicina pēdējā 
viļņa emigrantus atgriezties 
Latvijā. Kā kļuva skaidrs, pat 
valdības locekļi nav gatavi 
atbalstīt šo aicinājumu ar per-
sonīgu piemēru.

Sociālā kampaņa ar nosau-
kumu “Gribu Tevi atpakaļ” ir mīļu 
videoklipu sērija, kurā dažādi jau-
ki cilvēki atgādina aizbraucējiem, 
cik labi ir Latvijā, par piemēriem 
minot galvenokārt dabas īpatnī-
bas un radu un draugu esamību. 
Tātad šie vēstījumi vērsti uz emo-
cionālu iedarbību. Video ir izvie-
toti Latvijas Institūta mājas lapā 
www.li.lv un Facebook lapā “Kaut 
kas mīļš no Latvijas”. Kampaņas 
autori paļaujas uz to, ka šī inicia-
tīva kļūs par sabiedrisku kustību. 
Proti, turpmāk FB lapu un tīmekļa 
vietni varēs papildināt paši lieto-
tāji, sūtīdami tekstus, video un 
audio ierakstus, kuros viņi uzrunā 
savus tuviniekus, sakot, cik laba 
ir dzīvošana Latvijā un kāpēc 
valstij ir svarīgs tieši šis cilvēks, 
pievienojot mirkļbirku #GribuTe-
viAtpakaļ.

Latvijas Institūta vadītāja 
Aiva Rozenberga, tiekoties ar 
žurnālistiem, visai pieticīgi iezī-
mēja šīs kampaņas nolūkus: va-
jagot panākt, lai Latvijas iedzīvo-
tāji brauktu mājās vismaz uz laiku 
– atvaļinājumā, Dziesmu svētkos 
vai Latvijas simtgades svinībās. 
Sākumā esot jāstiprina emocio-
nālā saikne ar dzimteni, kas arī 
būtu sociālās kampaņas “Gribu 
Tevi atpakaļ” mērķis.

Protams, šis ir svarīgs un va-
jadzīgs mērķis, taču šāda pieeja 
plašsaziņas līdzekļos un sociāla-
jos tīklos nosaukta par paviršu un 
naivu – tie ir maigākie apzīmēju-
mi. Autoriem pelnīti aizrādīja, ka 
cilvēki braukuši prom no Latvijas 
ne jau ģeogrāfi sko apstākļu vai 

sliktā laika dēļ, bet bezdarba, 
niecīgo algu un nepieejamu me-
dicīnisko pakalpojumu dēļ. Līdz 
ar to aicināt atpakaļ uz dzimteni 
vajadzētu, piedāvājot pamatotas 
un nopietnas ekonomiskās un so-
ciālās priekšrocības. Ja tādu nav, 
tad nav arī ko cerēt pat uz vismaz 
kaut kādu atsaucību, nemaz ne-
runājot par reālu reemigrāciju.

Interesantus statistikas da-
tus minēja kādā raidījumā Lat-
vijas Universitātes profesors 
Mihails Hazans. Pēc viņa rīcībā 
esošām ziņām tikai 3% aizbrau-
cēju dzīvo sūru un grūtu dzīvi, tik 
tikko savelkot galus kopā. Savu-
kārt dzimtenē, pirms prombrauk-
šanas, uz izdzīvošanas robežas 
ir bijušas... divas trešdaļas taga-
dējo emigrantu, t.i., vairāk nekā 
60%! Pēc profesora domām, 
teorētiski Latvija var cerēt dabūt 
atpakaļ no ārzemēm ne vairāk 
par 16% aizbraucēju – ap 40 tūk-
stošiem no 260 tūkstošiem jauno 
emigrantu.

Maigi kritizēja Latvijas Ins-
titūtu pat premjerministrs Māris 
Kučinskis, kurš izteicies, ka pat 
tādā gadījumā, ja reemigrācijas 
process uzņems apgriezienus, 
ne visiem, kuri atgriezīsies, iz-
dosies atrast darbu Latvijā. Pēc 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
datiem, Latvijā pašlaik ir vakan-
tas ap 20 tūkstošiem darbavietu, 
taču bezdarbnieku (tikai ofi ciāli 
reģistrētu) ir virs 100 tūkstošiem.

Kā tika noskaidrots, pašam 
Kučinskim aizbrauca no Latvijas 
dēls Gints, kurš 
nodarbojas ar 
fundamentā lo 
fi ziku Vācijā. 
Saukt mājās 
jauno zinātnieku 
ģimene pagai-
dām neplāno. 
Neatpaliek no 
premjera arī 
viņa koalīcijas 
kolēģi. Pēc plaš-
saziņas līdzekļu 

informācijas, “Zaļo un zemnie-
ku savienības” parlamentārās 
frakcijas priekšsēdētāja Augusta 
Brigmaņa meita Sintija dzīvo ar 
ģimeni Lielbritānijā. Pašreizējais 
valdošās partijas “Vienotība” lī-
deris Andris Piebalgs periodiski 
apciemo ārzemēs abas meitas 
– Alise strādā Austrijā, Anete – 
Lielbritānijā. No visas Latvijas 
valdības par piemēru, kam vērts 
līdzināties, var kalpot vienīgi eko-
nomikas ministres Danas Reiz-
nieces-Ozolas tuvinieki: no emig-
rācijas uz pastāvīgu dzīvošanu 
Latvijā esot atgriezies viņas brā-
lis, kuru apmierina šeit atrastais 
darbs un medicīnisko pakalpoju-
mu kvalitāte.

Latvijas Institūts ir budžeta 
iestāde Ārlietu ministrijas pakļau-
tībā. Līdz ar to sociālās reklāmas 
kampaņa “Gribu Tevi atpakaļ” 
diemžēl demonstrē ne tikai tās 
autoru naivumu. Tā demonstrē, 
ka valdībai nav nopietna rīcības 
plāna, lai atgrieztu mājās aizbrau-
cējus, no kā izriet, ka arī reemig-
rācijas kāpumam neviens īpaši 
netic. Lielākais, uz ko var cerēt 
pašreizējā valdība, būtu turpmā-
kās emigrācijas piebremzēšana, 
tā uzskata bijušais Māra Kučins- 
ka kolēģis, ekspremjers Valdis 
Dombrovskis. Viņaprāt, jāstrādā 
nevis ar tiem, kuri jau aizbrauku-
ši, bet ar tiem, kuri vēl paliek, bet 
arī labprāt mainītu dzīvesvietu. 
Un arī jāceļ valsts labklājība, kas, 
protams, ir daudz sarežģītāk.

Darja ŽDANOVA

Pašvaldības konkursa “Dagdas novada 
ziedu dzīpari Latvijas villainē” laureāti
• nominācijā “Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”:

- māja “Asūnes ielā 2’’, Dagdā;
- māja  Brīvības ielā 3a , Dagdā;

• nominācijā “Sakoptākā iestāde, uzņēmums, 
tirgotava, kafejnīca”:

- Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde 
“Saulīte”;

- Konstantinovas pagasta pārvalde; 
-  SIA “ZAS”, Svetlana Mahmudova;

• nominācijā “Pievilcīgākais tūrisma piedāvā-
jums”: 

-  lauku māja “Papeles”, Aldona Truboviča;
• nominācijā „Tradīcijas un kultūras manto-

jums lauku sētā”: 
-  biedrība “Kroma Kolna Bruoliste”, Aleksandrs Lu-

bāns;
-  lauku sēta “Baltceriņi”, Elmārs Auziņš; 

• nominācijā “Sakoptākā lauku sēta, individu-
ālā māja”: 

-  lauku māja “Nākotnes”, Antons Svarinskis;
-  lauku māja “Rīts”, Ilmārs Pabins;
- individuālā māja “Saules ielā 23, Konstantinovā”, 

Ludmila Zariņa;
- lauku māja “Mežāres”, Arvīds Ozoliņš;
-  individuālā māja “Celiņi”, Sandra Krūmiņa;
-  lauku māja “Jaunkalni”,  Andris Mizāns ;         
-  individuālā māja “Saules ielā 11, Konstantinovā”, 

Svetlana Mahmudova;
- lauku māja “Jaunzemes”, 

Jānis Stepiņš;
-  lauku māja “Kapari”, 

Gunta Streļča;
- lauku māja “Vējrozes”, Ina 

Zandare.

Informāciju iesniedza 
Marija Micķeviča

Sprādziens Kabulā
Kabulā pirmdien nograndis spēcīgs 

sprādziens pie ārvalstnieku apdzīvota viesu nama netālu no militārās 
bāzes pie Kabulas lidostas. Ziņu par bojāgājušajiem pagaidām nav. 
Atbildību par uzbrukumu uzņēmušies talibi.

“Islāma valsts” draud Krievijai
Teroristiskā organizācija “Islāma valsts” publiskojusi videouzrunu, 

kurā izteikti draudi Krievijai. Kaujinieki vēršas pie Krievijas prezidenta 
Vladimira Putina, piedraudot nogalināt Krievijas iedzīvotājus. Krievijas 
specdienestu uzmanības lokā pašlaik atrodas 200 potenciālo teroris-
tu-pašnāvnieku.

Francijā streiko stjuarti
Francijas aviokompānijas “Air France” lidmašīnu apkalpojo-

šā personāla streika dēļ pēdējās piecās dienās atcelti 900 avioreisi. 
Streiks tiek rīkots saistībā ar termiņu līgumu, kas nosaka darba pra-
sības, samaksu un paaugstinājumus, un kas noslēgsies oktobrī. “Air 
France” vadība piedāvājusi šo līgumu pagarināt par 17 mēnešiem, bet 
arodbiedrības pieprasa tā ilgumu vēl uz aptuveni trīs līdz pieciem ga-
diem. Šarla de Golla lidostā varētu tikt ietekmēti 20 % vidējo distanču 
lidojumu, bet 95 % garo distanču lidojumu izdosies veikt pēc plāna.

Talibi neatkāpjas
Talibu nemiernieki savā kontrolē sagrābuši stratēģiski svarīgu ra-

jonu Afganistānas vidienē. Uzbrukumā, kas sākās piektdienas vakarā, 
talibi pārņēmuši kontroli pār Helmandas provinces Hānnešīnas rajo-
nu. Pēdējo nedēļu laikā talibi intensifi cējuši uzbrukumus visā valstī, 
un saskaņā ar Īpašā Afganistānas rekonstrukcijas ģenerālinspektora 
(SIGAR) biroja datiem varasiestāžu kontrolētā teritorija sarūk.

Aptur teroristus Beļģijā
Beļģijas policija aizturējusi divas personas, kuras tiek turētas aiz-

domās par teroraktu plānošanu Beļģijā. Aizturētie identifi cēti kā brāļi 
Nuredins un Hamza H. Viņi tika aizturēti kratīšanu laikā Monsas un 
Ljēžas apkārtnēProkuratūra norādījusi, ka pagaidām nekas neliecina 
par abu aizturēto saistību ar 22. marta teroraktiem, kuru laikā islāma 
ekstrēmisti sarīkoja sprādzienus Briseles lidostā un metro, noslepka-
vojot 32 cilvēkus. 

Arestē sievietes - velosipēdistes
Irānā arestēta grupa sieviešu par braukšanu ar velosipēdu un 

spiestas parakstīt galvojumu, ka šādu “pārkāpumu” neatkārtos. Dažas 
sievietes, kuras protestēja, aizturētas. Dažos parkos sievietēm ir atse-
višķi nodalīti veloceliņi, taču 1996. gadā apmēram 20 islāmistu grupa 
Teherānas parkā uzbruka sievietēm-velosipēdistēm. Bez konkrēti no-
teikta soda Irānas tiesību kodeksā policisti jau iepriekš ir izmantojuši 
ģērbšanās likumus un citus iespējamos pārkāpumus, piemēram, at-
rašanos vīriešu kompānijā, kuri nav radinieki, lai nedotu mieru sievie-
tēm-velobraucējām. Irānā sievietēm ir nelikumīgi iziet sabiedrībā bez 
galvassega vai “pieklājīga” apģērba. Tam līdzi seko tūkstoši slepeno 
aģentu un tikumības policisti, kuri patrulē ielās, lai konstatētu pārkā-
pumus. 
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Muzeja darbība: ekspedīcijas, dāvinājumi, ekspozīcijas “Pie kopīga galda” tapšana 

Šī gada februārī mūsu avīzē tika pub-
licēta Krāslavas Vēstures un mākslas mu-
zeja informācija par jaunas ekspozīcijas 
“Pie kopīga galda” tapšanu, kurā tiks apko-
pots mūsu novada daudznacionālais ku-
linārais mantojums. Iedzīvotājus aicināja 
sniegt savu artavu ekspozīcijas fonda vei-
došanā un atnest uz muzeju visu to, kas ir 
saistīts ar Krāslavas un apkārtnes ēdienu 
gatavošanas un galdu klāšanas specifi-
kas vēsturi. Es nolēmu satikties ar Krā-
slavas Vēstures un mākslas muzeja gal-
veno krājuma glabātāju Allu Lomanovsku, 
lai uzzinātu par to, kā norisinās darbs, 
kas saistīts ar materiālu atlasi šai jaunajai 
ekspozīcijai, kā arī par dāvinājumiem, kas 
šogad papildināja muzeja krājumu. 

- Ja pagājušajā gadā muzeja krājumā 
parādījās 606 jauni eksponāti, tad šī gada 
pirmajā pusgadā jau 305. Mēs organizē-
jām 5 ekspedīcijas, veidojam videomate-
riālu, kas tiks izmantots muzeja jaunās 
ekspozīcijas ietvaros, tā ir veltīta vietējam 
kulinārajam mantojumam. Pašlaik vēl ne 
visi materiāli un eksponāti ir apstrādāti. To 
lielākā daļa – vietējo iedzīvotāju dāvinā-
jums mūsu muzejam, par ko mēs esam 
ļoti pateicīgi. Mūsu cilvēki ir ļoti aktīvi, no-
vada iedzīvotāji labi saprot, cik svarīgi ir 
saglabāt dažādas vēstures liecības, pie-
mēram, sadzīves priekšmetus. Īstenībā 
kādas lietas nodošana muzejam nodro-
šina šī sadzīves priekšmeta otro dzīvi, jo 
tas kļūst par eksponātu, kam pateicoties 
tiek saglabāta mūsu vēsture. Lūk, tikai 
daži piemēri. 

Marija Gulbe šogad uzdāvināja mu-
zejam fotogrāfijas un priekšmetus, kas ir 
saistīti ar Ūdrīšu pagasta Užiņkalna vēs-
turi. Tie ir etnogrāfiskie priekšmeti, kas 
tika izmantoti pagājušā gadsimta 50. -70. 

gados, materiāli, kas ir saistīti ar šuvējas 
Marijas Uzulas darbību: speciālās grāma-
tas, ko viņa izmantoja savā darbā, foto- 
grāfijas, viņas izstrādājumi (gatavās klei-
tas).  Interesanta ir arī studentu vienības 
forma ar visām nozīmītēm un uzšuvēm. 

Lilija Verbicka no tās pašas sādžas 
nodeva muzejam 11 dažādus priekšme-
tus: priekšautus, lakatiņus, ko izmantoja 
saimnieces, izšūtu maisiņu sīpoliem, 50. 
gadu dāmu somiņas...  

Inārija Kriviņa ir cilvēks, kurš jau ne 
pirmo reizi dāvā muzejam vērtīgus ekspo-
nātus. Šogad tie ir dažādi izšuvumi, kuri 
piederēja viņas mātei un tantei: sedziņas, 
dvieļi, galdauti.  

Inta Babina nodeva muzejam burtnī-
cas ar viņas māmiņas kulinārijas recepšu 
pierakstiem. 

Nikolaja Streļcova dāvinājums - 11 
profesionālās namdaru ēveles no viņa 
mājām Ūdrīšu pagasta Dunsku sādžā. 
Uz vienas no tām ir interesants uzraksts: 
“ИВАНЪ СТЕПИНЪ”. Tas ir ēveles īpaš-
nieka vārds, darba rīks tika izgatavots pa-
gājušā gadsimta sākumā. 

Oļegs Jegorovs uzdāvināja Nikolaja 
Tabakova dzejoļu un fabulu manuskri-
ptus. N.Tabakovs kādreiz strādāja par 
ārstu Krāslavas sanitāri epidemioloģis-
kajā stacijā. Viņš bija padomju rakstnieka 
Ļeva Prozorovska radi-
nieks. Oļega Jegorova 
dāvinājumu vidū ir arī 
Prozorovska grāmata 
ar autogrāfu. 

Jūlija Ļebedoka 
nodeva muzejam fo-
togrāfijas un sadzīves 
priekšmetus, kas sais-
tīti ar dzīvi Krāslavā 
pagājušā gadsimta 50. 
gados. Fotoattēlos ir 
redzamas Krāslavas ai-
navas, mājas, kuru jau 
sen vairs nav. Priekšmetu vidū – saimnie-
cības piederumi, bundžiņa, kurā glabājās 
kakao. Daudzus eksponātus var apskatīt 
jau tagad - muzeja jaunajā izstādē.  

Arvīds Dundurs šogad uzdāvināja 
mūsu muzejam vilka ādu. Tādas mantas 
mēs nevācam, bet ar pateicību pieņēmām 
arī šo dāvinājumu.  

Jānis Juraga bagātināja muzeja krā-
jumu ar 1926. gada dokumentu latgaliešu 

valodā - par Solimu pamatskolas beigša-
nu.  Jānis ir mūsu pastāvīgais dāvinātājs. 
Ja atrod mājās kaut ko interesantu, obligāti 
atnes mums.  

Jadviga Plotiņa, mūsu muzeja at-
balstītāja, pastāvīgi dāvina mums savas 
māsas, krāslavietes, dzejnieces un māks-
linieces Irēnas Pančenko grāmatas. Šo-
reiz Jadviga uzdāvināja muzejam daudz 
pavārgrāmatu un dekoratīvos izšuvumus, 
kas rotāja virtuvi. 

Faina Baginska nodeva muzejam 50. 
gadu fotogrāfijas. Viņas ģimene dzīvoja 
pils kompleksa teritorijā, kad šeit bija sko-
la, un viņas tēvs tur strādā-
ja, protams, viņi fotografē-
ja visu, ko redzēja apkārt. 
Kādā fotogrāfijā var redzēt 
slavenās parka kāpnes, 
kas tika izgatavotas no 
dzirnakmeņiem. Fotoattēlā 
ir redzams, ka dzirnakmeņi ir saskaldīti divās 
daļās, lai novērstu to atkārtoto izmantošanu.  

Krāslavietis Nikolajs Kopcovs šogad 
mums uzdāvināja aprakto mantu, ko viņš 
atrada mežā Daugavas kreisajā krastā ar 
metāla detektora palīdzību: tā ir stikla pu-
dele, kas tika paslēpta koka spainī ar me-
tāla stīpām. Pudelē – naudaszīmes simts 
rubļu vērtībā, kuras bija apgrozībā 1910. 
gadā, tās tika saritinātas rullīšos un pārsie-
tas ar diegu. Kopā – 20 banknotes. Vesela 
bagātība, ko kāds bija paslēpis Pirmā pa-
saules kara, revolūcijas un nemiera laikā...  
Paslēpa, bet izmantot tā arī nevarēja. 

Muzeja krājumu papildināja arī mūsu 
pastāvīgie dāvinātāji – Janīna Gekiša, 
Zenta Meldere un Jevgēnijs Dregišs.

Savācot akmeņus uz lauka Skaistas 
pagastā, Diāna Belova atrada akmens cir-
vi, ko uzdāvināja muzejam. 

Gatavojot videomateriālu ekspozīci-
jas “Pie kopīga galda” ietvaros, mēs ap-
meklējām Zinaīdu Prokofjevu, kas dzīvo 
Grāveru pagastā, tur mēs iepazināmies 
ar vietējo vecticībnieku ēdienu gatavoša-
nas īpatnībām, kopā gatavojām un cepām 
pashu krievu krāsnī. Bijām ciemos pie 
Janīnas Gekišas, kura iepazīstināja mūs 
ar baltkrievu virtuves tradīcijām. Janīna ir 
dzimusi Pustiņas pagastā, kur lielākā daļa 
iedzīvotāju bija baltkrievi, viņa pat sāka 
mācīties baltkrievu skolā. Mēs gatavojām 
kartupeļu desu ar speķi, kuru pēc tam sa-
cepām krāsnī. Kopā ar Melāniju un Ro-

mualdu Ragiņiem gatavojām poļu virtuves 
ēdienus: bigosu un pīrāgus. Bet Leokādija 
Sosnovska no Mazo Muļķu sādžas pastās-
tīja par īstu latgaliešu ēdienu receptēm. 
Mēs gatavojām kāpostu zupu ar pupām, 
grūbu putru ar gaļas gabaliņiem un auzu 
ķīseli. 

Ebreju virtuves noslēpumus mums at-
klāja Regīna Seiliša, jo viņas māte kādreiz 
strādāja pie Krāslavas ebrejiem un palī-
dzēja saimniecības darbos, tajā skaitā vir-
tuvē. Tur viņa arī iemācījās gatavot ebreju 
ēdienus. Regīna pārņēma savas mātes 
pieredzi. Mēs gatavojām vistas cimesu ar 

burkāniem, gefilte fiš (pil-
dītu zivi), paštidu (ebreju 
pīrāgu). 

Paldies par stāstījumu! 
Kulinārais manto-

jums... Tā ir daļa no mūsu 
kopējās vēstures, kas 

saistīta ar daudziem traģiskiem notiku-
miem un kardinālām pārmaiņām. Cilvēki 
pulcējās pie uzklāta galda, uz kura mierīgi 
varēja tikt uzlikti bigoss un kartupeļu desa, 
grūbu putra un cimess, auzu ķīselis un kā-
postu pīrādziņi. Par to, ko mēs ēdām, kā 
mēs gatavojām un kā mēs dzīvojām visi 
kopā, drīz vien vēstīs muzeja jaunā eks-
pozīcija “Pie kopīga galda”. Paskatīsimies 
uz mūsu kulināro pagātni un varbūt pār-
skatīsim mūsu tagadējo ēdienkarti, kurā 
ir daudz eksotisku produktu, par kuriem 
mūsu senči nekad nebija dzirdējuši... Mā-
cīsimies no sentēviem pareizi klāt bagātī-
gus galdus un pulcināt ciemos draugus, ar 
kuriem vienmēr patīkami saskarties... 

Liels paldies visiem dāvinātājiem! Bet 
tie, kuri vēl nav piedalījušies Krāslavas Vēs-
tures un mākslas muzeja krājuma papildi-
nāšanā, droši var uzsākt “revīziju” savās 
mājās, lai uzietu tos saimniecības piederu-
mus un citus dekoratīvos priekšmetus, kas 
jau sen nokalpojuši savu laiku, vairs netiek 
izmantoti saimniecībā, bet ir interesantas 
mantas, kas liecina par pagātnes dzīves 
īpatnībām. Sniedziet savu ieguldījumu 
Krāslavas vēstures saglabāšanā! 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Autora foto 

ATTĒLOS: parka kāpnes 50. gadu foto-
grāfijā (fotogrāfs Vladimirs Baginskis, Fainas 
Baginskas dāvinājums muzejam); akmens 
cirvis (Diānas Belovas dāvinājums); pudele 
ar cara laika naudaszīmēm simts rubļu vērtī-
bā (Nikolaja Kopcova dāvinājums). 

26. jūlijā tūristu bāze 
“Dana”, kas atrodas Sa-
lāja ezera krastā, Mākoņ-
kalna pagastā, svinēja 
Annas dienu. Jau tradicio-
nāli mūsu avīze publicē 
informāciju par šo masu 
pasākumu, bet bāzes 
īpašnieks pans Rišards 

Gaidis ir mūsu sens draugs un lasītājs.  
Annas dienā, kas sakrīt ar saimnieka 

iemīļotās sievas, atpūtas bāzes saimnie-
ces, vārdadienu, uz šejieni atbrauc tūksto-
šiem cilvēku, kam patīk atpūta pie dabas 
krūts, latgaliešu dziesmas, garšīgs alus 
un sātīgs ēdiens. Jau tradicionāli apmek-
lētājus sagaida tirgotāji. Šoreiz gadatirgus 
dalībnieki piedāvāja pana Rišarda viesiem 
visdažādāko maizi, vietējo podnieku izstrā-
dājumus, koka suvenīrus un traukus, bija 
arī grāmatu galds ar garīgā satura literatū-
ru. Viesi sapulcējās pie teltīm, kur pārdeva 
ēdienu, tur varēja nopirkt šašliku, karstu 

tortilju, kebabu un daudz ko citu. Tika pie-
dāvāts arī alus.  

Bet svētku galvenais pasākums norisi-
nājās estrādē. Ikgadējais koncerta vadītājs, 
aktieris Guntis Skrastiņš, pārvērta priekš-
nesumus par spilgtu un jautru izrādi. Ska-
tītājus priecēja kolektīvi no Rēzeknes no-
vada, kaimiņu pašvaldību 
pārstāvēja deju kolektīvs 
“DAGDA” un grupas “Sol-
versija” vokālisti. Dzies-
mas nomainīja dejas, bet 
dejas - atkal dziesmas. 
Folkloras kolektīvi, vokālie 
ansambļi, mūsdienu deju 
grupas - viss bija pasāku-
mam atbilstošs, un visus 
priekšnesumus publika 
uzņēma silti.  

Ikviens koncerta da-
lībnieks izteica siltus patei-
cības vārdus svētku saim-
niecei un pasniedza arī 

dāvanas. Pretim katrs kolektīvs saņēma no 
bāzes īpašnieka groziņu ar gardumiem. Kā 
parasti, dejas turpinājās līdz pašam rītam.  

Šī pasākuma unikalitāte ir saistīta ar 
to, ka tas ir bezmaksas, tajā var piedalīties 
visi gribētāji. Latvijā ir grūti atrast vēl kādu 
privātu uzņēmēju, kurš rīkotu bezmaksas 

svētkus.   
No visas sirds apsveicam bāzes saim-

nieci Annu, bet panam Rišardam kārtējo 
reizi sakām paldies par svētkiem, kas do-
māti visiem!  

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Autora foto

Atpūtas bāze “Dana” nosvinējusi Annas dienu 
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Latvijas Lauku konsultāciju centrs ik gadu organizē pieredzes apmaiņas 
braucienus uz kādu no Latvijas reģioniem. Tā sagadījās, ka divdesmit piektā tik-
šanās notika Krāslavā. 

Programmā “Vasaras skola 2016” ietilpa lietišķa komunikācija, grāfu Plāteru 
pils kompleksa, Andrupenes lauku sētas, atpūtas bāzes “Lejasmalas” apmeklē-
jums, kā arī z/s “Kurmīši” tēju degustācija un piemiņas autogrāfi uz keramiķu Val-
da un Olgas Pauliņu veidotās krūkas. Pats grāfs aicināja viesus, kuru bija vairāk 
nekā 300, uz Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju. Kopējais iespaids - pilnīga 
sajūsma. 

Alekseja GONČAROVA foto

Jubilejas salidojums

Grāfs Plāters sagaida viesus.

Krāslavas tējas valstībā.

Labu vārdu un suvenīru apmaiņa.

Tukumnieku rokraksts uz Latgales keramikas.

Dod ķepu, draugs!
Sestdien, 30. jūlijā, tika atklāts suņu 

apmācību un sporta laukums Krāslavā. 
Laukumu izveidoja nereģistrēta ie-

dzīvotāju grupa, aktīvākie suņu saimnieki, 
kuriem rūp savu dzīvnieku dzīves kvalitā-
tes uzlabošana. Par to, ka suņu apmācībai 
un treniņiem Krāslavā nepieciešams īpašs 
laukums, daudzi suņu īpašnieki domāja 
jau sen. Šo ieceri kļuva iespējams realizēt, 
pateicoties Krāslavas novada domes izslu-
dinātajam projektu konkursam “Iedzīvotāji 
veido savu vidi 2016”. Grupā apvienojās 14 
dalībnieki. Konsultējoties ar pieredzējušo 
kinologu, suņu apmācības instruktoru Alek-
seju Abramovu, tika izstrādāts projekts, kas 
paredzēja nepieciešamā aprīkojuma iegādi 
un uzstādīšanu. Par projekta vadītāju tika 
ievēlēta Jeļena Juhņeviča, kuras vadībā 
projekts tika sekmīgi īstenots. Pateicoties 
Krāslavas novada pašvaldības aģentūrai 
“Labiekārtošana K”, paredzētajā laukuma 
ierīkošanas vietā tika nopļauta zāle. Aprī-
kojuma koka detaļu izgatavošana tika uz-
ticēta jaunajam 
uzņēmējam no 
Skaistas Naurim 
Lipšānam, par 
kura darba kvali-
tāti un precizitāti 
liecināja pozitī-
vas atsauksmes. 
Kopumā aprī-
kojuma iegādei, 
uzstādīšanai, no-
stiprināšanai un 
krāsošanai tika 
izlietoti 449 EUR. 
Protams, projektu nebūtu iespējams reali-
zēt bez aktīva brīvprātīgo darba. Projekta 
vadītāja pateicas saviem visčaklākajiem 
palīgiem – Arinai Skovorodko, Igoram un 
Irēnai Cigankoviem, Aleksandram Paro-
zenko, Vladimiram Naudišam un Sergejam 
Švedam. Paldies arī pārējiem laukuma ierī-
košanas dalībniekiem, kuri piedalījās kādā 
no ierīkošanas darbu posmiem – Dmitrijam 
Švedam, Liliānai un Olgai Jakovelēm, Ine-
sei Krumpānei, Arkādijam Vasiļjevam, Da-
nielam Matjukam, Svjatoslavam Avotiņam, 
Edvīnam Luhmanovam un viņa draugam 
Maksimam no Somijas.

Projekta rezultāts – suņu pastaigu, 
sporta un apmācību laukuma ierīkošana - 
pierāda, ka arī ar nelieliem 
naudas līdzekļiem, apvie-
nojoties un čakli strādājot, 
var paveikt iecerēto, piepil-
dīt kādu sapni.

Laukuma atklāšanas 
dienā, pēc pamatīgas lie-
tusgāzes, uzspīdēja sau-
līte un viens pēc otra sa-
nāca saimnieki ar saviem 
lolojumiem.  

Pirmais saimnieces 
Ineses Krumpānes pa-
vadībā laukumā ieradās 
suņu puika Diks. Mierīgi 
un cēli apstaigāja un ie-
pazinās ar treniņu rīkiem, 
īpaši neizrādot vēlēšanos 
labprātīgi pārvarēt šķēršļus. 

Diemžēl uz atklāšanas pasākumu da-
žādu apstākļu dēļ nevarēja ierasties ne-
viens aicinātais suņu apmācību instruktors 
ar savu audzēkni, kas demonstrētu visas 
suņu laukumā uzstādītā aprīkojuma izman-
tošanas iespējas. 

Tomēr, ja jūsu sunim nav cēlu papīru, 
tas nenozīmē, ka viņš ir sliktāks par tiem, 
kam ir dižciltīgi radu raksti. To spilgti pie-
rādīja Arinas Skovorodko un Allas Maci-
levičas mīlule Lada, ņipra suņu meitene, 
kura atklāšanas pasākumā iejutās laukuma 
saimnieces lomā. Sekojot Arinas koman-
dām un suņu kārumiem, Lada pieveica 
visu šķēršļu joslu vairākkārt. Aizkustinoši ir 
tas, ka Lada vēl pirms trim mēnešiem bija 
bezpajumtniece. Nepieskatīta un nelaimīga 
mazā suņu meitene klīda pa Krāslavas ie-
lām – kāds 
bija viņu 
p a m e t i s . 
Arī suņu 
p u i k a m 
Kranc im, 
kurš bija 
i e r a d i e s 
uz pasāku-
mu saim-
n i e c e s 
R e g ī n a s 

M i g l ā n e s 
pavadībā, ir 
savs skum-
jais iepriek-
šējās dzīves 
stāsts. Pie 
tā pieder arī 
suņa vārds 
– tādu ielicis 
bijušais saim-
nieks, ja par 
tādu viņu var 
saukt. Krancī-
tis, izbadējies 
un noilgojies 
pēc cilvēka 
mīlestības, ie-
līdis Regīnas Miglānes sētā pa vārtu apak-
šu. Regīnas labā sirds nespējusi atteikt un 
tā Krancītis atradis īstu saimnieci, kas viņu 
mīl un rūpējas. “Es par visiem dzīvnieci-
ņiem rūpējos, man visu žēl”, stāsta Regīna. 
“Putniņus un kaķīšus pabaroju. Visiem taču 

ēst gribas. Nezinu, 
kāpēc daži iedzī-
votāji tik naidīgi 
izturas pret klai-
ņojošiem dzīvnie-
kiem. Dzīvnieki jau 
nav vainīgi, ka vi-
ņus cilvēki pamet. 
Laukums suņiem 
ir laba lieta, bet 
vajadzētu arī kaut 
nelielu patversmi. 
Esmu dzirdējusi, 
ka klaiņojošos ka-

ķus kāds nežēlīgi nogalina. Tas nav pieļau-
jams. Viņi taču ir dzīvas radības.”

Kamēr runājāmies ar Regīnas kundzi, 
laukumā ieradās vēl daži suņi saimnieku 
pavadībā. Remi ar saimnieci Gaļinu Šve-
du, Goša ar saimnieci Irēnu Cigankovu, 
Gaida ar saimnieci Natālija Kļimjato, Ači ar 
saimnieci Ludmilu Kučinu un noslēgumā – 
burvīgs pārsteigums – Sergejs un Svetlana 
Sergejenko ar saviem lolojumiem – diviem 
jaukiem haskiju kucēniem un viņu tēti Šer-
hanu. Šerhans jau pie ieejas laukumā lika 
saprast, ka saviem mazuļiem pāri darīt ne-
ļaus. 

Jaukā, draudzīgā un jautrā gaisot-
nē pagāja laukuma atklāšana. Projekta 

darba grupas dalībnieki 
bija sarūpējuši suņiem kā-
rumus. Projekta vadītāja 
Jeļena Juhņeviča saņēma 
apsveikumus no pateicī-
gajiem suņu saimniekiem, 
Krāslavas novada domes 
Attīstības nodaļas vadītājas 
Ināras Dzalbes,  biedrības 
“Latvijas Sarkanais Krusts” 
struktūrvienības “LSK Krās- 
lavas un Dagdas, Aglonas 
novadu komitejas” izpilddi-
rektores Sandras Moloto-
kas.

Suņu īpašnieki tiek ai-
cināti apmeklēt sporta un 
treniņu laukumu jebkurā lai-

kā, iedzīvotājiem lūgums saudzīgi izturēties 
pret uzstādīto aprīkojumu.

Rakstnieks un publicists Boriss Rjabi-
ņins teicis: “Suns ir saimnieka spogulis. Pa-
skaties uz savu suni, tajā ieraudzīsiet sevi 
pašu.”

Esiet atbildīgi saimnieki. Paklausība ir 
labākais, ko jūs varat  savam sunim iemā-
cīt. Tā gan neatrisinās uzvedības problē-
mas, bet var kalpot par pamatu to risināša-
nā. Ir nepieciešams labi saprasties ar suni, 
lai varētu tam darīt zināmu, ko jūs vēlaties, 
lai viņš dara vai nedara. Suņu treniņu lau-
kums ir lieliska iespēja un vieta, kur apmā-
cīt suni un arī sportot kopā ar viņu. 

Iveta LEIKUMA
Par suņu apmācības iespējām interesēties pie 
Alekseja Abramova. Tālr. 26315259.  Par citām 
aktivitātēm:  Jeļena Juhņeviča T. 26821516.

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 per-

sonai
Invalīdiem,  uzrādot ap-

liecību
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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Ar ticību un cerību jeb Ļeontjevu lielā ģimene 

 Satiekoties noteikti 
aprunājamies, sirsnīgā 
Valentīna vienmēr aicina 
ciemos un vēl pieme-
tina: “Jau sen tu nebiji 
pie mums iebraucis, bet 
mums ir labas ziņas.” Bet 
Vladimirs parasti ātri iz-
stāsta visu par ģimenes 
jaunumiem: par jauno 
tehniku, par otro māju, 
par ārkārtīgi zemajām 
piena iepirkuma cenām. 

...Lauksaimniecības 
tehnikas parāde Grāve-
ros neiztika bez sensāci-
jas: divus traktorus vadīja 
skaistules meitenes. Kāds 
no klātesošajiem man pa-
čukstēja: “Tās ir Vera un 
Nadežda Ļeontjevas!” 
Trokšņainā pūlī es ātri atradu laimīgos 
daudzbērnu vecākus un apsolīju Valentī-
nai: “Tagad noteikti gaidiet mani ciemos!” 
Pēc trīs dienām mēs satikāmies man labi 
pazīstamajā viensētā. Kā noskaidrojās 
– pēdējo reizi biju šeit pirms divdesmit 
gadiem. Mūsu pirmajā tikšanās reizē es 
gatavoju publikāciju republikas presei - 
par Ļeontjevu audžu ģimeni. 

Katram ir sava laimes izpratne, arī 
Valentīna un Vladimirs atrada savu no-
slēpumu: mājās vienmēr jāskan bērnu 
balsīm! Divi desmiti audžudēlu un au-
džumeitu izgāja dzīves skolu šajā attāla-
jā viensētā. Dzīve nav nodzīvota veltīgi, 
par ko liels paldies jums, dzīvesbiedri 
Ļeontjevi, jūs esat cilvēki ar plašu sirdi! 

Biju pārsteigts: tagadējās mehani-
zatores bija tās pašas dvīnītes, kuras 
es fotografēju pirms divdesmit gadiem. 
Vera un Nadja ļoti labi mani atceras, pat 
gribēja parādīt man to pašu avīzi, taču 
viņas jau gaidīja lauku darbi. Bija vakara 
slaukšanas laiks, un atbilstoši sadalīta-
jiem pienākumiem no rīta šo darbu veic 
māte ar puišiem, bet vakarā - meitenes. 
Labi, ka govju ganības atrodas netālu 
no sētas. Spēcīgie puiši Raimonds un 
Armands parasti atnes smagās kannas 
uz piena glabāšanas telpām. Slodze - kā 
sporta treniņa laikā.  

Tagad par pozitīvajām pārmaiņām 
šajā saimniecībā, kur dzīvo lielā ģimene. 
Divdesmit gadu laikā zemnieku saimnie-
cības “Mežlauki” zemes platības papla-
šinājās no 20 līdz pussimtam hektāru. 
Ir trīs traktori darba kārtībā, tajā skaitā 
jaunais agregāts “Valtra”, kas projekta 
ietvaros iegādāts līzingā. Citu kredītu 
Ļeontjeviem nav – viņiem nepatīk nokļūt 
parādos. No kādreizējām četrām govīm 
ganāmpulks palielinājies līdz pusotram 
desmitam. Vasarā saimniecība aizsūta 
SIA “Preiļu siers” pa diviem centneriem 
piena dienā. 

Attīstījās mūsu zemnieki pakāpe-
niski, bet 
pā r l i ec ino -
ši. Skaistā-
kā ēka zem 
mūsdienīga 
jumta ir fer-
ma ar pie-
notavu un 
l o p b a r ī b a s 
g l a b ā t a v u . 
Tā ir desmit 
soļu attālu-
mā no mā-
jas, kas arī 
pakāpeniski 
pārveidojas. 
Pagalmā ir 

lapene, kurā pietiek vietas visai ģimenei 
un arī viesiem, kas brauc ciemos visai 
bieži. Bet visvairāk mani pārsteidza at-
jaunotā māja, kas atrodas pāri ceļam. 
Volodja klusām pačukstēja: “Meita Vera 
ir precību gados, iespējams, viņai arī 

noderēs šis mājoklis... 
Vecākiem ir jābūt gata-
viem jebkuram notikumu 
pagriezienam.” 

Laiks nevienu ne-
padara jaunāku, lūk, arī 
mani draugi Ļeontjevi it 
nemaz nekautrējas saukt 
sevi par pensionāriem. 
Visu mūžu vaiga svied-
ros strādājuši sovhozā, 
pēc tam attīstījuši savu 
zemnieku saimniecību, 
izaudzinājuši audžu bēr-
nus, bet dzimtā valsts 
“apzeltīja” darbarūķus ar 
pensiju - pāris simti eiro 
uz diviem. Un viņi turpina 
saimniekot, ko lai dara? 
Gadi skrien vēja spār-
niem, bet šie zemnieki 

pēc aicinājuma jau sen izveidoja savu 
lauku glābšanas plānu. Viņi vēl atceras 

tos gadus, kad apkārt dzīve vienkārši kū-
sāja, te bija aptuveni desmit citas lauku 
māju, pašlaik ir palikuši tikai Ļeontjevi. Ti-
kai no viņiem tagad ir atkarīgs šo 
pamesto lauku liktenis. No pašas 
bērnības Verai un Nadeždai iemā-
cīts: īsta laime ir iespējama tikai 
dzimtenē! Taču arī viņas, izejot 
cauri lauku dzīves skolai, tāpat kā 
daudzi viņu vienaudži nenoturējās 
no vilinājuma pelnīt lielo naudu 
“paēdušajos” rietumos. 

Vera divas reizes brauca 
peļņā uz Spāniju - vākt apelsīnu 
ražu, grieza narcises bezgalīga-
jās Anglijas plantācijās. Nadja 
strādāja viesnīcu apkalpošanas 
sfērā Lielbritānijā. Slodze - vien-
kārši nenormāla. Jā, strādīgās 
māsas labi pelnīja, tikai ne vie-
na, ne otra līdz ar to nekļuva par 
bagātniecēm. Ārzemēs par visu 
ir jāmaksā, bet, kad aprēķina 
ienākumus un izdevumus... Kad 
abām māsām šīs ārzemju “bagā-
tības” jau bija līdz kaklam, viņas 
pārliecinājās, ka vecāku padoms 
bija patiess. Meitas ieguva tehni-
kumā zināšanas lauku uzņēmēj-
darbības jomā, prot vadīt traktoru 

un automobili. 
P ie redzē jušā 
instruktora Vla-
dimira vadībā 
meitenes pat-
stāvīgi gata-
vo lopbarību. 
Visa mūsdie-
nīgā tehnika 
s a i m n i e c ī b ā 
ir. Es skatījos 
uz mehanizēto 
vakara slauk-
šanas procesu, un mana sirds priecā-
jās. Ir tik patīkami vērot, kā cilvēki veic 
savu iemīļoto darbu. Ar prieku un labu 
garastāvokli! Va-
lentīna atzina, ka 
viņai nav jākontrolē 
savas meitas: “Visu 
dara tikpat labi kā 
es pati, par to man 
nav jāuztraucas. 
Vakarā mierīgi varu 
paspēlēties ar maz-
bērniem.” 

Tagad par gal-
veno. Ģimenes 
padome nolēma: 
zemnieku saimnie-
cību nodos meitu 
īpašumā. Tiesa, 
Nadežda ar ģime-
ni pagaidām dzīvo 
Krāslavā, taču tas 
nav liels attālums. 
Vairākas reizes 
Ļeont- jevi man at-
kārtoja: “Meškalova 
noteikti dzīvos! Kā-
dam ir jāaptur Lat-
gales izmiršana.” 
Kad sākām runāt 
par piena iepirkuma cenām, mani sarun-
biedri tikai skumji nopūtās. Kad maksā-
ja pa 30 santīmiem par litru, šī nozare 
sāka attīstīties. Bet tagadējie 15 centi - 
kā ņirgāšanās par zemniekiem. Valentī-
na neizturēja un nolēma izteikt visu, kas 
sakrājies uz sirds: “Par ko domā cilvēki 
tur, augšā? Cik ilgi var izlūgties subsīdi-
jas no Eiropas Savienības? Jādzīvo un 
jādara pēc sava prāta. Nevis gatavoties 
karam un būvēt mūri pie robežas, bet 
gan dzīvot draudzībā ar Krieviju. Tad 
arī nebūs problēmu ar lauksaimniecības 
produkcijas noietu. Lauki atdzīvosies, 
un cilvēki sāks atgriezties no ārzemēm. 
Tukša valsts - tas ir īsts strupceļš!” Arī 
Valentīnas dzīvesbiedrs viņai piekrīt: 
“Valdošo dīvainā politika iznīcināja gan 
rūpniecību, gan lauksaimniecību. Pēc 
Briseles diktāta tika iznīcināta cukura 

ražošana, tagad tas pats notiek ar piena 
nozari. Tas taču ir noziegums visas Latvi-
jas mērogā! Un kurš par to būs atbildīgs? 
Cenšoties iegūt lielu naudu, ierēdņi pa-

zaudēja sirdsapziņu. 
Kungi kļūst arvien 
bagātāki, bet no 
mūsu nabadzīgās 
tautas tik un tā mē-
ģina noplēst pēdējo, 
kas vēl ir.” 

Par ģimenes 
lietām vecāki var 
stāstīt bezgalīgi. 
Galvenais prieks - 
Raimonds kļuvis par 
Daugavpils Univer-
sitātes budžeta gru-
pas studentu. Viņš 
jau sen aizraujas 
ar zīmēšanu, viņa 
gleznas var redzēt 
arī mājās – pie sie-
nām un pie saimnie-
cības ēku durvīm. 
Kad sākām sarunu 
par vecākiem, Rai-
monds godīgi atzi-
nās: “Bērnībā es trīs 
reizes izsitu mājai 

logus, bet ar siksnu ne reizi netiku pērts. 
Gan tēvs, gan māte ir stingri, bet labsir-
dīgi. Vārdu sakot, īsti vecāki.” 

Vakara rosībā nepaspēju parunāt 
ar Armandu, bet zinu, ka viņš ir iegu-
vis pamatskolas izglītību Aglonā. Viņa 
māsa Sandra jau otro vasaru brīvlaiku 
pavada ASV, paldies programmai “Jau-
nie apvāršņi”. Viss labais atgriežas: Vla-
dimirs un Valentīna rādīja man skaistas 
dāvanas no saviem jau pieaugušajam 
bērniem. 

Neslēpšu, bija patīkami dzirdēt la-
bus vārdus par avīzi “Ezerzeme”. Bet at-
vadoties pavarda glabātāja lūdza nodot 
publisku pateicību Krāslavas deputātam 
Raimondam Kalvišam - par regulāru 
atbalstu audžu ģimenēm. Bet vēl - par 
apsveikumu 8. marta svētkos. Tik patī-
kami, sirsnībai mūsdienās ir īpaša cena. 

Aleksejs GONČAROVS 

Mēnešu un gadu skrējienā laiks strauji virzās uz priekšu. Žurnālista aicinājums ir iegūt ne tikai 
labus paziņas, bet arī īstus draugus. Un kā gan citādi, ja publikācijas vai raksta sagatavošanas 
procesā tavi varoņi nekautrējas atkailināt savu dvēseli. Tā es sadraudzējos arī ar šiem vienkārša-
jiem ļaudīm – Ļeontjevu ģimeni, mūsu gandrīz radnieciskās attiecības turpinās jau vairāku gadu 
desmitu garumā.

Atjaunotā māja.

Vera savā dzimtajā stihijā. Nadeždas ikvakara darbs.

Students Raimonds.

Ģimenes galva pie jaunās 
tehnikas.

Vecmāmiņa Vaļa ar mazbērniem - Dašu 
un Ļošu.

Laipni lūdzam lauku vakariņās! 
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  3. augusts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.15, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Izsauciet vecmāti
12.15 Darelu ģimene
13.35 Ki-ke-ri-gū
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Ilgais ceļš kāpās
22.40 Zebra. Drošība un ātrums
23.15 Midsomeras slepkavības
1.05 Pusbrālis
5.30 700 pasaules brīnumi. 
Izraēla.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30, 0.20 100 g kultūras. 
Personība
8.15 Dzīvnieki - profesionāļi
9.10 Sāras mūzika
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55 Muhtars atgriežas
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
16.05 Zoodārzu mazuļi
17.05 Muhtars atgriežas
18.00 Ziņas
18.30 Ceļojums gar Nīlu
19.25 Gvineja - Bisava
20.50 Izzināt Japānu 2

21.25 Pasaules Sporta balva 
LAUREUS 2016. Berlīne
23.20 Lai zaļo pilsētas!
1.10 Sāras mūzika
5.00 Skats rītdienā

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 2.30 Galileo
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25 Televeikala skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Uta Danela. Dzīve kā 
pasaka
13.45 Televeikala skatlogs
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Miljonāru savedēja
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 0.55 Saška

20.35, 2.50 Degpunktā
21.05 NCIS. Losandželosa
22.05 Devītā sesija
0.05 Dzimuši policisti
1.40 Nekad nesaki nekad

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.10 Rozenheimas detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas
8.10 Pasaules smieklīgākie 
video kuriozi 
8.40 Simpsoni
9.10 Īkstīši    11.10 Kobra
14.05, 2.10 UgunsGrēks
15.20 Draugi un mīļākie
16.25, 20.20, 3.15 Viņas melo 
labāk
17.00, 1.20 Elementāri, Vatson!
17.55 Virtuve
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Netīrās dejas
22.00 Tēta nedienas
0.10 Ģēnijs uzvalkā

TV3+

5.00, 17.40, 0.00 Māja-2
5.45, 12.00 Divi tēvi un divi dēli
6.35 Infomānija
7.05 Barboskini
7.10 Ēd un tievē
8.15, 14.10 Comedy Club
9.25, 18.50 Radi
10.40 TV shop
10.55, 16.30 Univers
13.10, 20.00 Meičas
15.25 Comedy Batls
21.00 Revizorro
22.10 Mf. Lāsta lāde 

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
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00 Goda kodekss
15.00 Likteņa zīmes
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Ielu likumi
19.45 Ļeņingrada 46

21.40 Karpovs
23.30 Jūras dēmoni
1.25 Tiesu detektīvs
2.35 Mentu kari
4.35 Dzīvokļu jautājums
5.35 Mežonīgā pasaule

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 Tablete
13.25, 4.50 Moderns spriedums
15.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
20.00 Laiks
20.35 Latvijas laiks
21.00 Acis iepretim
23.15 Bēgšana
1.15, 5.55 EuroNews
1.45 Mf. Likteņa ironija jeb 
vieglu garu

2. augustā Ir iemesls!
Anglijas karaļa Viljama II Rudā piemiņas diena 
Viduslaiku karaļiem noteikti bija jābūt 

spēcīgiem un drošsirdīgiem. Pateicoties šīm 
pozitīvajām īpašībām, viņu pavalstnieki tos 
arī atbalstīja. Taču karaļu mantinieki, kuriem 
atbilstoši tradīcijai un ticībai vienkārši obli-
gāti bija jāpārmanto savu tēvu vislabākās 
īpašības, ne vienmēr pārņēma to labāko no 
saviem vecākiem. Bet tronī bieži vien kāpa 
kaut kāds īsts briesmonis, melīgs, dumjš un 
viltīgs. Un šie briesmoņi diezgan ilgu laiku 
pārvaldīja visas valsts dzīvi, un atbilstoši 
amatam tieši viņiem bija jābūt galvenajiem 
savu pavalstnieku aizstāvjiem, kā arī likumī-
bas un kārtības garantiem.  

Karali Viljamu II dēvēja par Rudo ne jau 
matu krāsas dēļ, tajos laikos visi karaļi bija 
rudi, it īpaši Normandijas dinastijā. Tas bija 
saistīts ar monarha sejas krāsu. Mīlestība 
pret alu un netikls dzīvesveids noveda pie tā, 
ka karaļa seja bija nevis vienkārši sarkana, bet 
gan tumši bordo krāsā. Pavalstnieki dēvēja 
viņu par Rufusu (latīniski - sarkans), bet tul-
kotāji nolēma, ka Rudais piestāvēs labāk. 

Viljams bija Normandijas hercoga (arī Vil-
jama, ko dēvēja par Iekarotāju) dēls. Pēc uz-
varas karā ar vājo un ne pārāk gudro Angli-
jas karali, Viljams vecākais kļuva par pirmo 
angļu monarhu no Normandijas dinastijas. 
Valdīt viņš sāka gudri un enerģiski. Organi-
zēja tautas skaitīšanu, bet līdztekus tai apko-
poja visus datus par savu pilsoņu īpašumu, 
ierakstot visu “Pastarās tiesas grāmatā”. Tas 
bija nepieciešams tāpēc, lai uzliktu tādus 
nodokļus, kuri gan papildinātu valsts kasi, 
gan dotu iespēju zemniekiem, pilsētnie-
kiem un bruņiniekiem normāli saimniekot 
uz zemes (zeme pārgāja karaļa īpašumā, 
bet visi cilvēki, kas dzīvoja valstī, it kā “pēc 
noklusējuma” nomāja šo zemi un par to arī 
maksāja). Viljamam Iekarotājam bija trīs 
dēli... Bet ar to visa pasaka arī beidzās. Šie 
dēli praktiski ne ar ko neatšķīrās. Visi trīs 
centās noplēst no tēva vismaz kaut kādu 
daļu viņa varas. Karalis bija nepierunājams 
un nesaprātīgos nelaida pie varas. Ar īpa-
šu uzcītību izcēlās vecākais dēls - Roberts. 
Viljams iecēla viņu par Menas salas vald-
nieku, bet tikai nomināli, kas ļoti nepatika 
Robertam. Tas viņu apbēdināja tik tālu, ka 
viņš pat mēģināja organizēt sacelšanos pret 
tēvu, taču šis mēģinājums bija neveiksmīgs. 
Tēvs piedeva savam vecākajam dēlam, bet 
atteicās iecelt viņu par mantinieku, uzticot 
viņam tikai Normandijas hercogisti, dzimtas 
ligzdu. Par mantinieku tika pasludināts vidē-
jais dēls - Viljams.  

No pašas bērnības Viljama jaunākā au-
dzināšana tika uzticēta arhibīskapam Lan-
frankam, kas bija gudrs un uzticīgs karaļa 
Viljama padomnieks. Mācības zēnam nepa-
devās, nelīdzēja ne žagari (starp citu, jaunos 
prinčus pēra regulāri, jo uzskatīja, ka tad 
nākotnē viņi būs žēlsirdīgāki pret pārējiem), 
ne pierunāšana. Prinča Viljama iemīļotākā 
nodarbe bija medības, viņš arī izmantoja 
jebkuru iespēju, lai aizlavītos uz mežu.  

Pēc tēva nāves Viljams steidzamā kārtā 
tika kronēts, kamēr nepaspēja atjēgties 
Normandijas baroni, kas jau vairākas reizes 
zvērēja uzticību vecākajam dēlam Rober-
tam kā likumīgajam mantiniekam. Izveido-
jās dīvaina situācija. Anglijas lielākie zemturi 

kļuva par divu valdnieku va-
saļiem, jo bija spiesti kalpot 
gan Anglijas karalim Vilja-
mam Otrajam, gan Norman-
dijas hercogam Robertam. 
Baroniem tas nepatika, uz-
liesmoja dumpis, kas varēja arī pārtraukt 
Viljama Iekarotāja vidējā dēla valdīšanu. Bet 
tad... Rudais karalis rādīja īstus diplomātijas 
brīnumus...  

Viņš vērsās pie sīkajiem muižniekiem un 
vienkāršajiem pavalstniekiem. Solīja atcelt 
visus ierobežojumus un atļaut medības 
karaļa mežos, pazemināt nodokļus, stingri 
ievērot taisnīgumu un cienīt anglosakšu 
paražas. Vārdu sakot, uzvedās kā mūsdienu 
politiķi pirms vēlēšanām. Šādas runas ļoti 
patika ne tikai zemās kārtas cilvēkiem, bet 
arī vietējai muižniecībai, kas jau nogura no 
uzpūtīgajiem Normandijas augstmaņiem. 
Rudā karaļa piekritēju skaits izauga līdz mak-
simumam, baroni palika ar garu degunu. 

Līdzko briesmas bija garām, Viljams Ru-
dais aizmirsa par visiem saviem solījumiem. 
Un pat vairāk: viņš paaugstināja visas prasī-
bas un mainīja medību noteikumus, pada-
rot tās praktiski nepieejamas nevienam, iz-
ņemot monarhu un viņa iemīļotāko draugu 
šauro loku. Arī nodokļus viņš paaugstināja, 
lai saņemtos līdzekļus izdalītu saviem pie-
kritējiem un piekukuļotu vajadzīgos cilvēkus 
visā Eiropā. 

Kamēr bija dzīvs viņa skolotājs-arhibīs-
kaps, karaļa un Baznīcas attiecības bija lie-
liskas, Viljams vienkārši neiejaucās baznīcas 
lietās. Bet pēc Lanfranka nāves viss mainī-
jās. Karalis sāka izmantot neparastu meto-
di: viņš ilgu laiku neapstiprināja bīskapu un 
abatu iecelšanu vakantajos amatos. Tas bija 
saistīts ar ienākumu gūšanu - kamēr epar-
hijā nav vadītāja, visi ienākumi nonāk valsts 
kasē. Tādā veidā Viljams izmantoja savu ka-
raļa varu.  

Pakāpeniski karaļa izdevumi pieauga. To 
ietekmēja Viljama paradumi – viņš ģērbās 
tikai atbilstoši pēdējām modes tendencēm, 
pasūtīja sev tikai visdārgākos audumus, arī ar 
ieročiem bija tāda pati situācija. Galma uztu-
rēšana dārgi izmaksāja, jo katru nedēļu tika 
rīkota balle vai medības, bet reizēm abi pasā-
kumi. Protams, daudz spēka un laika atņēma 
kari, bet Viljams brīnišķīgi savienoja izklaides 
un karus. Hronikas ziņo par to, ka Rudā karaļa 
galmā valdīja netiklība. Daži monarha izklaižu 
apraksti ir tik pikanti, ka tos pat nevar minēt 
avīzes rakstā. Tenkotāji vainoja karali Viljamu 
pārlieku lielā mīlestībā pret tuvākajiem bru-
ņiniekiem. Taču sieviešu skaits, kas apgalvoja, 
ka viņas kļuva par karaļa bērnu mātēm, ir vai-
rāk nekā pussimts. 

Karaļa dzīve nebija ilga. Tā pārtrūka pēk-
šņi, medību laikā... Vai tas bija nelaimes ga-
dījums vai... Ir zināms tikai tas, ka bulta, kas 
tika izlaista no karaļa tuvākā drauga loka, 
trāpīja monarha krūtī. Karaļa jaunākais brā-
lis un visa svīta pameta Viljama līķi mežā un 
steidzīgi devās uz pili, lai kronētu jaunāko 
no Iekarotāja dēliem - Henriju. Mirušo kara-
li pēc dažām dienām atrada zemnieki. Viņi 
aizveda to līdz tuvākajam dievnamam, kur 
arī apglabāja... Briesmīgi laiki... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Par ko rakstīja mūsu avīze pirms 50 gadiem Tiesā literāros 
varoņus 
Rakstnieku fantāzijai nav robežu. Viņu grāmatās ir aprakstīts simtiem dažādu rak-

sturu un dažādu tēlu. Ikviens lasītājs pats veido savu viedokli par romāna, stāsta, no-
veles varoņiem un to rīcību. Pats mēģina tikt skaidrībā par to vai citu darbību motīviem. 
Bet... Ja kāds izdara “nepareizos” secinājumus, tad viņam noteikti jādodas uz “literāro 
tiesu”, un tas gan ir interesants pasākums, kas līdzīgs lomu spēlei. Taču šīs spēles no-
teikumi ir ļoti nopietni un sarežģīti. 

Literārā tiesa kolhozā 

Šķipu lauku klubā pēc bibliotēkas inicia-
tīvas notika literārā tiesa, kuras pamatā bija 
V. Lāča stāsta “Vainīgie” notikumi. Pasāku-
mā piedalījās daudz kolhoznieku no arteļa 
“Sīvers”. Tiesa ieinteresēja ne tikai jaunatni, 
bet arī vecākās paaudzes pārstāvjus.  

Kolhoza agronoms B.S. iepazīstināja 
klātesošos ar stāsta saturu. Pēc tam sākās 
tiesa. Uz apsūdzēto sola - kapitālistiskās 
sabiedrības pārstāvis, alkatīgais saimnieks 
Sīlis, kā arī Alma Briede, kuri savos sav-
tīgajos nolūkos pazudināja jaunu meiteni. 
Apsūdzības slēdzienu nolasīja prokurors - 
arteļa priekšsēdētājs E.S. Tiesnesis – ag-
ronoms V.S., tautas piesēdētāji un sabied-
riskais aizstāvis detalizēti izskatīja lietas 
apstākļus. Tiesas spriedums - ļoti bargs: 
katram vainīgajam piespriest brīvības at-
ņemšanu uz 15 gadiem ar īpašuma konfis-
kāciju un tēva tiesību atņemšanu.

Iztiesāšanas gaitā klātesošie iepazi-
nās ar cilvēku dzīves ainām trīsdesmito 
gadu buržuāziskajā Latvijā un tā laika sa-
biedriskās iekārtas upuriem. Savu viedokli 
par stāsta saturu, tā varoņiem, salīdzinot 
ar reālo dzīvi, izteica daudzi kolhoznieki. 

Literārās tiesas sagatavošanā un 
organizēšanā aktīvi piedalījās Dzalbu sā-
kumskolas skolotāji V., Z., J., kluba vadī-
tāja B., kolhoza “Sīvers” partijas organizā-
cijas sekretārs K., uzskaitvedis S. un citi. 

T.B. Laukkor.
 
Interesanti, kādā veidā tiesas dalīb-

nieki nodrošināja tiesas sprieduma izpildi? 
Glabāja stāsta tekstu seifā 15 gadu garu-
mā? Un kā viņi konfiscēja īpašumu? Un 
vēl viens jautājums: kā tēva tiesības tika 
atņemtas Almai Briedei? Pašu tiesas pro-
cesu un detalizētu iztiesāšanu labāk vispār 
nekomentēsim... Tādi toreiz bija laiki... 

Lai dzīvo saule un lai pazūd 
tumsa! 

- Šodien būs JAK spēle. Iesim uz zāli, 
- teica viens no skolniekiem saviem bied-
riem. Un visi devās uz turieni, kur jautro un 
atjautīgo komandas sacentīsies jautrībā 
un asprātībā.

Komandas un līdzjutēji ieņem savas 
vietas. Katrai ir savs nosaukums, devīze, 
emblēma. Lūk, komanda “Majak” ievēl 
savu kapteini. Tā ir devītās klases skol-
niece P.R., bet desmitās klases skolniece 
R.R. kļūst par komandas “KOK” kapteini. 
KVAT (no krievu val. karojošo ateistu klubs 
- A.J.) ir komjaunatnes ierocis. JAK spēles 
temats ir “Kristietības izcelsme”, devīze - 
“Zinātne ir gaisma, reliģija – tumsa”. 

Zālē ir daudz uzskates līdzekļu, kas 
atmasko reliģijas būtību, zinātnieku iztei-
cieni, karikatūras. Uz žūrijas galda - ap-
loksnes ar 16 jautājumiem.   

Pēc iepazīšanās ar sacensību notei-
kumiem, tika piedāvāts pirmais uzdevums: 
izdomāt četrrindi par antireliģisko tēmu. 
“Majak” saņēma 7, bet “KOK”- 8 punktus. 
Sacensības kļūst spraigākas ar katru uzde-
vumu. Visvērīgākie nosaka gleznu autorus. 
Rezultāts - katra komanda saņem pa 6 
punktiem. Spēles gaitā spilgti iezīmējas re-
liģijas pretrunas un tās reakcionārā būtība.  

Jautājumus uzdod arī līdzjutējiem. 
Viņi papildina savu komandu pārstāvju at-
bildes. Ar īpašu aktivitāti izceļas zēni – B. 
un D. Žūrija pievērš uzmanību disciplīnai - 
par priekšā teikšanu punkts tiek noņemts. 

Spriežot pēc atbildēm, skolēni izcili 

pārzina kristietības veidošanās vēsturi, 
zina daudz kinofilmu, sakāmvārdu par 
antireliģisko tematiku. Viņi aktīvi iesaistās 
spēlē, aizstāvot komandas godu. Gribas 
atzīmēt tos komandu pārstāvjus, kas iz-
rādīja īpaši lielu interesi par JAK spēli un 
sniedza dziļas un labi pārdomātas atbil-
des. Tie bija N., R., K. (“KOK”), S., S. un R. 
(“Majak”). Spēle bija ļoti daudzveidīga un 
beidzās ar rezultātu 160:159 komandas 
“KOK” labā. Vērā tika ņemti arī pašdarbī-
bas priekšnesumi un draudzīgie šarži. 

JAK spēle kļuva par tā darba rezultā-
tu, kas jau pirms tam norisinājās klasēs. 
Tika organizētas sacensības 9., 10., 11. 
klašu skolēnu vidū. Klases izvirzīja savus 
labākos skolēnus uz JAK spēli.  

Drīz notiks skolu KVATu rajona sacen-
sības. 

Krāslavas 2. vidusskolas Karojošo 
ateistu kluba locekļi brauc ar koncertiem 
uz kolhoziem. Kluba padome veic lielu 
darbu, lai sagatavotu savus lektorus. No-
teikti jāatzīmē 10. b klase, kas rīko ekskur-
sijas un stāsta par skolas ateisma muzeja 
stendiem. 

Vēstures skolotāja J.T. sagatavoja in-
teresantu JAK programmu. Viņai izdevās 
atrast visu nepieciešamo materiālu, pierā-
dīt bērniem reliģisko dogmu absurdumu, 
ieinteresēt jauniešus patiesības izzināša-
nā. Palīdzību sniedza arī citi skolotāji. 

A.N. 
Komentāri šeit ir lieki. Varam tikai lūg-

ties par šo nelaimīgo bērnu dvēselēm... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Mēs sākam JAK spēli 
Jautra un asprātīga spēle... Tāda tā ir šodien. Joki, dziesmas, dejas, humors... Ir 

grūti iedomāties, kā spēlēja JAK dalībnieki pirms piecdesmit gadiem. Bet viņi spēlēja. Un 
ar vislielāko prieku. 
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
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, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Balss pavēlnieks
13.15 Vai Rīga jau gatava?
13.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.10 Ziņas
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.15 Zvejnieku ciema teika
22.15 Lilīhammera
23.25 Brazīlija. Latviešiem pa 
pēdām
23.55 Personība. 100 g 
kultūras
0.50 LV jaunatklāšanas 
raidījums “TE!”
1.50 Vai Rīga jau gatava?
5.30 700 pasaules brīnumi. 
Izraēla

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30 Sāras mūzika
7.45 Londonas Olimpisko 
spēļu atklāšana koncerts

9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 17.05 Muhtars 
atgriežas
11.50 Maklauda meitas
12.45, 0.35 Izzināt Japānu 2
13.15 Gvineja - Bisava
13.45 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā
14.15 Aktualitātes
14.45 Skats rītdienā
15.15 Momentuzņēmums
15.35, 1.40 Projekts Nākotne
16.10 Suņi. Aizraujošs 
ievadkurss
18.00 Ziņas
18.30 Misija Londonā. Māris 
Štrombergs
19.05 Krievu mantiniece
20.00 Dakteris Rafto
20.55 XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju 
svētki
23.20 Ceļojums gar Nīlu
0.20 Zebra
1.10 20 dabas šedevri
5.00 Izglītība un karjera

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 2.30 Galileo
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā

11.45 Šarlotes liktenis
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Marta cep
14.55 Miljonāru savedēja
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 0.55 Saška
20.35, 2.50 Degpunktā
21.05 Melnais kods
22.05 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.05 Čikāgas liesmās
1.40 Nekad nesaki nekad

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas
8.10, 0.35 Pasaules 
smieklīgākie video kuriozi
8.40, 0.10 Simpsoni
9.10 American Girl piedāvā. 
Izabella dejo skatuves gaismās
11.10 Kobra
14.05, 2.35 UgunsGrēks
15.20, 1.35 Draugi un mīļākie
16.25, 20.20, 3.30 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 Godavīrs

TV3+
5.00, 17.40, 0.00 Māja-2
5.45, 12.00 Divi tēvi un divi 
dēli
6.35 Infomānija
7.05 Barboskini
7.10 Ēd un tievē
8.10, 14.10 Comedy Club

9.20, 18.50 Radi
10.40 TV Shop
10.50, 16.30 Univers
13.10, 20.00 Meičas
15.25 Comedy Batls
20.30 Interni
22.10 Mf. Vīrietis pēc 
izsaukuma

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
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00 Goda kodekss
15.00 Likteņa zīmes
16.20 Sasisto lukturu ielas 
18.00 Ielu likumi
19.45 Ļeņingrada 46
21.40 Karpovs
23.35 Jūras dēmoni
1.30 Tiesu detektīvs
2.40 Mentu kari
4.40 Vasarnīcu lietas
5.45 Jebkurā laikā

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 Tablete
13.25, 4.20 Moderns 
spriedums
15.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.00 Acis iepretim

23.15 Bēgšana
1.15, 5.55 EuroNews
1.45 Mf. Cirka princese

RenTV Baltic
5.45 Skatīties visiem!
6.10 Pazīsti mūsējos
6.35 Tūrists
7.20 Bērnu klubs
7.35 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.00 Ņina
13.10 Patiesība par Vangu
15.20, 22.55 Dokumentāls 
projekts
16.25 Dzīvais temats
18.35 Atspulgs
20.50 Kosmisko stāstu diena
23.55 Meistara pēdējais 
noslēpums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30 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 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
15.00 Vienatnē ar visiem
16.20 Atpakaļskaitīšana
16.55, 22.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Acis iepretim
23.55 Mf. Kā nozagt miljonu

2.00 Nakts ziņas

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona Х
9.10, 22.15 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
13.15 Komanda 8
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Starp mums, meitenēm
17.35 M.f. Pēdējā tikšanās
19.20, 0.15 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Sievietes un sports
0.50 Sporta diena
1.05 Mf. Meiču medības 

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.05, 21.10 Ekstrasensu cīņas
10.15 Saprast un padarīt 
nekaitīgu
10.40, 17.10 Online
11.30, 17.40 Mana burvīgā 
aukle
12.35, 18.50 Nepiedzimsti 
skaista
13.30, 19.55 Virtuve
14.30 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.10, 22.15 Apmāni mani!
22.10 Sportloto 6 no 49, KENO
23.15 Mf. Ārvalstniece

CETURTDIENA,  4. augusts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.10, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 Personība. 100 g 
kultūras
13.30 Pasaka par vērdiņu
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.50 Zvejnieka dēls
20.30 Panorāma
21.15 Donna Leona. Komisārs 
Gvido Bruneti
23.25 Aijas Andrejevas 
koncerts “Soļi. gadi uz 
skatuves”
1.35, 5.40 Aculiecinieks
1.50 Rio 2016 Olimpisko spēļu 
atklāšanas ceremonija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 1000 jūdzes Indijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Londonas Olimpisko 
spēļu noslēguma koncerts
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55 Muhtars atgriežas
12.45 Krievu mantiniece

13.35 1000 jūdzes Indijā
14.10 Suņi. Aizraujošs 
ievadkurss
15.05 Pie stūres
15.35 Dakteris Rafto
16.30 Londona 2012
17.05 Muhtars atgriežas
18.00 Ziņas
18.30 Latvijas sporta leģendas
19.40 Sapņu komanda 1935
22.00, 23.50, 1.10 Olimpisko 
spēļu studija
22.50 Skrējiens pēc dopinga
0.10 Svarīga ir katra sekundes 
daļa. Olimpisko Spēļu 
Hronometrēšanas vēsture
1.50 Rio 2016 Olimpisko spēļu 
atklāšanas ceremonija
5.15 Misija Londonā.
Latvijas sportisti Londonas 
Olimpiskajās spēlēs 

LNT
5.00 Boba burgeri
5.15, 10.10 Bernards
5.30 Kārdinājuma varā
6.00, 14.20 Marta cep
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40 Galileo
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Dzīvojam tikai vienreiz
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Miljonāru savedēja
15.55 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.55 Saška
20.35, 2.40 Degpunktā
21.10 Sirdsmīļā Monika

22.15 Agrā rūsa
0.15 Greizais spogulis
4.45 Karamba!

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50 Elementāri, Vatson!
6.50 Multfilmas
8.10 Pasaules smieklīgāko 
video kuriozu top
8.40, 0.55 Simpsoni
9.10 Resnais Alberts
11.10 Nozieguma skelets
12.10 Rozenheimas detektīvi
13.10 Beibleidi
13.45 Bīdemeni krustugunīs
14.05, 2.50 UgunsGrēks
15.20, 1.55 Draugi un mīļākie
16.30, 1.25 Pēdējais īstais vīrs
17.00 Elementāri, Vatson!
17.55 Virtuve
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Vakariņas idiotiem
22.40 Viņa ir pārāk laba man

TV3+
5.00 Māja-2
5.45, 11.55 Divi tēvi, divi dēli
6.35 Infomānija
7.05 Barboskini
7.10 Ēd un tievē
8.10, 14.10 Comedy Club
9.20 Radi
10.35 TV Shop
10.50, 16.30 Univers
13.00 Meičas
13.35 6 kadri
15.25 Comedy Batl
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Roboti
21.50 Mf. Tēvs - malacis
0.00 Mf. Cīņa par paradīzi

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
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00 Goda kodekss
15.00 Likteņa zīmes
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Ielu likumi
19.40 Ļeņingrada 46
23.30 Mf. Likumīgs ments
3.25 Mentu kari
5.20 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!
12.50 Tablete
13.25 Moderns spriedums
15.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
20.00 Laiks
20.32 Brīnumu lauks
21.45 Izmailova parks
23.50 Trīs akordi
1.30 1 in city
2.00, 5.55 EuroNews
3.55, 5.35 Smieklīgi videoklipi
4.15 Mf. Pie manis, Muhtar!

RenTV Baltic
5.45, 23.00 Skatīties visiem!
6.35 Tūristi
7.20 Bērnu klubs

7.35 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05 Atspulgs
13.10 Kosmisko stāstu diena
15.20 Slepenās teritorijas
16.25 Dzīvais temats
20.50 Čapmanes noslēpumi
21.55 Dīvaina lieta
0.00 Meistara pēdējais 
noslēpums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.50 
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 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
15.00 Vienatnē ar visiem
16.20 Mf. Dvēsele
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Trīs akordi
22.40 Mf. Aukle 
0.10 Leģendas Live

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.45 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 

9.10 Melnā upe
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
13.10 Mf. Komanda 8
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Starp mums, 
meitenēm.
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Izmeklēšanas 
noslēpumi
21.00 Panorāma
21.45, 1.15 Olimpiskās spēles
22.10 Mf. 22 minūtes
0.05 Sporta diena
0.15 Mf. Meiču medības
5.00 Sievietes un sports 

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.05 Ekstrasensu cīņa
10.15 Saprast un padarīt 
nekaitīgu
10.40 Ielu maģija
11.10 Mana burvīgā aukle
12.25 Nepiedzimsti skaista 
13.20 Virtuve
14.30 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.15 Mf. Pirāti! 
Neveiksminieku banda
17.55 Neredzamais cilvēks
19.00 Mf. Slepkavu mednieks
21.10 Ekstrasensu cīņa
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.35 Reportieris
0.20 Kā es satiku jūsu mammu

PIEKTDIENA,  5. augusts

RenTV Baltic
5.45 Skatīties visiem!
6.10 Vadīt krievu stilā
6.30 Tūristi
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.25 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.00, 18.30 Ņina
13.00 J. Stepanenko jubilejas 

koncerts
15.20 Dokumentāls projekts
16.25 Dzīvais temats
20.50 Viss par Vangu
22.55 Pazīsti mūsējos
0.00 Pēdējais meistara 
noslēpums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30 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 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
15.00 Vienatnē ar visiem
16.20 Atpakaļskaitīšana
16.55, 22.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Acis iepretim
23.50 Mf. Tas, ko tu dari
1.45 Nakts ziņas

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona Х
9.10 Melnā upe
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas

13.15 Mf. Komanda 8
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mf. Starp mums, 
meitenēm.
17.35 Mf. Pēdējā tikšanās
19.20, 0.15 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Sievietes un sports
22.15 Pēdas
0.50 Sporta diena
1.05 Meiču medības 

Baltkrievija 2

7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.10, 21.10 Ekstrasensu cīņas
10.20 Saprast un padarīt 
nekaitīgu
10.45, 17.10 Online
11.15, 17.40 Mana brīnišķīgā 
aukle  12.25, 18.50 
Nepiedzimsti skaista
13.20, 19.50 Virtuve
14.30 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.15, 22.15 Apmāni mani
22.10 Sportloto 5 no 36, KENO
23.15 Mf. Ārvalstniece



8 2016. gada 2. augusts

“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Publicēti e materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

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

LAIKA ZIŅAS
03.08. 04.08. 05.08.

+ 15... + 20  + 15 ... + 24 + 18 ... + 22

  DR                         4 m/s    DR                    6 m/s DR                   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, jaun-
lopus, aitas, zirgus. Sva-
ri. 

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

3 - istabu dzīvokli Aronsona ielā, 
2.stāvs. Tālr. 26853074;
1-istabas dzīvokli. 1700 €. Tālr. 
25277502; 
1-istabas dzīvokli Krāslavā, 
3500 €. Tālr. 28653118;
vasarnīcu Meža norā. Tālr. 
26533114;
“TOYOTA Corolla” - 1.3 benzīns, 
1993., TA līdz 15.11.16. Tālr. 
25573582;
MTZ - 82 UKL darba kārtībā; lie-
totu apkures katlu. T. 26231123;
MTZ - 82, 1984., labā tehniskā 
un vizuālā stāvoklī, 4000 €. Tālr. 
26273730;
lielas atslēdznieka spīles ar me-
tālisku galdu; kalēja spīles; pro-
fesionālu urbšanas iekārtu; smir-
ģeli asināšanai; pumpi “Ručejok” 
ar šļūtenēm; sieviešu velosipē-
du; ieejas durvis (103 sērija). 
Tālr. 26313296;
benzīna trimerus, zāģus, meti-
nāšanas invertorus, kompreso-
rus (220 V), ģeneratorus (220 
V), makšķeres. Lēti, viss jauns. 
Tālr. 28704679;
lietotu medus sviedi, ledusskapi, 
saldētavu, padomju laika mēbe-
les. Tālr. 25926618;
govi (1. laktācija) pēc izvē-
les no divām. Tālr. 22412640, 
28799090;
sivēnus Aulejā. Tālr. 26598779;
zemnieks - šķirnes kartupeļus. 
Iespējama piegāde (ne mazāk 
kā 5 kg). Tālr. 26355115; 
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. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
par augstām cenām - mežus, 
cirsmas, lauksaimniecības zemi. 
Palīdzēsim noformēt visus ne-
pieciešamos dokumentus. izska-
tīsim visus piedāvājumus. Tālr. 
25282726;
traktorus T-16, T-25, T-40; MTZ 
50, MTZ 52, MTZ 80, MTZ - 82, 
JUMZa, kā arī traktora piekabes 
jebkurā stāvoklī. Tālr. 22477403.

DAŽĀDI
VAJADZĪGI palīgstrādnieki dar-
bam mežā. Tālr. 25941514;
Ziedu nams “Kamēlija” aicina 
darbā FLORISTU. CV sūtīt - 
ziedunams.kamelija@inbox.lv. 
Tālr. 20024442.
Sieviete meklē darbu pēcpusdie-
nās. Var pieskatīt vecus cilvēkus. 
Izskatīšu visus piedāvājumus! 
Tālr. 26341690.
Vīrietis meklē darbu. Vēlams lau-
ku saimniecībā, netālu no Krāsla-
vas. Ir traktortehnikas šofera ap-
liecība A, B kat. Tālr. 26608208;.
IZĪRĒ 1 - istabas dzīvokli. Tālr. 
26355115.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). Līdz 25 
tonnām. No 25 līdz 35m3. Auto pa-
cēlāja pakalpojumi – 18m. Koku 
apgriešana. Tālr. 29455509.

 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 - 12.00.     

  Tālr. 26840027, 25286017.

 IEPĒRK sēnes un meža 
ogas.  Tālr. 29158702.

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrā-
dāšanas pakalpojumi.  Meža 
izvedēja, forvardera pakalpo-
jumi. Pārdodam malku (3 m).  

T. 26677812, 20377801.

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 22.07.2016. līdz 
29.07.2016. Krāslavas iecirknī tika reģis-
trēti 74 notikumi. Būtiskākie:
• Kā jau policija ziņoja iepriekš, 21. jūlijā tika uz-

sākts kriminālprocess par to, ka Dagdā, Alejas 
ielā 33, pa nakti tika uzlauzti daži šķūnīši, no 
viena pazuda tumši zils sieviešu tipa velosipēds. 
Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrota vainīgā per-
sona - J., dzim.1998.g., vietējais iedzīvotājs.

• 22.jūlijā autovadītājs, 1972.g. dzimis vīrietis, 
piedāvāja policijas darbiniekiem kukuli 250 eiro 
apmērā par to, lai netiktu sastādīts protokols par 
braukšanu reibumā. Tika uzsākts kriminālpro-
cess, kas izmeklēts un nodots kriminālvajāšanai. 

• 23.jūlijā Krāslavas iecirknī tika uzsākts krimināl-
process par to, ka no automašīnas Opel Insignia, 
kas atradās Krāslavā, Celtnieku ielā 2, pazuda 
divi klēpjdatori DELL, iesniedzēja personīgie do-
kumenti un banku kartes. Notiek kriminālmeklē-

šanas pasākumi, vērsti uz zādzības atklāšanu.
• 23.jūlijā apm.plkst.01.00 Krāslavā, Podnieku un 

Siena ielu krustojumā, nenoskaidrotas personas 
izrāva no rokām 1992.g. dzimušajam vīrietim mo-
bilo telefonu Iphone 5s. Notiek izmeklēšana.

• 26.jūlijā tika konstatēts, ka Izvaltas ciemā no SIA 
“IVI2” glabātuves pazuda četri gāzes baloni.

• 26.jūlijā Krāslavas iecirknis uzsāka Indras cie-
ma iedzīvotāja, bezvēsts pazudušā Pjotra Ļaha, 
dzimuša 1993.g. meklēšanu. Par viņa atrašanas 
vietu nekas nav zināms kopš š.g. 17. jūlija. Poli-
cija lūdz ikvienu, kam ir infor-
mācija par vīrieša iespējamo 
atrašanas vietu, paziņām vai 
jebkura cita informācija, kas 
sekmētu meklēšanu, ziņot 
pa telefoniem 65603409, 
65603403 vai vēršoties per-
sonīgi Kriminālpolicijā.

Lauksaimniekus reģionos aicina piedalīties zāles pļaušanas iepirkumos
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs tuvākajā 

laikā reģionos plāno izsludināt iepirkumus me-
hāniskai zāles pļaušanai gar ceļmalām. 

Visā Latvijas teritorijā VAS Latvijas autoceļu 
uzturētājs veikusi zāles pļaušanas darbus valsts 
autoceļu nodalījumu joslās, lai uzlabotu autovadītā-
jiem ceļu un tiem pieguļošo teritoriju pārredzamību. 

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs ir pabeigusi 
zāles pļaušanas darbus uz valsts galvenajiem un 
svarīgākajiem reģionālajiem asfaltētajiem autoce-
ļiem, bet uz mazākas nozīmes reģionālajiem ce-
ļiem un uz vietējas nozīmes autoceļiem uzņēmums 
plāno daļu veicamo pļaušanas darbu uzticēt lauk-
saimniekiem.

“Mums tā ir iespēja efektīvāk izlietot autoceļu 
uzturēšanas darbiem atvēlēto fi nansējumu, vienlai-
kus dodot iespēju lauksaimniekiem pilnvērtīgi no-
slogot tehniku un nopelnīt. Arī ziemas periodā ceļu 
uzturēšanas darbos mēs piesaistām lauksaimnie-
kus, kuru autoparkos ir atbilstoša tehnika, lai varētu 
operatīvāk un plašākā mērogā veikt autoceļu tīrī-
šanas darbus,” norāda VAS Latvijas autoceļu uz-
turētājs valdes priekšsēdētājs Vladimirs Kononovs.

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs lauksaimnie-
kus aicina sekot līdzi informācijai uzņēmuma mā-
jaslapā www.lau.lv, kā arī reģionālajā presē.

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uz-
turēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo 
valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 
km, no tiem vairāk nekā 8 000 km autoceļu ir ar 
melno segumu, gandrīz 12 000 km ir grants auto-
ceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz 
vairāk nekā 900 tiltiem. 

Miks Lūsis, VAS Latvijas autoceļu uzturētājs,
sabiedrisko attiecību speciālists

Piektdien, 5. augustā pārdošanās būs jaunas dažā-
du krāsu dējīgu šķirņu vistas (4-6 mēn.) un gaiļi. La-
bas dējējvistas (10-12 mēn.) Pēc pasūtījuma - jaunas 
zosis, pīles, paipalas, paipalu olas. Tālr. 29142247, 
šoferis 29158908

Aglona - 7.45, Šķeltova - 8.00, Grāveri – 8.20, Auleja – 8.40, 
Kombuļi – 9.00, Izvalta - 9.15, Borovka - 9.30, Krās la va (Os-
tas ie la) – 9.45, Skais ta – 10.20, st. Skais ta – 10.35, Kalnieši 
– 10.50, Pie dru ja – 11.05, Lupandi – 11.15, Vaicuļeva - 11.25, 
In dra – 11.30, Sku ki – 11.45, Ro bež nie ki – 12.00, Asū ne – 12.15, 
Dag da – 12.35, Ezer nie ki – 13.00, Andzeļi – 13.15, Andrupene – 
13.30, Mariampole – 13.40, Jaunokra – 13.50, Priežmale – 14.00.

Žurnāli augustā“Ilustrētās Junioriem” 
anotācija

Kā sp ortisti gatavojas olim-
piskajām spēlēm Rio.

Fotostāstā:  sporta talisma-
nu parāde.

Iepazīsti unikālos niedrājus!
Kā pasargāties no zibens.
Lielais dumpis prot labi mas-

kēties.
Infografi kā – pašam savs 

herbārijs.
Kā izaudzēt jaunu kāju.
Bīstams, bet sasniedzams – 

asteroīds Bennu.
Zem lupas zvaigžņu lietus.
Troļļu zeme Norvēģija.
Laipni lūgts longbordistu pa-

saulē!
Slīdošo akmeņu noslēpumi.
 “Tavs augusts” ar jaunām iz-

stādēm, pasākumiem, 
koncertiem un kino 
erudītu konkursu.

“Ilustrētās Junio-
riem” augusta eksper-
tu viedokļi.
Atbildes uz lasītāju 
uzdotajiem jautāju-
miem.
• Kāpēc elektrības vados 

karājas kurpes?

• Ko nozīmē ceļa zīmes “A10”, “E16” 
utt .?

• Kā atrada vietu Brīvības piemi-
neklim?

• Kāpēc muša berzē kājas?
• Kāpēc 30 oC ir par karstu?
• Jenots un jenotsuns – kāda atšķirī-

ba?
• Kāpēc fotogrāfi jas ir četrstūrainas?
• Kad olimpiskajās spēlēs pirmo reizi 

startēja Latvijas sporti sti ?
• Kāpēc pastmarkām ir robotas ma-

liņas?
• Kā gliemeži pārvietojas?

Annas eksperiments ar at-
sperīgajām bundžām.

Plakātā – izturīgais kamielis.
Vasaras darbnīcā jautras 

spēlītes un balonvāciņš.
Jasmīna gatavo gardo gva-

kamoli.
“Fizmix” veido ter-

mosu. 
Tehnoloģiju jaunu-

mi, bilžu mīkla, atpūtas 
stūrītis, komikss, jauni 
konkursi, uzvarētāji un 
balvas.

2016. gada Drau-
ga kartes piedāvājums.
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