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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Ziemassvētku tirdziņš Krāsla-
vā - tā ir tikšanās vieta, svētku dā-
vanu iegāde. Un iepazīšanās! Starp 
laipnajām tirgotāju sejām, protams, 
pamanīju debitanti. Ilze Jakovele 
ir keramiķe no Aulejas. Tik tiešām 
mūsu novads ir talantiem bagāts. 

Ilze - “Saules skolas” un Rēzeknes 
mākslas skolas absolvente. Viņas 
melnās keramikas izstrādājumi pir-
cējus apbūra ar autores šarmu. Un 
apburošo smaidu. Nespēju slēpt vili-
nājumu un novēlēju veiksmīgu māks-
liniecisko darbību! 

Tirdziņš: troksnis, kņada, kon-
certs. Un patīkams papildinājums 
- fotokluba “Zibsnis” piedāvājums 
nofotografēties Ziemassvētku noska-
ņās izveidotā fotostūrītī.

Alekseja GONČAROVA foto 

Tirdziņš un fotostūrītis Nākamais Ezerzemes numurs 
iznāks 30. decembrī.

Sirds nejautā, kāds būs tai guvums, 
kas gaida mūs, kas notiks rīt, 
Lai dienas trauc. Mums paliek tuvums, 
Ko gadi nevar nolaupīt.

Leonora un Kazimir Ruskuļi!
No sirds sveicam 

Jūs zelta kāzu jubilejā!

Vēlam stipru veselību, mazāk raižu un vēl ilgus gadus 
nodzīvot!

Ruskuļu ģimenes

Ar Ziemassvētku baltajām 
kamanām
Eglīšu gaismā
Brauksim Jaunagadam pretī,
Līdzi ņemot tik labās dienas,
Gaišās domas un cerību putnus.
      
       Mīļie Ūdrīšu pagasta iedzīvotāji!

Lai Ziemassvētku gaišums un brīnums 
sasilda katru sirdi, nes laimi, mieru un ticību kat-

rā mājā ! Radošu, iecerēm bagātu un veiksmīgu 
Jauno gadu pagasta iedzīvotājiem novēl Ūdrīšu 
pagasta pārvalde.

Ziemassvētki ir ceļā
Pasauli sasildīt,
Dot ticību laimei
Un sapņus piepildīt…

Gaišas domas un patiesu prieku Ziemassvētkos! 
Raženiem darbiem bagātu ikdienu, labu veselību 
un gaišu svētku prieku Jaunajā gadā!

Izvaltas pagasta pārvalde

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes 
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar 
labām domām, darbīgām
dienām un priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts, 
neatlaidīga griba
saprasties, paciest un palīdzēt!

Lai gaišuma, mīļuma un labestības pilni Ziemas-
svētki! Jaunajā 2015. gadā – piepildīt iecerēto, ne-
pazaudēt iegūto, atrast meklēto!

Dagdas novada pašvaldības vārdā Domes 
priekšsēdētāja S. Viškure

Tīrumam līdzīgs Tavs darbīgais mūžs -
Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.
Atskaties,priecājies, rītdienu sveic,

Ieklausies - visi paldies Tev teic.

A. god. ģimenes ārstu 
Konstantinu JEVSTRAHINU 

skaistajā dzīves jubilejā  sveic Konstantinovas pagasta 
pārvalde, feldšeru punkts un pacienti.

Lai varam panest to, ko paceļam;
Lai spējam sasniegt to, ko ieceram; 
Lai daudz mēs labu darbu padarām; 
Lai sirdsmierā un saticībā dzīvojam.

Gaišus un miera pilnus Ziemassvētkus! 
Izturību, spēku un veiksmi Jaunajā 2015.gadā!
Aulejas un Kombuļu pagastu iedzīvotājus svētkos 
sveic pārvalžu vadītājs Aivars Umbraško.

Invalīdu biedrība “Stariņš” sveic savus
biedrus, Krāslavas novada invalīdus, 
novada domi un visus sponsorus 
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā! 
Vēlam visiem ģimenes siltumu, lai 
Jūsu ģimenes pavardā uguns nekad 
nenodziest. Lai miers un saticība dzīvo jūsu 
gaišajās mājās. Katra diena lai sniedz 
Jūsu darba augļus un cerību piepildījumu.
Lai stipra veselība un daudz spēka!

Invalīdu biedrība “Stariņš”

Sirsnīgi sveicam skaistajā 
dzīves jubilejā 

Janīnu PLINTU!

Novēlam veselību, Dieva svētību, ilgus 
mūža gadus, veiksmi pasākumos!

Mamma, brāļi Donats un Edmunds ar ģimenēm, 
krustdēls Andris, krustmeita Diāna

Lai Jūsu cerībām
Zaļas egles sīkstums,
Lai Jūsu darbiem
Dvēseles mūžība,
Lai Jūsu domām - 
Ziemassvētku gaišums!

Grāveru pagasta iedzīvotāji!
Lai Jums gaiši un priecīgi Ziemassvētki, kā arī 

panākumiem bagāts 2015. gads!
Aglonas novada Grāveru 

pagasta pārvalde

Sagaidot Ziemassvētkus un Jauno 
2015. gadu, Krāslavas novada pen-
sionāru biedrība apsveic visus 

pensionārus, domes deputātus un darbiniekus 
un visus atbalstītājus. Lai Jaunajā gadā jūs pavada 

veiksme visos labajos darbos, lai sveiki un veseli ir 
jūsu radi un tuvinieki, laimīgi jūsu bērni un mazbērni! 
Neaizmirstiet arī par vientuļajiem cilvēkiem, apciemo-
jiet viņus, dāviniet viņiem savu sirds siltumu un līdz-
jūtību!

    Mīļie Skaistas un Kalniešu
                pagastu ļaudis!
Lai katram izdodas atrast
ceļu uz savu sirdi,
iedegt tajā siltu liesmu
un izstaroto gaismu dāvāt apkārtējiem! 
Sirdssiltus Ziemassvētkus un 
sirdsgudru Jauno gadu!

Skaistas un Kalniešu pagasta pārvaldes
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Firma “LEVEN”
Apsveic savus pircējus Ziemassvētkos un 

Jaunajā gadā.
Savos veikalos piedāvājam plašu santehnikas preču 

klāstu: apkures katlus, dūmvadus, boilerus, konvekto-
rus, maisītājus, tualetes podus, duškabīnes, hidroforus, 
vannas.

Atlaides visām precēm!
Gaidām Jūs mūsu veikalos!

Krāslavā, Vasarnieku 2, tālr. 65622073
Dagdā, Skolas 4A, tālr. 65653354
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Pirmais sniegs kā pirmā palīdzība 
– noklāj rētas, bet nesadziedē;

Un visu ziemu dvēsele vien-
tuļā palātā

visu tumsu grib dalīt ar divi...
vai visu tevi (kā rudens - lapas) no-
ģērbt no sevis nost

Otrais sniegs kā otrā iespēja
Izlauzties no istabas, ko biji man 
izīrējis savas sirds kreisajā priekškam-
barī,
Savākt savas mantiņas un klusiņām 
nokust.

Trešais sniegs (uz laimi)
sadzen mūs tējas vai Dieva namiņos
parunāties vai paklusēt,
ar acīm meklējot logu –
vērot, kā sniegpārslas 
kutina debesis...
un nesaprast – 
kāpēc debesis 
nesmejas.

Inga Pizāne

Saeimas vēlēšanas šogad traucēja 
mūsu politiķiem laicīgi pieņemt valsts bu-
džetu. Tagad viņi līdzīgi nesekmīgajiem 
skolēniem izpilda mājas darbu pēdējā brī-
dī. Radās ļoti daudz dažādu jautājumu, kas 
ir saistīti ar neskaidrībām budžetā 2015. 
gadam, turklāt Saeimas deputāti iesniedza 
vairākus simtus grozījumu. Protams, līdz 
ar to palielinās budžeta izdevumi. 

Oficiāli Finanšu ministrija paziņojusi, 
ka 2015. gada budžetā „fiskālā telpa” ir 
ļoti šaura. Paskaidrojot „normālā valodā”, 
tas nozīmē, ka valdība nepieļaus būtisku 
izdevumu palielināšanu. Taču Finanšu 
ministrija vienmēr atstāj vietu manevram. 
Arī šoreiz: no visiem Saeimas deputātu ie-
sniegtajiem grozījumiem budžetā valdošā 
koalīcija izvēlēsies tos, kuriem tiks virzīti 
papildu līdzekļi. Plānots, ka šim mērķim 
valdība ir gatava piešķirt miljonu eiro. 

Izvērtējot faktus par to, kuri depu-
tāti iesniedza konkrētus grozījumus, top 
skaidrs, ka katram savs krekls tuvāks. Vie-
ni lobē sporta zāles remontu, citi - baznī-
cas restaurāciju…

Ar visambiciozākajiem grozījumiem iz-
cēlās partija „Saskaņa”. Opozīcija ir pārlie-
cināta, ka valdība nepamatoti samazinājusi 
nodokļu ieņēmumu prognozi. Sakarā ar to 
deputāti piedāvā būtiski paaugstināt darba 
algas skolotājiem, palielināt finansējumu 
valsts augstskolām un zinātniekiem. Vēl 
„Saskaņa” grasās panākt tādu iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa sadali, kas būtu izdevī-
gāka pašvaldībām. Taču opozīcijas priekšli-
kumus Saeima diemžēl neņems vērā. 

Ambiciozu priekšlikumu iesniedza arī 
Ingunas Sudrabas frakcija „No sirds Latvi-
jai”. Deputāti cīnās par to, lai valsts atceltu 
sociālo izmaksu „griestus” un iegūtos lī-
dzekļus virzītu pensiju palielināšanai. Agrāk 
valdība jau ir noraidījusi šo ierosinājumu. 

Politiķi no valdošajām partijām piedā-
vā pieticīgākas idejas, labi  saprotot: jo ma-
zāka ir prasītā summa, jo lielākas izredzes 
gūt atbalstu. Piemēram, „Vienotība” iztei-
ca priekšlikumu piešķirt 15 000 eiro Cēsu 
Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas 
restaurācijai un 10000 eiro Rīgas Katoļu 
ģimnāzijas atbalstam. Nacionālā apvienī-
ba piedāvā piešķirt 10 tūkstošus eiro Les-
tenes baznīcas atjaunošanai. „Nacionāļi” 
rosina rast finansējumu arī Latvijas Na-
cionālo partizānu apvienībai - kopumā 30 
tūkstošu eiro apmērā. Savukārt 6000 eiro 
nepieciešami spēlfilmas „Segvārds Vientu-
lis” izrādīšanai Latgales skolās patriotiskās 
audzināšanas pasākumu ietvaros.

Mēģināts rast atbalstu 100 tūkstošu 
eiro piešķiršanai sacensībām pludmales 
volejbolā, kas ir paredzētas Jūrmalā, 242 
tūkstoši eiro nepieciešami, lai atbalstītu 
talantīgo sportistu un valsts izlašu sagata-
vošanos dalībai 2016.gada Olimpiskajās 
spēlēs, 300 tūkstoši eiro - lai veidotu un 
izgatavotu vienādas sporta formas Latvijas 
sportistiem, piedaloties starptautiskajās 
sacensībās. 

Neaizmirst parlamentārieši arī par bēr-
niem. Divu bērnu rotaļu laukumu ierīkoša-
nai Liepājā tika prasīti aptuveni 40 tūkstoši 
eiro. Bet rotaļu laukuma izbūvei Valmierā 

lūdza piešķirt pat 40 tūkstošus eiro. Tika 
izteikti arī daži priekšlikumi, kas saistīti 
ar Latgales attīstību. Piemēram, Saeimas 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 
paziņoja, ka 90 tūkstoši eiro nepieciešami 
Latgales reģionālās radio studijas izveidei, 
bet ZZS rosina piešķirt 5000 eiro Latgales 
Radio, lai izveidotu programmu par patrio-
tismu un piederības izjūtu Latvijai. Savu-
kārt bijušais Daugavpils domes priekšsē-
dētājs Rihards Eigims izteicis priekšlikumu 
par 20 000 eiro piešķiršanu Daugavpils 
teātra remontam. Starp citu, VL-TB/LNNK 
(NA) iestājas ar citu priekšlikumu - par 20 
000 eiro piešķiršanu šim pašam teātrim 
oriģināllugu iestudējumiem. 

Protams, deputātu priekšlikumu īste-
nošanai nepieciešamo līdzekļu kopsumma 
nedaudz pārsniedz budžeta iespējas. Šajā 
ziņā var piekrist Finanšu ministrijas pozīci-
jai: ja atbalstīt visus ierosinājumus, naudas 
valsts kasē vispār nepaliks. 

Neskatoties uz to, cik daudz no ie-
priekšminētajiem projektiem tiks īstenoti, 
īpaša labuma visiem iedzīvotājiem nebūs. 
Jo Latvijas mērogā – tas ir kā piliens jūrā. 

Vikotors ŪDRIŠS
No redakcijas: Saeima trešdien, 17. 

decembrī, galīgajā lasījumā pieņēma nā-
kamā gada valsts budžetu, un 2015.gada 
valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi prog-
nozēti 7,3 miljardi eiro, bet izdevumi – 7,5 
miljardi eiro.Debates par budžetu un pa-
vadošajiem likumprojektiem ilga gandrīz 
deviņas stundas. Par budžetu nobalsoja 
60 koalīcijas deputāti, pret – 13 opozīci-
jas deputāti no partijas “No sirds Latvi-
jai” un “Latvijas Reģionu apvienības”, bet 
21 partijas “Saskaņa” deputāts atturējās.

Miljona eiro sadalīšana
Kā politiķi mēģina pilnveidot valsts budžetu 2015.gadam

Pirms ceļa atklāšanas Krās- 
lavas novada domē notika pro-
jekta vadības komitejas sēde, 
kurā vairākkārtīgi tika uzsvērts, 
ka Latvijas un Baltkrievijas kopī-
gie projekti ne vien uzlabo abu 
valstu infrastruktūru, bet arī vei-
cina kaimiņattiecības un pozitī-
vi sekmē sadarbību. Krāslavas 

novada domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks atzina, ka abu 
valstu iedzīvotāji ir ieinteresēti, lai 
šādi projekti tiktu īstenoti. 

Ceļa atklāšanā piedalījās 
projekta realizētāji, Baltkrievijas 
Republikas Ģenerālkonsuls Vik-
tors Geisiks, Krāslavas novada 
domes, Braslavas rajona pašval-

dības (Baltkrievija)  un Latvijas, 
Baltkrievijas robežsardzes pār-
stāvji. Pasākumu ar dziesmām 
bagātināja Krāslavas jaunietes. 
Vēsturiskajā brīdī klātesošos 
uzrunāja projektu vadītāja Ilze 
Stabulniece, uzsverot jaunā ceļa, 
kas virzās uz robežšķērsošanas 
punktu Kaplava-Pļusi nozīmīgu-
mu pierobežas kontekstā. Vie-
sus uz Kaplavas zemes sveica 
pārvaldes vadītājs Andris Uzuls, 
kurš uzsvēra, ka jebkurš jauns 
objekts, kas tiek atklāts, rada 
priecīgu noskaņojumu. Labi, ka 
ir tādi projekti, kas veicina virzību 
uz priekšu. 

Ilze un Andris kopīgi pār-
grieza tradicionālo sarkano len-
tīti, paziņojot, ka ceļš ir vaļā, var 
braukt! 

Jāatzīmē, ka arī Baltkrievi-
jas pusē projekta “Kaimiņu ceļš” 

ietvaros tiek veikta ceļa rekons-
trukcija posmā no Pļusu ciema 
Braslavas rajonā līdz Latvijas 
robežai. Pie robežas Baltkrievijas 
pusē ierīkota auto stāvvieta. Balt-
krievijā rekonstruētais ceļš tiks 
atklāts 23. decembrī.

Projekts „Kaimiņu ceļš” tu-
vojas noslēgumam. To realizēja 
Krāslavas novada dome sadar-
bībā ar Valsts robežsardzes Dau-
gavpils administrāciju, Braslavas 
rajona izpildkomiteju, Baltkrie-
vijas Republikas Valsts robež-
sardzes komiteju un Vitebskas 
apgabala izpildkomitejas Ekono-
mikas komiteju. Projekta kopē-
jās izmaksas ir 511755,34 EUR. 
Eiropas Savienības finansējums 
(90%) 460 579,80 EUR, nacionā-
lais līdzfinansējums 10%. 

Juris ROGA
Autora foto

Ceļš ir vaļā!
11. decembrī svinīgi atklāts pierobežas rekonstruētā ceļa 
Vecborne – Matulišķi posms līdz vienkāršotam robežas 
šķērsošanas punktam Kaplava – Pļusi. Ceļš tapis realizējot 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 
projekta „Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu pieejamības uz-
labošana caur robežšķērsošanas punktu Kaplava – Pļusi” / 
„Kaimiņu ceļš” (LLB-2-254)”. Noasfaltētais ceļa posms ir 
stratēģiski svarīgs gan iedzīvotājiem, kuri dodas uz robežas 
šķērsošanas punktu, gan kalpos arī uzņēmējdarbības veici-
nāšanai un attīstībai. Ceļš ved uz vienu no lielākajiem kokap-
strādes uzņēmumiem Latgalē — SIA “Varpa”.

Maksa par zvanu tiek ie-
turēta no brīža, kad tiek pie-
dāvāts izvēlēties saru-
nas valodu. Zvanot no 
stacionārā Lattelecom tālru-
ņa - maksa tiek noteikta sa-
skaņā ar Lattelecom tarifu, 
bet veicot zvanu no mobilā tālru-
ņa - saskaņā ar attiecīgā opera-
tora tarifiem.

Uzzināt par transportlīdzek-
ļu rindām uz Latvijas -Krievi-
jas robežas var arī izmantojot  
mobilo tālruni! Ikreiz, kad vēlaties 
uzzināt, cik kravas automašīnu 
gaida rindā pie Terehovas, Greb- 
ņevas, Pāternieku un Silenes 
muitas kontroles punktiem un 
aptuveno gaidīšanas ilgumu, no 
sava mobilā tālruņa sūtiet īsziņu 
uz numuru 157 ar pieprasījuma 
kodu - BORDER (maksa par īs-
ziņu - EUR 0,21).

Aktuālā informācija par rin-
dām uz Latvijas-Krievijas un 
Latvijas-Baltkrievijas robežas ir 
pieejama VID mājaslapā sada-
ļā „Muita” / „Muitas kontroles un 
robežkontroles punkti”, kā arī 
Valsts robežsardzes mājaslapā 
sadaļā „Automašīnu rindas līdz 
valsts robežai”.

Ceļotāju ievērībai

Automašīnu 
 rindas uz robežas
Aktuālāku informāci-
ju par automašīnu rin-
dām uz Latvijas – Krievijas 
robežas var iegūt,  piezva-
not Valsts ieņēmumu die-
nestam pa informatīvo tāl-
runi 1898.
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Dienests visu dienu un nak-
ti – visprecīzākais kārtības sargu 
darba raksturojums. Laiku pa lai-
kam var dzirdēt kādu neapmie-
rinātu izsaucienu: „Kur skatās 
policija?” Taču, ja mūsu dzīvībai 
draud briesmas vai notiek zā-
dzība, ģimenes skandālu gadīju-
mos, mēs meklējam aizsardzību, 
zvanot pa tālruni 110. Un palīdzī-
ba tiek sniegta nekavējoties.

Manuprāt, lasītāji bija ganda-
rīti par to, ka „Ezerzemes” 9.de-
cembra numurā tika publicēti to 
Latgales reģiona pārvaldes Krās- 
lavas iecirkņa policistu vārdi, kuri 
saņēma Iekšlietu ministrijas un 
Valsts policijas apbalvojumus. 
Krāslavas iecirkņa priekšniekam, 
pulkvežleitnantam Ivaram Jaku-
šonokam, kurš ir veltījis dienes-
tam jau divdesmit piecus gadus, 
par augstu profesionalitāti pie-
šķirts Iekšlietu ministrijas augstā-
kais apbalvojums – Zelta goda 
zīme… Sakarā ar to es viņu arī 
sirsnīgi sveicu, kad kārtējo reizi 
pieklauvēju pie priekšnieka kabi-
neta durvīm.

Nolēmu vērsties pie autori-
tatīvā vadītāja ar lūgumu minēt 
konkrētus piemērus no dienesta 
ikdienas darba. Jo avīzes rubri-
ka „Krimināls, notikumi” piedāvā 
tikai sausu informāciju, no kuras 
mēs uzzinām: dažreiz nedēļas 
laikā tiek reģistrēti vairāk nekā 
piecdesmit likuma pārkāpumi 
vai negadījumi. Vienu jautājumu 
es piedāvāju intervijas ievadam: 
„Kāds bija aizejošais gads?”

Pēc nelielas pauzes mans 
sarunas biedrs uzsāka savu 
stāstu: „Šis gads nebija viegls, 
daudzējādā  ziņā tas bija lī-
dzīgs iepriekšējiem. Vairāk raižu 
mums bija sakarā ar to, ka tika 
izsludināts ārkārtas stāvoklis Āfri-
kas cūku mēra skartajā teritorijā: 
jūnijā palielinājās slodze visam 
personālsastāvam un transpor-
tam, kā arī izdevumi degvielai. 
Pašlaik mēs esam spiesti strā-
dāt stingras ekonomijas režīmā. 
Mūsu policijas iecirknim uzticē-
tajā teritorijā diennakts režīmā 
dežūrēja četras patruļas, kas 
kontrolēja transportu un gājējus. 
Kriminogēnās situācijas dēļ ir jā-
veic mūsu ikdienas darbs. Mēs 
vienmēr nekavējoties reaģējām 
uz satrauktiem zvaniem no noti-
kumu vietām. Operatīvās grupas 
un citi darbinieki strādāja saliedē-
ti, līdz ar to policijas patruļām, kas 
dežurēja uz ceļiem, nebija jāpa-
met sanitārie posteņi.”

Policijas iecirkņa priekšnieks 
konstatēja: Latgalē ir vērojama 
pārkāpumu un noziegumu skaita 
pieauguma tendence, arī Krāsla-

vas policijas iecirknī atklāto no-
ziegumu skaits nesamazinās. Ir 
arī laba ziņa - pirmo reizi izdevās 
pilnībā nokomplektēt kadru sa-
stāvu, un tagad droši var stāties 
pretī jebkādiem izaicinājumiem.

Daži piemēri no policijas ik-
dienas. 14.maijā Vecdomē tika 
atrasts vīrieša līķis ar vardar-
bīgas nāves pazīmēm. Signāls 
tika saņemts no kaimiņiem, un 
jau pēc dažām dienām aizdomās 
turamais tika aizturēts un apcie-
tināts. Izmeklēšanas gaitā tika 
atklātas šausminošas nozieguma 
detaļas. Prātu zaudējis un iereibis 
cilvēks konflikta laikā iesita gados 
vecākajam radiniekam ar nūju pa 
galvu, policijas darbinieki konsta-
tēja mirušajam arī durtas brūces, 
turklāt upurim mutē tika atstāts 
nazis. Operatīvā grupa rīkojās 
„uz karstām pēdām”, un drīz vien 
no sabiedrības tika izolēts bīs-
tams cilvēks, kurš vēlāk mēģināja 
aizstāvēt sevi, aizbildinoties ar 
invaliditāti. Visi lietiskie pierādīju-
mi ir nosūtīti uz prokuratūru, tālāk 
notiks tiesa. Tas ir jau iepriekš 
paredzams dzīves scenārijs tiem, 

kas izvēlas noziegumu ceļu. 
Novembrī – vēl viena ār-

kārtēja situācija: smagi miesas 
bojājumi, kas izraisīja cietušā 

nāvi, tika konstatēti 
Robežnieku pagastā. 
Arī šoreiz izmeklēša-
na bijusi rezultatīva, 
jo tā atkal bija orga-
nizēta „uz karstām 
pēdām”. Diennakts 
laikā aizdomās tura-
mais tika aizturēts un 
apcietināts. Noziegu-
ma cēloņi ir visiem 
labi zināmi. Alkoho-
lisko dzērienu lieto-
šanas laikā vīrietis, 
kuram jau pāri 30 ga-
diem, iedūra ar nazi 
savam vecākajam 
pudeles brālim un 
viņu nāvīgi ievainoja.

Tā ir mūsdienu 
bēdīgā realitāte… 
Naudu ēdienam un 
maizei bezdarbnieki 
atrod ar grūtībām, 
bet pudelei - apbrī-
nojami viegli. Un 
bieži tieši viesmīlīgie 
saimnieki kļūst par 
noziedznieku upu-
ri... Dažāda veida 
un mēroga zādzību 
izmeklēšana  - po-
licijas galvenā „gal-

vassāpe” ne tikai Latgalē, bet arī 
visas republikas teritorijā. Zagļu 
uzmanību piesaista viss, kas slik-
ti nolikts - no vislētākās konfektes 
līdz vissmagākajām dzelzceļa 
sliedēm. Vieglu peļņu nesošs 
rūpals ir visai saistošs, ar ko var 
izskaidrot daudzas sērijveida zā-
dzības.

Nesen arī Krāslavā uzlies-
mojusi zādzību epidēmija, kad 
tika apzagtas vairākas automa-
šīnas. Tika sasisti auto stikli, uz-
lauztas durvis, bojāti aizdedzes 
slēdži, pazudušas automagneto-
las un citas mantas no auto sa-
loniem. Bija aizdzīts automobilis 
„Peugeot”. Pateicoties Krāslavas 
iecirkņa policistu un Latgales re-
ģiona pārvaldes darbinieku profe-
sionālajai darbībai, izdevās atrast 
iepriekšminēto „varoņdarbu au-
toru” un nodot tiesībsargājošām 
institūcijām. Viņa vaina pierādīta 
septiņās epizodēs, vēl šim div-
desmitgadīgajam „nakts roman-
tikas cienītājam” tiek inkriminēta 
zādzība ar ielaušanos Andrupe-
nes veikalā. Taču, kā saka, cik 
ilgi virvei vīties - vienalga gals 

pienāks…
Ir jau izaugusi vesela pa-

audze cilvēku, kas meklē nevis 
darbu, bet piedzīvojumus. Uz 
savu vieglprātīgo galvu, protams. 
Jūnijā Krāslavas iedzīvotāji bija 
sašutuši sakarā ar vandālisma 
aktiem pilsētas senajos kapos, 
par ko „Ezerzeme” jau stāstīja  
saviem lasītājiem. Vispārsteidzo-
šākais šajā situācijā ir tas, ka ar 
sabiedrības un policijas palīdzību 
mēs uzzinājām - kapus apgānī-
ja astoņpadsmitgadīga dāma un 
nepilngadīgs jauneklis. Meklējot 
arī citas izklaides, šis pārītis tur-
pināja uzdzīvi Ezerkalnā, kur viņi 
sabojāja automašīnu, apzaga 
sakņu dārzus un salauza augļu 
kokus. Rezultāts - trīs krimināllie-
tas ir apvienotas vienā lietvedībā, 
izmeklēšana ir beigusies. Soda 
neatvairāmības princips noteikti 
tiks ievērots. 

Vasarā mierīgu dzīvi Dagdā 
aptumšoja zādzību sērija no ga-
rāžām un daudzdzīvokļu māju 
pagrabiem, un tikai rudenī izde-
vās visu noskaidrot un noteikt 
vaininieku. Visiem par izbrīnu - 
šīs epopejas „varonis” bija Dau-
gavpils iedzīvotājs. Šādi gadījumi 
mūsdienās nav retums, taču tie 
vienmēr apgrūtina policistu  dar-
bu - no sākuma tiek veikta deta-
lizēta vietējo „piedzīvojumu cie-
nītāju” pārbaude. Lai izmeklētu 
visus lietas apstākļus, ir nepiecie-
šamas vairākas nedēļas, reizēm 
pat mēneši. 

Policijas darbs ir daudzpu-
sīgs. Jūs domājat, ka mūsu nova-
dā netiek konstatēti mēģinājumi 
atpirkties no ceļu policijas? Saka-
rā ar to arī mūsu pusē tiek iero-
sinātas krimināllietas. Vai ir vērts 
izaicināt likteni, lai administratīvā 
soda vietā par ātruma pārsnieg-
šanu dabūt kriminālsodamību. 
„Par kukuļa piedāvāšanu draud 
kriminālsods,” brīdina Krāslavas 
policijas iecirkņa priekšnieks.

Jau vairākas reizes tika 
skaidrots, cik riskanti ir glabāt ne-
reģistrētus šaujamieročus, taču 
dažiem cilvēkiem tik un tā patīk 
tos kolekcionēt. Gada sākumā 
policijas darbinieki veica divas 
sankcionētas kratīšanas Dagdas 
novadā, un vienam iedzīvotā-
jam tika konstatēta vesela iero-
ču noliktava. Septiņi gludstobra 
un vītņstobra šaujamieroči, 418 
patronas un dažādi piederumi. 
Šis īpatnējais vaļasprieks tagad 
var atstāt nopietnas sekas un 
negatīvi ietekmēt visu šī vīrieša 

turpmāko dzīvi. Izmantojot gadī-
jumu, Ivars Jakušonoks pievēr-
sa uzmanību tam, ka līdz 2015.
gada 1.janvārim ir nepieciešams 
reģistrēt visus gāzes ieročus, ja 
tas nav izdarīts pirkšanas brīdī 
specializētajā veikalā.

Operatīvā meklēšanas dar-
bība tiek organizēta gadījumos, 
kad saņemta informācija par 
malu medniekiem un malu zvej-
niekiem. Sadarbībā ar policiju 
īpaši aizsargājamajā dabas te-
ritorijā, dabas parkā „Daugavas 
loki”, tika novērsta zivju neliku-
mīga ieguve, izmantojot tīklus un 
nakts šņores. Rezultāts - divas 
krimināllietas. Jūnijā malumed-
nieku notveršanas gaitā operatīvi 
strādāja Aivars Vecelis, pašvaldī-
bas policijas darbinieks.

Sarunas noslēgumā Valsts 
policijas Latgales reģiona pār-
valdes Krāslavas iecirkņa priekš-
nieks uzsvēra: „Tiesībsargājošas 
institūcijas pievērš lielu uzmanību 
arī narkotisko vielu izplatīšanas 
un lietošanas problēmai. Profi-
laktiskie pasākumi, reidi, iegūtās 
informācijas pārbaude un izmek-
lēšana noslēdzas ar likumsaka-
rīgu rezultātu. Tiek ierosinātas 
krimināllietas un administratīvā 
pārkāpuma lietas, taču gribu dot 
padomu vecākiem: ievērojiet vi-
sas izmaiņas pusaudžu uzvedī-
bā. Dažādus pārkāpumus ir ie-
spējams novērst, un tas ir vieglāk 
nekā risināt lielas problēmas. 

Ziemassvētku un Jaungada 
svētku priekšvakarā atgādinu, ka 
pirotehnisko līdzekļu realizācija 
ir atļauta tikai licencētās tirdz-
niecības vietās. Ja jums ir liela 
vēlēšanās organizēt iespaidīgu 
uguņošanu, kas izgaismos nakts 
debesis, uzmanīgi izpētiet ins-
trukciju un neļaujiet bērniem pie-
kļūt pirotehnikas izmantošanas 
vietai! Diemžēl dažādi negadīju-
mi, kas beidzas ar smagiem mie-
sas bojājumiem, invaliditāti vai 
cietušā nāvi, notiek katru gadu.

Slidens ceļš ir ļoti bīstams, it 
īpaši tad, ja pie stūres ir iereibis 
vai nepieredzējis autovadītājs. 
Arī gājēji bez atstarotājiem, īpaši 
lauku apvidū, rada draudus cil-
vēka dzīvībai, jo tas ir viens no 
izplatītākajiem avāriju cēloņiem.

Sargājiet sevi un savus tuvi-
niekus! Vēlu visiem „Ezerzemes” 
lasītājiem priecīgus un mierīgus 
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 
gadu!”
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Kas slēpjas aiz skopajām rindām „Krimināls, notikumi”

Bieži vien ir vieglāk ievēroja-
mi pārspīlēt ar ārējo ienaidnieku, 
nevis atzīt pašu valstī pieļautās 
kļūdas.

Saistībā ar notikumiem Uk-
rainā un Putina Krievijas agresī-
vo uzvedību mūs atkal un atkal 
pāršalc samērā histēriskas ziņas 
par dažādu Krievijas ietekmes 
aģentu darbībām Latvijā, pro-
tams, komplektā ar lielā kaimiņa 
ietekmēto informatīvo telpu (pro-
pagandu) un tās sevišķo stāvokli 
Latvijas – Krievijas pierobežā 
(Latgalē). 

Nupat raidījums “De Facto” 
(14.12.2014.) atradis sensāciju 
par iespējamo atsevišķu paš-
valdību sadarbību ar Krievijas 
nevalstiskajām organizācijām. 
Šaubos, vai kādam tas vēl ir no-
slēpums, tomēr atgādināšu, ka 
Rēzeknes un Rīgas pašvaldī-
bas jau gadiem ilgi vada ļaudis, 
kuru partijai ir tiešais sadarbības 
līgums ar Putina partiju. (Rīgā ir 

vieglāk atrast kādu citu darbu, 
bet Rēzeknē nu jau sen kā tiek 
terorizēti pašvaldības iestāžu 
darbinieki, kuri atļaujas nepiekrist 
vadības lēmumiem.)

Tomēr – bez panikas

Pirmkārt, tas ir teju tāds kā 
katra mūsdienu ziņu dienesta 
darbības standarts – jo dramatis-
kāk tiek pasniegta kāda informā-
cija, jo lielāka potenciālā lasītāju, 
skatītāju un klausītāju uzmanība. 

Otrkārt, tā ir elementāra 
daudzu komentētāju (un diem-
žēl, arī lēmēju) Latgales realitāšu 
nepārzināšana. Lai cik bieži mēs 
sev atkārtojam “pašapziņas pilno 
patiesību“ par Latviju kā mazu 
valsti, acīmredzot arī niecīgie 
ģeogrāfiskie attālumi ir pietiekošs 
attaisnojums, lai par Latgales 
lietām runātu tikai klišeju pilnos, 
vienkāršotos melnos teikumos.

Līdz ar to var novērot, ka visa 

diskusija tā vai citādi noslēdzas ar 
vieniem un tiem pašiem secinā-
jumiem: 1) Putina režīma propa-
gandas klātbūtnes un ietekmes 
problēma pastāv un 2) vienīgais 
risinājums ir cīņa ar sekām – at-
sevišķu TV kanālu aizliegšana, 
Latvijas mediju (pamatā krievva-
lodīgo) stiprināšana un aktīvāks 
drošības iestāžu darbs pierobežā.

Doma par kāda informācijas 
kanāla aizliegšanu mūsu laikos 
šķiet diezgan absurda. Kā simbo-
lisku aktu to var izdarīt, taču no 
attiecīgā kanāla tehniskās pie-
ejamības puses tā ir cīņa ar vēj-
dzirnavām. Arī Latgales pilsētās 
(kāds jaunums!) ir neskaitāmi ka-
beļtelevīziju operatori, laukos pie 
daudzām mājām vīd satelītuztvē-
rēju šķīvji, pieejams mobilais in-
ternets un pašā pierobežā vēl labi 
uztverami Krievijas un Baltkrievi-
jas raidītāju signāli. Daudzi no 
šīs vides operatoriem nedarbojas 
Latvijas jurisdikcijā. Papildus uz 

aizliegumiem derētu paskatīties 
ar Krievijas opozicionāru piemē-
ru – katru rakstu vai TV pārraidi, 
kuru aizliedz valdība, arī cilvēcis-
kas ziņkāres vadīti pa aplinkus 
ceļiem noskatās 10 reizes lielāka 
auditorija, nekā sākotnēji cerēts.

Pati melīgākā un nekaunīgā-
kā propaganda nevar darboties 
pilnīgā atrautībā no pastāvošās 
realitātes. Domājams, tās autori 
cītīgi pēta un studē savu mērķa 
auditoriju, noskaidro tajā jau pa-
stāvošos neapmierinātības avo-
tus un izmanto tos. Propagandai 
vajadzīga augsne un pamats 
tās iespējamībai ir vienāds gan 
Francijā, gan Latgalē – drošības 
sajūta jeb, pareizāk sakot, tās trū-
kums. Materiāli nodrošināts cil-
vēks, kuram pieejami apmierinoši 
valsts un pašvaldību pakalpojumi 
(sociālie, veselības, transporta 
infrastruktūras, izglītības un citi) 
ir ļoti slinks līdzskrējējs jebkādam 
radikālam piedāvājumam, jo tas 
galu galā ir saistīts ar krasu un 
pilnīgi neprognozējamu pastāvo-

šā stāvokļa (gan finansiālā, gan 
drošības) maiņu. Pārsteidzoši, 
bet Krimas vai Luhanskas (aicinu 
Ukrainas pilsētu nosaukumu lat-
viskošanai, arī Harkiva vai Ļviva, 
par pamatu ņemt oriģinālvalodu) 
iedzīvotāju vidū kultivētās propa-
gandas galveno saukļu vidū bija 
“Krievijas pensijas, pabalsti un 
algas!“ nevis īpaša Krievzemes 
mīlestība. Te ir arī atbilde, kāpēc 
daudzi Latvijas iedzīvotāji (ne ti-
kai Latgalē) ir jau sen sev paņē-
muši Krievijas Federācijas pasi.

Krievijas mediju informatīvais 
piedāvājums nebūtu tik ietekmīgs 
bez ievērojamas izklaides sada-
ļas, kurā tas tiek veiksmīgi iepa-
kots. Lielākā daļa mūsu iedzīvo-
tāju Krievijas kanālus slēdz iekšā 
nevis tikai tādēļ, lai noskatītos to 
piedāvātās “ziņas“, bet ar nolūku 
skatīties dažādās filmas, reportā-
žas un TV šovus sev saprotamā 
valodā un par sev saprotamām 
vai dažādu sentimentālu iemeslu 
dēļ tuvām tēmām. 

Turpinājums 4.lpp

Latgales informatīvā (ne)drošība
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Lauku skolas pasaule ir ap-
brīnojama... Mājīgums, zinātkāru 
bērnu ačteles, viesmīlīgi skolotā-
ji.  Priežmalē nebiju bijis vairākus 
gadus, pat nepamanīju direktoru 
maiņu, taču Sandra Rakova iz-
rādījās gaišs cilvēks: „Laipni aici-
nāti, pie mums tūlīt, tūlīt sāksies 
žēlsirdības stunda.”

Jaunā Priežmales pamat-
skolas direktore stāsta, ka šajā 
skolā strādā jau ceturtdaļgad-
simtu. Viņa atceras, kad te bija 
vidusskola, bet tagad ir tikai 
42 skolēni un 19 pirmsskolas 
vecuma bērni. Diemžēl lauku 
ģimeņu migrācija turpinās... 
Nelielajā skolas pedagogu ko-
lektīvā puse skolotāju nav vie-
tējie, brauc no citām skolām. 
Par to viņiem milzīgs paldies, 
uzsver direktore. Ir apvienotās 
klases un tādas, kurās mācās 
tikai... viens skolēns. Bet tas 
netraucē organizēt pilnvērtīgu 
mācību procesu.

. . . ž ē l s i r d ī -
bas stunda – tā 
ir Ziemassvētku 
tradīcija. Tajā pul-
cējās visi skolas 
audzēkņi, kas 
satilpa vienā mā-
cību klasē. Angļu 
valodas skolotāja 
Karīna Stivriņa tik 
emocionāli vadī-

ja stundu, ka bērni 
klausījās, elpu aiz-
turējuši. Arī man 
bija interesanti vērot 
skolotājas darbu. 
Ziemassvētku skaņ-
darbus Karīna izpil-
dīja solo un duetā 
ar skolas direktori. 

Kaut ko tādu reti nākas redzēt...
Neparastās mācību stundas 

noslēgumā izskanēja aicinājums 
pievērsties žēlsirdībai. Skolotā-
ja Karīna atklāja skumju stāstu: 
Geraņimovas ciemā dzīvo seš-
padsmitgadīgais Roberts, kurš 
nekad mūžā nav staigājis. Viņam 
ir ļoti nepieciešams relaksāciju 
krēsls, kas ir dārgs. 16. decembrī 
tika atklāta labdarības akcija „Pa-
līdzēsim Robertam”. Bet žēlsirdī-
bas stunda, bez šaubām, zēniem 
un meitenēm paliks atmiņā uz 
visu mūžu. 

Nedaudz vēlāk es uzzinā-

ju, ka Karīna Stivriņa kā Aglonas 
vidusskolas direktora vietniece 
piedalījās VIII Starptautiskajā Bal-
tijas humānās pedagoģijas kon-
ferencē. Tajā piedalījās pedagogi 
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Somijas, Krievijas, Ukrainas un 
Gruzijas. Viļņā Starptautiskā hu-
mānās pedagoģijas centra goda 
prezidents Šalva Amonašvili pa-
sniedza Karīnai vienu no četrām 
zelta krūšu nozīmītēm „Sirds un 
Gulbis”. Ar to arī skolas kolektīvs 
un avīzes redakcijas kolektīvs 
tevi, Karīna, no sirds sveic!
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Karīna Stivriņa

„Sirds un Gulbis”

Žēlsirdības stundā.

Skolas lepnums – Jūlija Šelepeņa, Sarmīte Špele un Karīna Butlere.
Direktore Sandra Rakova un sagatavošanas klases audzēknis 
Kārlis, bez kura nenotiek neviens skolas pasākums.

Turpinājums. Sākums 3.lpp 
Tāpat ir pilnīgi skaidrs, ka šis 

sentiments tiek rūpīgi kultivēts un 
ir sevišķi iedarbīgs tajā cilvēku 
grupā, kuru jaunība tika pavadīta 
Padomju Savienībā.

Arī informatīvajā karā – līdzī-
gi kā īstā karā – ir neatgriezeniski 
zaudējumi. Nu jau ļoti daudzus 
cilvēkus nekāda propaganda vai 
pretpropaganda nespēs pārlieci-
nāt mainīt viņu līdzšinējo nostāju 
un viņi zināmus informācijas ka-
nālus patērē apzināti, neskatoties 
ne uz kādiem tajos tiražētiem, ar-
vien murgainākiem realitātes sa-
grozījumiem. Šie kanāli un to sa-
turs ir viņu komforta vai atkarības 
zona. Ukrainas austrumi šeit atkal 
ir bēdīgs piemērs. Atsevišķi iedzī-
votāji konflikta zonā vēl joprojām 
tic, ka, piemēram, Kadirova čeče-
nu radikālie algotņi no vienības ar 
zīmīgu nosaukumu “Nāve“ aizstāv 
viņus un pareizticīgo Krieviju no 
mistiskas Kijevas “fašistu huntas“ 
(avots). Tas un ticība vienlaicī-
giem Putina apgalvojumiem par 
Krievijas atrašanos ārpus konflik-
ta viņu uztverē pilnīgi labi sadzīvo. 

Ko darīt? 

Pirmkārt, jāsaprot, ka 15 ga-
dus intensīvi kultivētām putinis-
ma idejām un to pasniegšanas 
mehānismiem nav īstermiņa risi-
nājumu. Labākais veids pretoties 
propagandai ir pašu mājās darīt 
to, kas mums ir jādara un bija jā-
dara katru dienu līdz šim – uzla-
bot valsts un pašvaldību iestāžu 
sniegto pakalpojumu kvalitāti vi-
sos reģionos, atbalstīt lielāku bēr-
nu skaitu ģimenēs, apkarot ko-
rupciju un stiprināt valsts robežas 
(it sevišķi austrumu pusē). Visas 
tās lietas, kas normālai sabied-
rībai un atbildīgam valsts aparā-
tam tik un tā jādara. Tikai tā mēs 
varam pilnībā pārraut to minimālo 
saiti ar realitāti, kuru savas efek-
tīvas iedarbības nolūkiem jāuztur 
pat pašai trakākajai propagandai. 

Runājot par iespējami ob-
jektīvas informācijas sniegšanu 
par notikumiem ārpus Latvijas 
(piemēram, Ukrainā), mēs ļoti 
daudz varētu gūt no sadarbības 
ar tiem neatkarīgajiem medijiem, 
kas tai pusē jau/vēl darbojas un 

turklāt lielākoties raksta un raida 
krievu valodā. Kādēļ gan Latvi-
jas Sabiedriskie mediji nevarētu 
attīstīt intensīvāku sadarbību ar 
Krievijas “Doždj” (tvrain.ru) vai 
“EHO Moskvi” un līdzīgiem Uk-
rainas medijiem, retranslēt viņu 
raidījumus? Pašreizējie Latvijas 
bezmaksas apraidē pieejamie 
TV24 un OTV ir, piedodiet, diez-
gan nožēlojamā kvalitātē.

Bet pats galvenais – šajos 
pastāvīga informatīvā kara aps-
tākļos aicinātu visus apzināties 
to, cik viegli šobrīd pieejamās 
informācijas gūzmā pazaudēt 
saikni ar realitāti. Nav taču grūti 
gan katram atsevišķi, gan visiem 
kopā laiku pa laikam pašiem sev 
pajautāt – kad tu pats personīgi 
esi pieredzējis to briesmu noti-
kumu, par kuru nupat skatījies 
ziņu raidījumā, lasīji informatīva-
jā portālā vai draugu piesūtītajā 
publikācijā kādā no sociālajiem 
tīkliem? Pajautā radiem, drau-
giem, paziņām… un tad galu galā 
arī izrādās, ka neviens tā īsti pats 
personīgi Latgalē nav redzējis tos 
Krievijas algotos kūdītājus. 

Jau sen Latgalē bija nepie-
ciešams izveidot Latvijas Sabied-
riskā mēdija studiju, lai uz vietas 
varētu vairāk veidot sižetus, ziņot 
par iedzīvotāju noskaņojumu, 
pašvaldības darbinieku un privā-
to uzņēmēju aktivitātēm, nevis 
ziņu satura sagatavošanā pama-
tā balstīties tikai uz statistiku par 
ceļu satiksmes negadījumiem 
“kaut kur Latgalē”. 

2015. gada budžetā diemžēl 
maz kas tam ir paredzēts, tomēr 
jau šīs Saeimas darba laikā patie-
si jāpanāk: reģionu sabalansētas 
attīstības iespējas (pirmkārt, jau 
pašu reģionu izveidošana, kas 
kavējas vēl kopš pagājušā gad-
simta!); jāveicina kuplas ģimenes 
– bez sakārtotas demogrāfijas 
politikas šodien nebūs mums rīt 
ne skolu, ne skolotāju, ne robe-
žas sargu, kuri nepieciešamības 
gadījumā patiesi nostāsies savas 
valsts aizstāvēšanai. Kvalitatīva 
izglītība un pieejama vispusīga 
informācija ir pamatu pamats 
Latgales un visas Latvijas drošai 
attīstībai.

Juris VIĻUMS, 
12. Saeimas deputāts

Latgales informatīvā (ne)drošība

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 12.12.2014. 
līdz 19.12.2014. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 55 no-
tikumi. Būtiskākie:
•	 Naktī uz 14.decembri Dagdā, 

Alejas ielā, apsardzes firmas 
SAIF automašīnai VW Passat 
tika izsists loga stikls. Izmeklē-
šanas pasākumu gaitā, “uz kar-
stām pēdām” tika noskaidrota 
vainīgā persona- S., vietējais 
iedzīvotājs.

•	 Laika periodā no 13. līdz 15.de-
cembrim Krāslavā, Rīgas ielā 
115 “ARD EOLTAS” veikalam 
sabojāta izkārtne. Tika uzsākts 
kriminālprocess, notiek izmek-
lēšana.

Gada nogalē krāslavieši uzzinā-
ja kādu nepatīkamu vēsti: nā-
kamā gada februārī tiks slēgta 
SEB Bankas Krāslavas filiāle. 
Tā ir vienīgā, un nu jau pēdē-
jā, banka, kas palikusi mūsu 
pilsētā. Laikraksts “Ezerzeme” 
saņēma vairākus satrauktu la-
sītāju zvanus. Cilvēki patiesi ir 
norūpējušies par to, vai viņiem 
netiks liegti ikdienā nepiecie-
šamie bankas pakalpojumi. Lai 
apstiprinātu krāslaviešu vidū 
izskanējušo vēsti, vērsāmies pēc 
komentāra par radušos situāciju 
SEB Bankas centrālē. 

No SEB bankas ārējās komuni-
kācijas projektu vadītājas Kristīnes 
Martinsones saņēmām šādu atbildi:

“SEB banka pārskata filiāļu tīklu 
atbilstoši esošajām biznesa aktivi-
tātēm un izmaiņām klientu paradu-
mos. Šo faktoru rezultātā pieņemts 
lēmums atsevišķās pilsētās, tanī 
skaitā Krāslavā un Preiļos, samazināt 
filiāļu skaitu un mainīt bankas klien-
tu apkalpošanas koncepciju - sa-
glabājot klientiem iespējas saņemt 
bankas pakalpojumus elektroniska-
jos kanālos (internetbanka, banko-
māti) un speciālistu konsultācijas 
attālināti, sazinoties ar speciālistiem 
Klientu centrā telefoniski. Galvenais 
apsvērums šādam lēmumam ir tas, 
ka redzam izmaiņas klientu uzvedī-
bā - klienti labprātāk izvēlas sev ne-
pieciešamos maksājumus veikt paši 
- 99% norēķinu notiek internetbankā 
un citos elektroniskajos kanālos, un 
tikai 1% norēķinu tiek veikti filiālē. 

Cilvēku skaits, kas šogad ir 
devušies uz SEB bankas filiālēm, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 
atkarībā no filiāles, ir samazinājies 
no 25% līdz 45%. Tostarp, Krāslavas 
filiālē šā gada 11 mēnešos apkalpoti 
par 37% mazāk klientu, salīdzinā-
jumā ar 2013. gada 11 mēnešiem, 
bet Preiļos - par 35% mazāk. Vien-
laicīgi, par 27% pieaudzis Klientu 
centrā saņemto zvanu skaits un par 
15% pieaudzis elektroniskajos kanā-
los saņemto e-pastu un jautājumu 
skaits. Mūsdienās klientiem svarīgāk 
ir ērti un ātri saņemt sev vajadzīgos 
pakalpojumus, un to visbiežāk katrs 
var izdarīt savās mājās vai darbā – 
bez nepieciešamības doties uz filiāli. 
Neraugoties uz izmaiņām, abās pil-
sētās - gan Krāslavā, gan Preiļos - arī 
turpmāk būs pieejami SEB bankas 
bankomāti un internetbankas termi-
nāli, kuros iespējams veikt nepiecie-
šamos ikdienas norēķinus. Savukārt 
klātienes konsultācijas nepiecieša-
mības gadījumā iedzīvotāji turpmāk 
varēs saņemt pie mūsu klientu da-
rījumu vadītājiem tuvākajās filiāles 
- Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 12/2 
un Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 98, 
bet atbildes uz citiem jautājumiem 
no mūsu speciālistiem, sazinoties ar 
SEB Klientu centru pa tālruni 8777.”

Jautājums - atbilde
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“Gribēju kaut ko mainīt savā 
dzīvē,” turpina Ilze. “Mūzika man 
patīk un padodas, bet gribējās 
pamēģināt sevi citā jomā. Sa-
vulaik, ļoti sen, es centos sevi 
iztēloties par pasākumu organi-
zatori. Protams, tautas nama va-
dīšana ir augstāks līmenis, tomēr 
šis darbs sasaucas ar tā laika 
pārdomām. Lai gan tikai šodien 
ir mana pirmā oficiālā darbadie-
na, es jau esmu organizējusi un 
vadījusi pilngadības svētku pa-
sākumu, kas notika 30. novem-
brī. Pagasta teritorijā reģistrēti 
desmit pilngadnieki, ieradās tikai 
seši, bet bija daudz apmeklētā-
ju, un visiem pasākums patika. 
Gribētos arī turpmāk just vietējo 
iedzīvotāju atbalstu. Tuvākie būs 
Ziemassvētku un gadu mijas sa-
gaidīšanas pasākumi. Par nāka-
mā gada plāniem – noteikti svi-
nēsim Ludviga dienu, kas ir šīs 
vietas tradīcija un nevar ļaut tai 
izdzist. Būs Jaundomes muižas 
svētki, dažādi groziņu vakari, citi 
pasākumi. Ir arī dažas jaunas 
idejas, piemēram, vasarā gribu 
rīkot jauniešu dienu, kurā pie 
Ežezera pulcēsies novada jau-
nieši. Dienas laikā notiks atrak-
cijas, sporta spēles, vakarā kāds 
koncerts, kurā uzstāsies paši 
jaunieši un rādīs savus talantus, 
vēlāk -- diskotēka.”

Ilze jau divus gadus vada 
Ezernieku meiteņu vokālo an-
sambli “Gamma”, kurā arī pati 

dzied. Kolektīvs 
jauns, bet pama-
zām iekaro savu 
vietu zem saules, 
un augustā pat 
brauca uz festi-
vālu Baltkrievijā, 
kur skatītāji viņus 
uzņēma ļoti sil-
ti. Jaunā tautas 

nama vadītāja sola, ka centīsies 
saglabāt esošos tautas nama 
kolektīvus, bet gribas arī jaunus 
veidot.

Ilze: “Ezerniekos ir mazi 
bērni, daudziem patīk dziedāt un 
viņi to labprāt dara bērnudārzā. 
Bet varētu būt arī tautas nama 
bērnu kolektīvs, ansamblis vai 
popgrupa, kas uzstātos pasā-
kumos kā tautas nama kolek-
tīvs. Dibināt pūtēju orķestri es 
diez vai uzņemtos, bet varētu 
būt citi pieaugušo kolektīvi. Pēc 
izglītības esmu kordiriģente, va-
rētu organizēt kori, mācīt vokālo 
dziedāšanu, varbūt nedaudz arī 
klavieres. Sintezatora skaņa ir 
mākslīga, klavieres skan dabīgi 
un labas klavieres ir ļoti patīka-
mi klausīties. Mūsu tautas namā 
ir klavieres, bet diemžēl sliktā 
stāvoklī un maz ticams, ka būtu 
vērts ieguldīt naudu to skaņo-
šanā. Labāk nopirkt jaunas, bet 
pagaidām mums jāiztiek ar sin-
tezatoru. Es noteikti neuzņem-
tos vadīt ne pūšamo, ne sitamo 
instrumentu kolektīvus, nemācī-
tu spēlēt ģitāru, vijoli vai tamlī-
dzīgus instrumentus -- tā nav 
mana specialitāte. Es domāju, 
mums vajag sākt ar mazumiņu, 
pakāpeniski augt un izplesties. 
Jāraugās, kāda būs iedzīvotāju 
atsaucība, ja tās nav, zūd jeb-
kurš stimuls kaut ko darīt.”

Ilze ir pārliecināta, ka studi-
jas klātienē netraucēs viņas dar-

bam Tautas namā un visu veik-
smīgi apvienos. Valodu studijas 
var nākt par labu viņas darbam 
kultūras lauciņā, jo caur valodu 
zināšanām laika gaitā varētu sa-
draudzēties ar kolektīviem ārpus 
Latvijas un varbūt sanāktu kādi 
kultūras apmaiņas braucieni un 
Ezerniekos ieraudzītu svešzem-
ju kolektīvus. Kas zina, ko pa-
veiks šī jauniete, kura pagaidām 
vēl nav izveidojusi savu ģimeni. 
Šī fakta kontekstā meitenes vār-
di par to, ka neplāno visu mūžu 
dzīvot Ezerniekos, man liek aiz-
domāties, vai tikai Ezernieku 
Tautas namam pēc gada vai da-
žiem atkal nebūs vajadzīgs jau-
ns vadītājs?

“Nākotni nevar paredzēt,” 
jauniete precizē savu izteikumu. 
“Tas, vai es palikšu Ezerniekos, 
vai es palikšu Latvijā, ir atkarīgs 
no tā, kā veidosies mana dzīve. 
Man ļoti patīk Ezerniekos, patīk 
šī vide. Es gribētu, lai pasākumi 
notiek, lai ir lielāka atsaucība no 
iedzīvotājiem. Daudzi sūdzas, 
ka Ezerniekos nav pasākumu, 
bet īstenībā tā nav, ka pavisam 
nekas nenotiek. Taču man gri-
bas atgriezt agrāko gadu akti-
vitāti, kad iedzīvotāji labprāt un 
ar prieku gāja uz tautas namu, 
piedalījās amatierkolektīvos. Es 
saprotu, ka šodien katram gribas 
pasēdēt mājas, bet vajag taču iz-
iet arī cilvēkos!“

Ilzei ir divi lieli hobiju – mū-
zika un grāmatu lasīšana. Viņa 
apgalvo, ka jau šodien izjūt mū-
zikas trūkumu dzīvē, un, ja izdo-
sies visu apvienot, grib turpināt 
studēt mūziku augstskolā un ie-
gūt solo dziedāšanas skolotājas 
izglītību. 

Juris ROGA
Autora foto 

Ezernieku kultūras dzīvе
Ezernieku tautas nams kārtējo reizi piedzīvo-
jis vadītāja maiņu – kopš decembra šo iestā-
di vada uzņēmīgā jauniete Ilze Platace. Ilze ir 
vietējā, bērnībā apmeklēja Ezernieku pirms-
skolas izglītības iestādi, pamatskolas izglītību 
ieguva Ezernieku vidusskolā, četrus gadus 
mācījās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vi-
dusskolā kordiriģēšanas nodaļā, kas tika veik-
smīgi absolvēta. Ilze ir uzsākusi studijas Dau-
gavpils Universitātē, kur apgūst angļu-zviedru 
filoloģiju. Nesen Ilzei tika izteikts piedāvājums 
kļūt par Ezernieku tautas nama vadītāju un ilgi 
nedomājot, viņa tam piekritusi. 

Īstenojot valsts sociālo politi-
ku darba, sociālās aizsardzības, 
bērnu tiesību aizsardzības, bērnu 
un ģimenes lietu, kā arī cilvēku 
ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju 
jomā, Labklājības ministrija (LM) 
informē par vairākām būtiskām 
izmaiņām, kas stāsies spēkā 
2015.gadā. 

No 2015.gada 1.janvāra:
•	 Valsts sociālās apdrošināša-

nas obligāto iemaksu objek-
ta maksimālais apmērs būs 
48 600 eiro.

•	 Slimības, maternitātes, pater-
nitātes un vecāku pabalstus, 
kā arī bezdarbnieku pabalstu 
izmaksās bez līdz šim no-
teiktajiem ierobežojumiem. 
Tas nozīmē, ka daļai cilvēku 
pieaugs pabalstu apmērs, jo 
tos pilnībā izmaksās atbilstoši 
cilvēku veiktajām sociālajām 
iemaksām.

•	 Ģimenes valsts pabalsta ap-
mērs būs noteikts atkarībā no 
bērnu skaita ģimenē. Par pirmo 
bērnu - 11,38 eiro mēnesī, par 
otro bērnu ģimenē pabalsts 
būs 22,76 eiro (2 reizes lie-
lāks), par trešo bērnu un nā-
kamajiem bērniem – 34,14 eiro 
jeb 3 reizes lielāks nekā par 
pirmo bērnu ģimenē.

•	 Valsts atbalstu celiakijas slim-
niekiem izmaksās arī bērniem, 
kuriem ir noteikta invaliditāte. 
Tāpat atbalstu izmaksās celia-
kijas slimniekiem, kas pēc 18 
gadu vecuma sasniegšanas 
mācās vispārējās vai profesio-
nālās izglītības iestādēs un nav 
vecāki par 20 gadiem vai studē 
augstskolā dienas nodaļā (pil-
na laika klātienē) un nav vecāki 
par 24 gadiem.

•	 Pabalstu par asistenta izman-
tošanu cilvēkiem ar I grupas 
redzes invaliditāti turpmāk 
maksās Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūra (VSAA). 
Pabalsta apmērs būs līdzšinējā 
apmērā, proti, 17,07 eiro ne-
dēļā. Līdz šim minēto pabalstu 
maksāja Nodarbinātības valsts 
aģentūra.

•	 Valsts sociālais pabalsts Čer-
nobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem un mirušo Černo-
biļas atomelektrostacijas avāri-
jas seku likvidēšanas dalībnie-
ku ģimenēm pieaugs no 85,37 
līdz 100 eiro. Līdz 2015.gada 
31.martam piešķirtos valsts so-
ciālos pabalstus VSAA pārrē-
ķinās un izmaksās līdz 2015.
gada 30.aprīlim.

•	 Ieviesīs pilnveidotu, starptau-
tiskajiem kritērijiem atbilstošu 
invaliditātes noteikšanas 
sistēmu. Tas nozīmē, ka cilvē-
kiem no 18 gadiem līdz valsts 
vecuma pensijas piešķiršanai, 
nosakot invaliditāti, ņems vērā 
ne tikai veselības traucējumus, 
bet arī to radītos aktivitāšu un 
funkcionēšanas ierobežoju-
mus. Tādējādi noteiks gan in-
validitātes grupu, gan arī darb-
spēju zaudējumu procentos.

•	 Minimālā mēneša darba alga 
būs 360 eiro. Minimālā stun-
das tarifa likme būs 2,166 eiro, 
pusaudžiem un cilvēkiem, kuri 
ir pakļauti īpašam riskam, mi-
nimālā stundas tarifa likme būs 
2,477 eiro.

•	 Ieviesīs sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumu (psihoso-
ciālais atbalsts) vardarbībā 
cietušiem pieaugušiem cilvē-
kiem un arī pašiem vardarbības 
veicējiem. Tas nepieciešams, 
lai sniegtu atbalstu gadījumos, 
kad ģimenē notiek vardarbība, 
kā arī situācijās, kad cilvēks 
atzīts par cietušo administra-
tīvā pārkāpuma lietvedības 
vai kriminālprocesa ietvaros, 
ir pieņemts tiesas vai tiesneša 
lēmums par pagaidu aizsardzī-
bu pret vardarbību, vai policijas 
lēmums par nošķiršanu.

2015. gadā trūcīgie cilvēki 
bez maksas varēs saņemt trīs 
veidu pakas jeb komplektus - pār-
tikas preču komplekts, individuālo 
mācību piederumu komplekts un 
higiēnas un saimniecības preču 
komplekts. Palīdzības izdalīšanu 
vistrūcīgākajām personām no-
drošinās biedrības, nodibinājumi, 
reliģiskas organizācijas un paš-
valdības vai to iestādes, iepriekš 
piedaloties Sabiedrības integrāci-
jas fonda organizētajā atlasē.

Izmaiņas sociālajā jomā 
2015.gadā

LM informē

Maza, balta sniega sega mi-
jas ar lietus lāsīšu mirdzumu un 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir 
sācies.

Veidu un iespēju kā gaidīt 
svētkus un radīt sevī svētku no-
skaņojumu ir daudz, viss atka-
rīgs no pašu vēlmes un radošās 
izdomas, taču skaidrs ir viens, ja 
svētkus negaidīsim un tiem nega-
tavosimies, svētki tieši pie mums 
nepienāks.

Mūsu Izvaltiņā ir vērušās 
“Rūķu namiņa” durvis. Te visus 
sagaida rosīga Rūķu - skolotāju 
komanda. Ikkatru mazo rūķi gai-
da aktīva līdzdarbošanās, labes-
tība un gandarījums par iemācīto 
un paveikto.

Rūķu namiņš savu darboša-
nos ir sācis laicīgi. Pirms Adven-
tes sākās spraiga rosīšanās, jo 
kā lai zina, kad Ziemassvētku 
brīnums atnāks? Pirmais lielais 
darbs - Adventes kalendāra iz-
gatavošana. Adventes kalendārs 
slēpjas Ziemassvētku vecīša 
bārdā, kur katram ik dienu ir jāpa-
strādā - jāieraksta datums.

Ar katru nedēļu mēs iede-
dzam jaunu gaismas stariņu, kas 
ienes vairāk gaismas un vairāk 
prieka. Ik nedēļu arī “Rūķu nami-
ņā” notiek jaunas aktivitātes.

Kas tie par svētkiem, ja nav 
rotājumu? Kāds azarts pārņēma 
katru mazo rūķi, kad sākās vir-
teņu veidošana. Gluži kā “For-
mulas” sacensībās, kuram tad tā 
būs garāka. Tagad visas virtenes 
rotā skolas telpas, radot ziemīgu 
svētku noskaņu.

Nekas nav labāks par pašu 
rokām un mīlestību gatavotu ap-
sveikumu. Rūķēnu galvas rotāja 
cepures un tapa cimdiņveida ap-
sveikumi saviem mīļajiem. Tie bija 
tik krāsaini! Paverot tos, parādījās 
2015. gada simbols - kaziņa. 

Kas par noslēpumu rūķēnus 
sagaidīja pēdējā Adventes nedē-
ļā, to atliek tikai uzminēt?

Krāsnī sprēgā liesmiņas,
Garšīgas būs kūciņas!
Cik brūnas, mīļas, kraukšķīgas,
Tās ir.............
Jā, piparkūciņas!

Rūķi, konditori, mices galvā 
uzlikuši, piedurknes uzrotījuši, 
uzsāka darbu. Eglītes, pusmē-
nestiņi, zvaigznītes un cita vei-
da formiņas bija sabirušas uz 
piparkūku mīklas. Gluži kā pēc 
burvju mājiena piparkūku silueti 
jau bija cepeškrāsnī, no kurie-

nes tie iznāca gaiši brūni. Bērnu 
priecīgās actiņas steidzās saska-
tīt savējo. Mikseris veica savus 
brīnumdarbus. Piparkūku virsas 
ietērpās svētku rotā, to smarža 
piepildīja skolas gaiteņus. Arī pi-
parkūkas garšoja jo īpaši, jo tās  
bija pašu rokām veidotas un de-
korētas. Katram sirdī ienāca Zie-
massvētku gars. “Svētkiem esam 
gatavi!” skanēja bērnu gavilēs.

Patiess prieks par paveikto! 
Paldies visiem, kuri atnāca, pie-
dalījās,  palīdzēja un atbalstīja.

Ziemassvētkos un Jaunajā 
gadā lai katru pārņem domas par 
gaismu sevī, labiem darbiem un 
rodas vēlēšanās iepriecināt citus!

Lielo Rūķu vārdā skolotāja 
Ligita STIVRIŅA

Rūķu darbošanās Izvaltā
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“Mani izglāba pastniece, 
kura atnesa mājās pensiju, bet 
es nevarēju piecelties kājās un 
atvērt viņai durvis,” stāsta Valen-
tīna. “Es saucu viņai, lai lauž dur-
vis. Viņa piezvanīja uz pagastu, 
atbrauca cilvēki, atvēra durvis, iz-
sauca arī “ātros” un aizveda mani 
uz Skuku pansionātu. Esmu šeit 
tikai dažas dienas, sākotnēji bija 
smagi – pirmās naktis negulēju, 
biju šeit kā nakts dežurants. Ve-
ciem cilvēkiem šādas pārmaiņas 
ir sevišķi smagas: ja lielu koku 
pārstādi, tas pieaug lēni un ne-
gribīgi. Citādi šeit ir ļoti labi, gan 
istabiņa silta, gan ēdiens garšīgs. 
Pamazām sāku iejusties jaunajā 
vietā. Piedrujā nodzīvoju divdes-
mit gadus, agrāk turēju trušus, 
kazas, bet pēdējos gados neko, 
jo vairs nebija spēka.” 

Valentīnas dzīve bijusi no-
tikumiem bagāta. Viņas dzimtā 
puse ir Preiļu piepilsēta. Ģimenē 

auga divi puikas un di-
vas meitenes, Valentīna 
- visjaunākā. Visi palika 
Latvijā, vienīgi jaunākais 
bērns apceļoja plašo pa-
sauli. Valentīna pabei-
dza Preiļu vidusskolu un 
iestājās Rīgas pārtikas 
rūpniecības tehnikuma 
tehnoloģijas nodaļā, kuru 
nepabeidza, jo devās 
jūrā. Tas nebija bērnības 
sapnis, tā sagadījās aps-
tākļi. Faktiski eksāmena 
laikā viņa saņēma darba 
piedāvājumu – jauno mei-
teni aicināja par pavāri uz 

naftas sagādes flotes (neftenaliv-
noj flot) kuģa. Viņa piekrita visai 
prozaiska iemesla dēļ – tur labi 
maksāja, un tā bija iespēja piepil-
dīt sapņi par savu dzīvokli Rīgā. 
Vidēja izmēra tankkuģis, kas bija 
nofraktēts un strādāja zem Vāci-
jas karoga, apbrauca visu pasauli 
no Ziemeļiem līdz Dienvidiem, 
pārvadājot spirtu, naftu un benzī-
nu. Pieci gadi aizritēja nemanot. 
Valentīnu nemocīja jūras slimība, 
arī darbs patika, lai gan neapmie-
rinātie ar ēdienu bija vienmēr. No 
sauszemes pavāra viņas darbs 
atšķīrās varbūt tikai ar to, ka lie-
los viļņos vajadzēja samitrināt 
galdautus, lai trauki nenoslīdētu 
uz grīdas, bet paliktu uz galda. 
Pa mitru tie neslīdēja, lai kādi viļ-
ņi bija aiz borta. Arī ar produktiem 
nebija bēdu – tos pasūtīja pati. 
Viņai nekad nebija bail, bet dažu 
reizi jutās neomulīgi, piemēram, 

kuģojot pēc ledlauža, kad sajūta 
tāda, ka tankkuģi ledus saspie-
dīs kā konservu kārbu. Ledainos 
ūdeņos bez ledlauža vispār nekā 
nevarēja kuģot. Gadījās iekļūt 
pamatīgās vētrās, arī tad bailes 
nebija, tikai neomulīga sajūta. 

“Padomju Savienības kuģus 
ostās necieta, mūs apsaukāja 
nesmukiem vārdiem. Toties ku-
ģojot varēja iepirkties ārzemju 
veikalos un pārvest tuviniekiem 
dažādas ekskluzīvas mantas. 
Apguvu ļoti labi angļu valodu, 
tajā laikā perfekti zināju četras 
– krievu, latviešu, latgaliešu un 
angļu. Angliski runāt vairs neva-
ru, valoda aizmirsās, bet, ja kāds 
anglis šodien man jautātu ceļu, 
viņu saprastu un noteikti spētu 
palīdzēt. Pēc pieciem gadiem 
nokāpu no kuģa klāja uz krasta, 
nopirku Rīgā dzīvokli, pirmais 
lielais dzīves plāns bija izpildīts,” 
turpina sirmgalve. “Izmācījos par 
šoferi un iekārtojos darbā takso-
metru firmā. Pavāra darbs sievie-
tei ir ļoti smags, tāpēc nomainīju 
profesiju. Taksometru stūrēju 
desmit gadus. Par taksisti nestrā-
dāsi, ja nebūsi labs psihologs. Es 
vienmēr novērtēju, kāds cilvēks 
gatavojas sēsties pie manis auto-
mašīnā, gadījās arī kādam atteikt 
braucienu, ja radās nelabas aiz-
domas. Pasažieri ir dažādi, bija 
arī tādi, kuri pamanījās braukt 
uz sveša rēķina. Tālab taksistam 
ir nepieciešama arī laba atmiņa, 
jāatceras cilvēkus. 

Pēc desmit gadiem taksista 

darbs apnika un devos strādāt 
par neatliekamās medicīniskās 
palīdzības automašīnas šoferi. 
Lielas izvēles nebija, neiešu taču 
strādāt par smagā autotranspor-
ta šoferi! Tas bija smags laiks. 
Cilvēki domā, ieslēdz sirēnu un 
brauc! Patiesībā ar sirēnu bija 
jābūt vēl uzmanīgākam nekā 
bez tās, jo nekad nevarēja pa-
redzēt citu šoferu reakciju brīdī, 
kad ieslēdz sirēnu. Viens strauji 
bremzē, cits negaidīti manevrē. 
Dežurēju diennakti caur trim, rei-
zē biju šofere un sanitāre. Nācās 
arī nestuves ar pacientu stiept, jo 
jāpalīdz mediķiem, ja viņi lūdz. 
Brigādē bijām trīs cilvēki. Gadījās 
izsaukumi arī uz lielām avārijām, 
atceros, viena tāda bija pie mē-
beļu nama, kur smagā automašī-
na saskrējās ar trolejbusu. Toreiz 
mūs visus mobilizēja, lai cietušos 
operatīvi nogādātu medicīnas 
iestādēs. Pie briesmīgajiem ska-
tiem cilvēks pierod, tev jāstrādā, 
tu dari savu darbu.”

Arī “ātrajos” Valentīna no-
strādāja desmit gadus, tādejā-
di kopējais šoferes darba stāžs 
sasniedza divus desmitus gadu. 
Viņa nekad nav iedomājusies 
parēķināt, kurš darbs bijis finan-
siāli izdevīgāks – braukt jūrā vai 
strādāt par taksisti? Uz šo jautā-
jumu atbild, ka labi ienākumi bija 
šajā abās darbavietās. Kļūstot 
vecāka, Valentīna nopirka sev 
māju Piedrujā, kurp pārcēlās uz 
pastāvīgu dzīvi no Rīgas. Viņai 
vienmēr ļoti paticis mežs, mīlēju-
si ogot un sēņot. Dzīvojusi viena 
pati, viņas mammīte aizgāja mū-
žībā 75 gadu vecumā, tētis agri 
mira. Pašai ģimenes dzīvē nebija 
laimes. Pirmajā laulībā bija divi 
bērni, abi nomira pavisam mazi. 
Pensionāre stāsta, ka tā laika 
medicīna viņas mazos bērniņus 
nevarēja izglābt. Pēc laika appre-

cējās otrreiz, bet otrais vīrs nomi-
ra un bērnu abiem nebija. Laika 
gaitā ir pazuduši kontakti ar savu 
māsu un abiem brāļiem. Tuvojas 
Ziemassvētki un gadu mija. Ko 
sirmgalve vēlas svētkos sev un 
ko grib novēlēt citiem šajās die-
nās?

Valentīna: “Lai visiem uz šīs 
zemes ir labi, lai nav nekādu karu! 
Nav ko ārdīties, dzīve tāpat ir īsa 
un vecumā to jūtu kā vēl nekad 
dzīves laikā. Mani gadi ir mana 
bagātība! Padomju gados vara 
neļāva svinēt Ziemassvētkus, bet 
cilvēki tos tāpat svinēja. Man ļoti 
patīk Ziemassvētki, Jaunais gads 
un Līgo – tie ir mani svētki! 

Man nav saprotama gauša-
nās par to, ka no Latvijas aizbrauc 
cilvēki. Tas ir normāli — jauniem 
ir jāsāk dzīvot patstāvīgu dzīvi, 
un ko tad viņš visu laiku mam-
mai papam kabatā skatīsies? 
Es savulaik pa kluso devos jūrā, 
nevienam neko neteicu, jo negri-
bēju uztraukt vecākus. Sazinā-
ties ar krastu varēja retu reizi pa 
radiotelefonu, tas gan nebija lēti, 
viss maksāja naudiņu. Jaunajiem 
jāsāk pašam savu dzīvi kārtot. 
Mācās tikai no savām kļūdām. 
Man arī dzīvē bija daudz kļūdu, ir 
lietas, kuras varbūt arī pamainītu, 
bet jūrā es ietu noteikti, par šofe-
ri arī strādātu, un uz laukiem no 
Rīgas būtu pārcēlusies. Tā ne-
bija problēma mainīt pilsētu pret 
laukiem, jo līdz 16 gadiem augu 
laukos un vecākiem bija jāpalīdz. 
Pirms skolas nācās pat zosis ga-
nīt. Neesmu radusi mierīgi sēdēt 
uz vietas, varbūt tāpēc šodien 
man pansionātā garlaicīgi, tele-
vizors īpaši neinteresē. Es labāk 
palasu grāmatu vai avīzi.”

Juris ROGA
Autora foto

Tankkuģa pavāres dzīvesstāsts
Skuku sociālās aprūpes centrs ir kā glābšanas riņ-
ķis daudziem veciem cilvēkiem, kuri vecuma vai 
slimības dēļ nokļūst sarežģītā dzīves situācijā. Pen-
sionāre Valentīna Morščiņina šeit ir jaunpienācēja, 
centrā nokļuva dažas dienas pirms Ziemassvētkiem. 

12. decembrī Dagdas novada Tau-
tas namā notika Roku darinātāju 
saiets – meistardarbnīcas, un sāka 
darbu izstāde – pārdošana ‘’Zie-
massvētku noskaņās’’. 

Klātesošos atklāšanas pasākumā 
uzrunāja Tautas nama direktors Jāzeps 
Ornicāns, kuru priecēja jau pats fakts, ka 
izstāžu zālē sapulcējās vairāki desmiti cil-
vēku, starp kuriem bija jau agrāk redzētas 
sejas un arī jaunas. Sarūpēto izstrādājumu 
skaits ir vēl vērienīgāks, un nav vērts pat 

mēģināt uzskaitīt visas tehnikas, kas šeit 
pārstāvētas — tas vienkārši nav izdarāms, 
lai kādu neaizmirstu. 

J. Ornicāns: „Ļoti labi, ka šeit visa ir tik 
daudz, tas apliecina jūsu prasmes. Kad cil-
vēks var kaut ko radīt, tad viņš var priecēt 
citus. Brīnišķīgi, ka katrā novada pagastā 
ir tādi cilvēki, kuri nodarbojas ar krāšņām 
lietām, ierāda savas prasmes bērniem un 
mazbērniem, saglabājot mums cerību, ka 
jaunā paaudze iemācīsies gan adīt, gan 
tamborēt, gan liet sveces un daudzus citus 

rokdarbus.”
Pasākuma iniciatore ir 

Dagdas tautas nama mākslinie-
ce-noformētāja Sarmīte Kromā-
ne, kura pati izdomāja šo lietu 
un velk lielo nastu. Patīkami, 
ka cilvēks izrāda pašiniciatīvu, 
bet tās ir liekas klapatas, laiks 
un enerģija. Pateicībā par to 
Jāzeps uzdāvināja Sarmītei rozi 
un šokolādi. Pati Sarmīte savu 
iniciatīvu neuzskata par nastu, 
jo viņai ir daudz atsaucīgu pa-
līgu. Turpinājumā simboliska 
Ziemassvētku dāvaniņa tika pa-
sniegta katram izstādes dalīb-
niekam un dalībniecei, kopumā 
viņu ir 31, no dažiem pagastiem 
atbrauca pat vairāki.

Pēc tam visi devās uz lielo 
zāli, kur notika piecas meistar-
darbnīcas. Vispirms Skaidrī-
te Augustāne parādīja, kā top 
smaržīgās ziepes, pastāstīja par 
izejmateriāliem, atklāja dažus 
knifus. Turpinājumā katrs devās 
pie attiecīgā galdiņa, kur rādīja 
tieši tās lietas, ko gribējās apgūt. 
Piemēram, biškopis amatieris no 
Dagdas Jānis Viļums vadīja klū-
gu pīšanas darbnīcu. Šo arodu 
viņš apguva dziļā sociālisma lai-

kos. Sākās ar to, ka sievas māsīca ar dēlu 
aizgāja uz pīšanas kursiem, atnesa mājās 
pirmo nieciņu. Jānis pagrozīja rokās — ne-
kas sarežģīts nav. Pilsētas dzīvoklī garlaicī-
gi, gribējās kaut ko darīt un pēc šī parauga 
viņš izgatavoja savu pirmo rokdarbu. Drīz 
paveicās apmeklēt kursus Rīgā. Jau pir-
mais darbs Jānim izdevās ļoti smalks un 
tas pabija izstādēs Latvijā, Maskavā un pat 
Šveicē. Tas bija sakņu pinums – cibiņa. Lai-
ka gaitā ieguva Tautas daiļamata meistara 
nosaukumu. Viņš pats izgatavoja arī dažā-
dus rokdarbiem nepieciešamos instrumen-
tus, jo tajā laikā pat kārtīgu nazi nevarēja 
nopirkt. Piemēram, darbnīcā varēja aplū-
kot īlenu, kas izgatavots no metināšanā 
izmantojamā elektroda. Jānis apgalvo, ka 
lielākais deficīts šodien ir laiks. Tieši tāpēc 
viņš tagad vairāk laika velta biškopībai, bet 
pīšanai pievēršas reti. 

Vārdu sakot, šī saieta dalībniekiem 
bija dota iespēja parādīt savu veikumu un 
iedvesmoties no citiem darinājumiem, kā 
arī apgūt jaunas iemaņas. Savukārt citiem 
apmeklētājiem tā ir iespēja apskatīt dari-
nājumus un iegādāties kādu jauku, tostarp 
arī netradicionālu dāvaniņu Ziemassvēt-
kiem. Izstāde – pārdošana apskatāma no 
12. decembra līdz 4. janvārim un šogad 
tajā ir ļoti bagātīga izvēle. Tiesa, atsevišķi 
darbi nav nopērkami un atliek vien minēt, 

kāpēc darba īpašnieks nevēlas to pārdot. 
Viena no versijām – dažam ļoti smalkam 
un rūpīgam darbam cena varētu būt pārāk 
augsta iedzīvotāju maksātspējai.

Juris ROGA, autora foto

Izstāde - pārdošana 
“Ziemassvētku noskaņās”
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Ziemassvētki nav iedomājami 
bez daudzām lietām - eglītes, spo-
žām svecītēm, piparkūkām, dāva-
nām, konfektēm un, protams, bez 
laba vēlējumiem un sirsnīgiem vār-
diem. Mūsu Krāslavas pamatskola 
jau vairākus gadus ir iesaistījusies 
projektā „Draudzīga skola”.  Bet mēs 
gribam, lai mūsu skola būtu vēl drau-
dzīgāka. Mums bija ļoti daudz domu, 
kā tieši pirms Ziemassvētkiem to pa-
veikt. Šajā reizē mēs nolēmām tur-
pināt jau gada sākumā iesākto ideju 
ar skolēnu plaukstiņām - skolēnu un 
skolotāju rakstītos vēlējumus un svei-
cienus uz papīra plaukstām apkopot 
un darīt zināmus visiem. Uz skaisti 
noformētajām papīra plaukstiņām vē-
lējumi bija tik dažādi - tie bija gan sev, 
gan skolai, gan skolotājiem… Esam 
priecīgas, ka mūsu organizētajā ak-

cijā piedalījās arī skolas direktore ar 
jauku un sirsnīgu vēlējumu- „…un, 
ja ceriņu ziedi Jums neatnesa gai-
dīto prieku, nekur jau nav teikts, ka 
LAIME nevar atbrist pa sniegu…”! 
Īpašs prieks par mazajiem pirmkla-
sniekiem, kuri vēlēja visiem veiksmi 
jaunajā gadā, priecīgus Ziemassvēt-
kus, laimi mācību gadā un, protams, 
daudz dāvanu. Jāatzīmē arī 9. klašu 
vēlējumi, jo viņiem šis mācību gads ir 
pēdējais šajā skolā - viņi vēlēja laimi, 
prieku, veselību, veiksmi, dzīvesprie-
ku, izdošanos, pārsteigumus… 

Visas plaukstiņas ar sirsnīgajiem 
vēlējumiem šobrīd rotā skolas 1. stāva 
kāpņu telpas sienu. Neviens nevar paiet 
garām, neielūkojoties un neizlasot kādu 
vēlējumu. Esam pārliecinātas, ka tas vēl 
vairāk nostiprinās kopības, draudzības 
un šobrīd arī svētku sajūtu skolā.

Mēs jūtamiem gan lepnas, gan 
gandarītas par savu veikumu, jūta-
mies priecīgas, ka mūsu ideju at-
balstīja skolasbiedri. Mēs vēlamies 
arī citus skolēnus iedrošināt nebai-
dīties ne tikai plānot, bet arī īstenot 
savas idejas, jo - kurš gan cits, ja ne 
mēs! Esam pateicīgas visiem Krāsla-
vas pamatskolas klašu kolektīviem 
un viņu audzinātājām par atsaucību. 
Īpaši liels paldies skolas direktorei Vi-
jai Koncevičai, psiholoģei Veltai Daņi-
ļevičai un klases audzinātājai Jeļenai 
Japiņai.

Gaišus un svētīgus Ziemassvēt-
kus! Panākumiem un idejām bagātu  
Jauno gadu! Lai piepildās viss, kas 
šobrīd sirdī noglabāts!

Krāslavas pamatskolas 8.b klases 
skolnieces Līga SKERŠKĀNE un 

Evita SEILIŠA

Rainis ir teicis: „Kas nezin pagātnes, 
nezin tagadnes”. Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejs ir tieši tā vieta, kur var no-
kļūt pārsteidzošā pagātnes pasaulē. Divu 
nedēļu laikā 230 „Varavīksnes” vidusskolas 
5. -12. klašu skolēni pavadīja mācību stun-
das muzejā. 

5. – 7. klases skolēni iepazinās ar apa-
vu vēsturi, bet 8. -12. klases audzēkņi – ar 
grāfu Plāteru pils vēsturi. Protams, mēs ap-
meklējām arī Krāslavas tūrisma informāci-
jas centru, kas atvērts pavisam nesen. 

Grāfa tēlā iejutās un mūs sagaidīja 
interesantais un enerģiskais muzeja spe-
ciālists Eduards Danovskis, kurš novadīja 
brīnišķīgu interaktīvo nodarbību. Mēs ne 
tikai klausījāmies, bet bijām aktīvi šī proce-
sa dalībnieki. Diemžēl, ne uz visiem mūsu 
gida jautājumiem mēs zinājām atbildes, 
taču Eduards ar humoru un radošu pieeju 
mums palīdzēja. Laiks pagāja nemanot – tā 
teica bērni. Lūk, dažas atziņas:

Karīna (9.kl.): Mācību stunda muzejā 
bija izzinoša un aizraujoša. Ekskursijas va-
dītājs stāstīja saprotami un konkrēti. Kaut 
nu būtu vairāk šādu ekskursiju!

Jolanta un Dana (10.kl.): Gids Edu-
ards ir ļoti draudzīgs un jautrs. Viņā ir inte-
resanti un patīkami klausīties.

Arīna un Evelīna (10. kl.): Mēs uzzi-
nājām daudz jauna par grāfu Plāteru vēs-
turi. Muzejā strādā interesanti un iniciatīvi 
cilvēki!

Māris (9.kl.): Man patika viss, sevišķi 
ekskursijas vadītājs!

Gribam pateikt lielu paldies visiem mu-
zeja darbiniekiem, sevišķi E. Danovskim, 
mūsu sociālo zinību skolotājiem L. Kairānei, 
L. Pizānei, A. Jakubovskim. Un pateicamies 
mūsu direktorei Ludmilai Senčenkovai  par 
atbalstu šādu mācību stundu organizēšanā.

Aleksandra PETUNOVA,  „Varavīksnes” 
vidusskolas 11. a klases skolniece 

Decembra pirmajās dienās Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolā norisinājās Vese-
lības nedēļa, ko organizēja skolas parla-
ments un vecāko klašu skolēni ar Latvijas 
Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un 
Aglonas novadu komitejas izpilddirektores 
Sandras Molotokas atbalstu. Šīs nedē-
ļas devīze – „Mēs par dzīvi!”. Pasākuma 
galvenais mērķis - popularizēt veselīgu 
dzīvesveidu jauniešu vidū un atgādināt, 
kāpēc veselība ir tik svarīga un vērtīga. Vi-
dusskolēni bioloģijas skolotājas Ievas Bo-
jarčukas vadībā ierosināja dažādas idejas, 
kā atraktīvi un jautri, 
bet galvenais node-
rīgi organizēt Veselī-
bas nedēļu. Visi ve-
cāko klašu skolēni 
tika iesaistīti darbā, 
jo nozīmīgākais ak-
tivitāšu uzdevums 
bija veicināt jaunie-
šu interesi.

Nedēļas laikā 
tika veikta aptau-
ja par smēķēšanu, 
jaunieši līmēja papī-
riņus ar saviem vār-
diem pie krāsainiem 
šabloniem, kam bija 
augļu un dārzeņu  
forma, tas simbolizēja dažādas darbības, 
kuras saistītas ar veselīgu dzīvesveidu. 
Jaunieši gatavoja prezentācijas jaunāko 
klašu skolēniem par nepieciešamību rū-
pēties par sevi un savu veselību. Nedēļas 
beigās dejotāji organizēja zibakciju skolas 
foajē, kurā varēja piedalīties visi gribētāji. 
Tika apkopoti aptaujas rezultāti, un ir no-
teiktas nesmēķējošās klases, uzvarētāji 
saņēma balvu - garšīgu pīrāgu. 

 Jautras veselības stundas, ko saga-
tavoja 12. b klases skolēni, bija ne tikai 
interesantas, bet arī pamācošas. Jaunieši 
prezentēja skečus par kokakolas un čipsu 
kaitīgumu, kāpēc ir jāmazgā rokas pirms 
ēšanas, cik svarīgi nesamērcēt kājas un 
neapaukstēt ausis, bet sākumskolēni atbil-
dēja uz jautājumiem. Bija ļoti patīkami vē-
rot, kā 12. klašu audzēkņi vingroja kopā ar 
mazajiem. Ar smaidu un arī ar entuziasmu 
viņi veica enerģiskas kustības mūzikas pa-
vadījumā. Pasākuma laikā bija nodrošinā-
ta jautra un priecīga atmosfēra. Jaunāko 
klašu skolēni centās uzmanīgi klausīties, 
bet vidusskolēni labprāt dalījās savās zi-
nāšanās par to, kā saglabāt veselību, jo tā 
ir ļoti svarīga ikvienam. 

Aizraujoši un jautri pagāja Sarkano 
lentīšu diena. Ja cilvēks ir par veselīgu 
dzīvesveidu, tad jāpiesprauž pie apģēr-
ba sarkanā lentīte. Tādu skolēnu bija ļoti 
daudz, kaut gan pastāv arī pretējā viedok-
ļa piekritēji.

 12. а klases skolnieces katru dienu iz-
pētīja ēdienkarti, ko sastādījusi skolas pa-
vāre, un veidoja organismam  un veselībai 
noderīgu vielu sarakstu, kas atrodamas 
šajos ēdienos. Ar mūsu pavāres piedalī-
šanos tika organizēta saruna par to, kāds 

produktu sastāvs tiks izmantots. Pēc tam 
meitenes meklēja visu nepieciešamo infor-
māciju par ēdienu sastāvu un produktiem, 
kas ir veselīgi mūsu organismam. Šī aktivi-
tāte palīdzēja iegūt daudz jaunu zināšanu 
un interesantu faktu. Katru dienu ēdnīcā 
visiem apmeklētājiem tika prezentēti krā-
saini plakāti ar noderīgu informāciju tiem, 
kas nav vienaldzīgi pret savu veselību.

   Pašlaik mūsu skolas centrālajā ēkā 
mācās arī sākumskolas audzēkņi, tāpēc 
bija izveidotas tieši viņiem domātas lapas 
ar ēdienkartes sastāvu un vissvarīgāko in-

formāciju, ko nepieciešams zināt, lai rūpē-
tos par savu veselību. Protams, bērni ne-
var pilnībā apzināties, cik svarīgi ir saudzēt 
savu veselību. Taču mēs bijām gandarīti 
par to, ka viņi vismaz sāka interesēties par 
šo jautājumu un katru dienu uzmanīgi la-
sīja ēdienkarti ar vitamīnu sastāvu, ko var 
saņemt pusdienās. 4. klašu audzinātājas 
Ž.Boļšakova un О. Daļecka pateicās par 
šo interesanto ideju. Skolotājas atzina, ka 
bērni tiešām interesējās, ko viņi ēd. Bērni 
lasīja ēdienkartē rakstīto un apsprieda, cik 
veselīgas būs viņiem sagatavotās pusdie-

nas.
Viena no aktuālākajām problēmām 

mūsdienu pasaulē ir aptaukošanās, īpaši 
bērnu vidū. Ne visi skolnieki ēd pusdienas 
skolas ēdnīcā, daži lielā starpbrīža laikā 
iet mājās, citi labprāt pērk picu vai maizī-
tes tuvākajā veikalā. Protams, ne visi tā 
rīkojas, taču diezgan daudz skolēnu tieši 

tā iztērē savu kabatas naudu. Ar saviem 
plakātiem mēs gribējām parādīt, cik daudz 
veselīgu vielu satur produkti, kuri tiek pa-
redzēti pusdienām skolas ēdnīcā. Nav 
mazsvarīgs arī tas fakts, ka pusdienas un 
ēdieni mūsu skolā ir ne tikai veselīgāki un 
garšīgāki, bet arī daudz izdevīgāki nekā 
tuvākajos veikalos.

 Veselīgu dzīvesveidu nevar iedomā-
ties bez veselīgiem produktiem. Zināms, ka 
skolnieki lielāko savas dienas daļu pavada 
skolā, tāpēc vecāki pamatoti uztraucas par 
to, lai bērnam būtu nodrošināts kvalitatīvs 
un veselīgs ēdiens. Šajā ziņā mūsu skolas 
pieredze ir pozitīva, un to var izmantot arī 
citas iestādes. Nenovērtējams ir mūsu pa-
vāru un ēdnīcas darbinieku darbs, jo katru 
darba dienu viņiem jāuzklāj galdi 7 reizes - 
pirmās un otrās brokastis, pusdienas divās 
maiņās, launags, arī 5-6-gadīgie skolas 
audzēkņi ir diezgan izvēlīgi. Katru dienu 
skolas ēdnīcā pusdieno vairāk nekā 400 
skolēnu. Pusdienām jābūt garšīgām, sātī-
gām un par pieejamu cenu. Lai būtu iespē-
jams to visu apvienot, skola iegādājusies 
licencēto datorprogrammu „Kurmis - ēd-
nīca”, tā aprēķina kalorijas, nepieciešamo 
produktu daudzumu un sniedz citu svarī-
gu informāciju. Milzīgs paldies Krāslavas 
novada domei par iespēju skolēniem no 
4. līdz 6.klasei pusdienot bez maksas, bet 
7.-12. klašu skolēniem mazāk maksāt par 
ēdināšanu skolā.

Skola piedalās divos ES fonda projek-
tos – „Skolas auglis” un „Skolas piens”. Šīs 
programmas ietvaros visi 1.-9.klases skol-
nieki bez maksas trīs reizes nedēļā saņem 
100 gramus augļu (ābolus, kas ir izaudzēti 
Latgales ekoloģiski tīrajos dārzos) un katru 
dienu - 250 ml piena.

   Uzturiet veselīgu dzīvesveidu - esiet 

aktīvi, ēdiet veselīgi! Līdz ar to jūs ne tikai 
nostiprināsiet savu organismu, bet arī uz-
labosiet garastāvokli sev un apkārtējiem!

Ja redzētais, dzirdētais un paveiktais 
Veselības nedēļas laikā palīdzēja kādam 
pieņemt pareizu lēmumu, tad droši varam 
teikt, ka šis pasākums ir izdevies!

Rita ZAIKOVSKA, 12. а klase

Vēsture 
mums līdzās

Vēlēsim viens otram labas lietas!

Esiet veseli!
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Ziemassvētku rīsu putra 
ar kanēli un mandelēm

Viens no skaistākajiem 
brīvdienu brīžiem ir pamosties 
sniegbaltā ziemas rītā, uzvilkt 
vissiltākās čības un nesteidzīgi 
doties uz virtuvi gatavot sev un 
saviem mīļajiem brokastis. Kas 
vislabāk silda vēderu? Protams, 
putra. Taču šoreiz pagatavo to 
īpaši - sviestā un kanēlī apcep 
ābolus, krēmīgajiem rīsiem pie-
vieno mandeles un vaniļu. Tā 
būs karaliskā ziemas putra!
(2 porcijām):

160 grami gargraudu rīsu
320 ml auksta ūdens rīsu 
vārīšanai
šķipsniņa sāls
1 ēdamk. cukura
300 ml piena (tauku saturs 
vismaz 2.5%)
1 tējk. vaniļas cukura
1 M izmēra ola
2 ēdamk. mandeļu skaidiņu
1 liels vai 2 mazāki āboli
1 ēdamk. sviesta
1 ēdamk. brūnā cukura
1 tējk. malta kanēļa

Rīsus noskalo. Katlā ielej 
ūdeni, pievieno sāli un pieber rī-
sus. Nemaisot vāra 15 minūtes, 
kamēr rīsi gatavi. Atlikušo ūdeni 
nolej.

Rīsiem pievieno pusi pie-
na, vaniļas cukuru un uz lēnas 
uguns, vienmērīgi maisot, turpi-
na vārīt 3-5 minūtes. Pievieno 
sakultu olu, mandeļu skaidiņas 
un atlikušo pienu. Turpina mai-
sīt, kamēr rīsi kļuvuši izteikti krē-
mīgi. 

Ābolu iztīra un sagriež ma-
zos gabaliņos vai sloksnītēs. Uz 
pannas izkausē sviestu, pievie-

no ābolu gabaliņus, cukuru un 
kanēli. Maisot turpina cep 2 mi-
nūtes, kamēr āboli kļuvuši mīks-
ti.

Pasniedz bļodiņās, apakšā 
liekot rīsus, pa virsu ceptus ābo-
lus. Dekorē ar mandeļu skaidi-
ņām un maltu kanēli. 

Cūkgaļas filejas 
 medaljoni kamas 

 panējumā ar pētersīļu 
grūbām

Daudzi gardēži uzskata, ka 
Latvijā labākā gaļa ir tieši 

cūkgaļa. Tā lieliski der ikdienas 
maltītēm un, pareizi sagatavota, 
arī svētkiem. Receptes pamatā 
izmantotas mūsu zemē augušas 

izejvielas - nekā lieka vai pār-
lieku sarežģīta. Taču pasniegt 
iespējams glīti un piemēroti 

svētku galdam.
(4 porcijām):

2 garas cūkgaļas filejas (aptu-
veni 800 grami)
3 ēdamk.  kamas maisījuma

1 ēdamk. ķiploku granulu 
sāls pēc garšas
1 ola
240 g grūbu

Pētersīļu mērcei:
1 vidēja buntīte pētersīļu
2 ēdamk. rapšu eļļas
1 ķiploka daiviņa

Medū glazētajiem burkāniem:
600 grami maza izmēra 
burkānu (vai lielāki, sagriezti 
gareniski)
1 ēdamk. kaņepju eļļas
2 ēdamk. baltvīna etiķa
2 ēdamk. medus
1 tējk. balto sezama sēklu

Cepeškrāsni uzkarsē līdz 
190 grādiem. 

Kamu sajauc ar ķiploku gra-
nulām, pievieno šķipsnu sāls 
(granulas un sāli var aizstāt ar 
ķiploku sāli). Cūkgaļas fileju sa-
gatavo cepšanai, izvārta kamā 
tā, lai tā būtu vienmērīgi noklā-
ta. Pēc tam izmērcē olā un liek 
uz cepešpannas krāsnī cepties 
aptuveni 30 minūtes (cepšanas 
laiks atkarīgs no filejas biezuma 

- pārcepta gaļa būs sausa, bet 
neizcepta - vidū izteikti rozā un 
nepiemērota ēšanai). Izņem no 
cepeškrāsns un “atpūtina” 10 
minūtes.

Vienlaicīgi ar gaļu var cept 
arī burkānus - tos notīra un lie-
lākos sagriež garenās sloksnī-
tēs. Sajauc ar sāli un eļļu. Cep 
cepeškrāsnī 20 minūtes, tad 
pievieno etiķi un medu, kārtīgi 
samaisa un liek atpakaļ krāsnī 
vēl uz 20 minūtēm, kamēr apkārt 
mīksti, bet pašā viducītī vēl ne-
daudz stingri. Pārber ar sezama 
sēkliņām.

Kamēr gaļa cepas, sālsūde-
nī vāra grūbas, kamēr tās mīk-
stas. Pagatavo pētersīļu mērci, 
blenderī kopā samaļot pētersī-
ļus, eļļu un ķiploku. Grūbas sa-
jauc ar pētersīļu mērci. 

Pasniedz: fileju sagriež me-
daljonos, blakus liek grūbas un 
medū glazētos burkānus.

Mannas kūka ar 
 apelsīnu sīrupu

Ziemai tik ļoti piestāv apel-
sīnu aromāts… Tas silda un vi-
lina - tieši tādēļ šī pēc svētkiem 
un Itālijas saules smaržojošā 
kūka jācep Ziemas saulgriežos. 
Biskvīts ir gaisīgs un apelsīnu 
sīrups to padara neparastu un 
svētku galda cienīgu. 

125 grami sviesta istabas 
temperatūrā
miza no viena liela bioloģiskā 
apelsīna 215 grami cukura 
2 olas
115 grami mannas
280 grami miltu
2 tējk. cepamā pulvera
120 ml piena

Sīrupam:

125 grami cukura
sula no viena liela bioloģiskā 
apelsīna

Uzkarsē cepeškrāsni līdz 
180 grādiem. Cepamās formas 
(ar 20 cm diametru; ja formas 
diametrs ir 24 cm, tad šī kūka 
sanāks nedaudz “plakanāka”) 
apakšu izklāj ar cepamo papīru, 
bet malas iesmērē ar sviestu. 

Ar mikseri saputo svies-
tu, apelsīna miziņu un cukuru. 
Masa kļūs gaišāka un gaisīgāka. 
Turpina putot, pa vienai pievie-
no olas. Beigās iemaisa mannu, 
miltus, cepamo pulveri un pienu. 
Puto vai maisa, kamēr izveidojas 
viendabīga mīkla. 

Mīklu lej sagatavotajā for-
mā, liek cepeškrāsnī un cep 
45-50 minūtes (kūkas gatavību 
pārbaudiet ar kociņu – tā ir ga-
tava, kad kociņš no kūkas iznāk 
ārā tīrs). 

Kamēr kūka cepas, pagata-
vo sīrupu. Mazā katliņā ieber cu-
kuru un pievieno apelsīna sulu. 
Uz zemas uguns, nepārtraukti 
maisot, sagaida, kamēr cukurs 
izkūst. Turpina maisīt, līdz šķid-
rums kļūst biezāks un garša – 
koncentrētāka (apmēram 5-7 
minūtes). Nedaudz atdzesē (ja 
pirms pārliešanas kūkai sīrups 
kļuvis pārāk biezs, to atkal ne-
daudz uzsilda).

Kūku izņem no cepeš-
krāsns. Atdzesē 5 minūtes, 
pārlej ar sīrupu. Var pasniegt 
ar saputotu saldo krējumu (pēc 
garšas – ar vai bez pievienota 
cukura) vai - īpaši salduma mī-
ļiem – ar vaniļas saldējumu. 

Par šo un to, par visu ko

Receptes

Lielākā daļa no mums svin 
Jauno gadu visu savu apzinīgo 
mūžu. Bet vai jūs kādreiz esat 
aizdomājušies par to, cik sena ir 
šī tradīcija un cik sena ir Jaunā 
gada svinēšana? 

Pēc zinātnieku domām Jau-
nā gada svinēšana sākusies 
vairāk kā divus ar pusi tūksto-
šus gadu atpakaļ jeb, citiem 
vārdiem sakot, vēl pirms 
mūsu ēras. Notika tas 
Mezopotāmijā, kur tieši 
tolaik dzima civilizācija. 
Viena no daudzajām 
mūsdienu svinēšanas 
varianta atšķirībām bija 
tāda, ka Jaunais gads sā-
kās 1.martā. Šis datums sakrita 
ar lauku darbu sākumu, tieši tā-
pēc marts tolaik bija pirmais gada 
mēnesis.

Pirmais, kas nosauca 1.jan-

vāri par svinamu Jaunā gada sā-
kumu, bija Romas imperators Jū-
lijs Cēzars. Tas notika 46. gadā 
pirms mūsu ēras. 

Krievijā jauno gadu svinēja 
1. martā līdz pat XV gadsimtam. 
Taču arī pēc tam ne uzreiz pār-
gāja uz janvāra mēneša svinī-
bām - no 1492. gada Jaunā gada 

svinības tika pārceltas uz 
septembra mēnesi. 

Tam par iemeslu bija 
meslu, gruntsnomas 
un nodevu vākšana.

Tikai 1700. 
gadā eiropeiskās tra-

dīcijas beidzot skāra 
arī Krieviju, kad pie va-

ras nāca Pēteris Lielais, kurš 
izdeva pavēli par Jaunā gada svi-
nēšanu 1. janvārī, kā arī izmainīja 
gadu skaitīšanas sistēmu. No šī 
brīža laiku sāka skaitīt no Kristus 

dzimšanas, nevis no pasaules ra-
dīšanas dienas. 1. janvāra izprie-
cas tautā guva popularitāti, taču šī 
diena kļuva par vairāk laicīgiem, 
nevis reliģioziem svētkiem.

1918. gadā ieviesa gregori-
āņu kalendāru, taču oficiāli šajā 
kalendārā Jaunais gads tika atzī-
mēts tikai 1947. gadā.

Padomju valstī šie svētki ie-
dzīvojās diezgan grūti un ilgi. Un 
viss tikai tāpēc, ka tiem bija pa-
gānu un reliģiozas saknes, bet 
tas nepiedienēja padomju laika 
cilvēkam, un veselus 27 gadus, 
līdz pat 1946. gadam, 1. janvāris 
skaitījās parasta darba diena.

Līdz pat mūsdienām visas 
Eiropas valstis Jauno gadu svin 
1. janvārī.

Kā jau jūs nopratāt, Jaunā 
gada svinības ir gadsimtiem sena 
tradīcija, tāpēc ļoti precīzi noteikt 
Jaunā gada svinību vecumu ir 
diezgan sarežģīti.

Ziemassvētki laikam ir paši 
galvenie gada svētki, un ar šiem 
svētkiem ir saistīts daudz paražu 
un ticējumu.

Ar dažiem no tiem mēs jūs 
iepazīstināsim.

Ticējumi par laiku
•	 Ja Ziemassvētki iekrīt svētdie-

nā, būs ražīga vasara.
•	 Ja Ziemssvētkos koku zarus 

klāj sarma, būs agrs pavasaris.
•	 Ja ir skaidras un zvaigžņotas 

debesis, nākamajā gadā būs 
laba griķu un zirņu raža.

•	 Ja Ziemassvētkos snieg, būs 
auksts pavasaris.

Ko Ziemssvētkos 
 nedrīkst darīt

•	 Ziemassvētkos nedrīkst medīt.
•	 Ziemssvētkos nedrīkst šūt. La-

bāk jau iepriekš parūpējieties 
par sava apģērba veselumu.

•	 Ziemassvētkos nevajag vilkt 
mugurā vecas drēbes, lai ne-
apdraudētu savu turību.

•	 Ziemassvētkos nedrīkst maz-
gāt veļu, slaucīt grīdu un griezt.

•	 Nedrīkst arī lamāties, zagt un 
mānīt.
Ziemassvētku parašas 
naudas pievilināšanai

•	 Ejiet ciemos pie tuvajiem un ai-
ciniet viesus pie sevis. Dāviniet 
dāvanas. Jo vairāk cilvēku jūs 
apsveiksiet, jo vairāk veiksmes 
jūs gaida nākamajā gadā.

•	 Aiciniet ciemiņus un cienājiet 
viņus ar gardiem ēdieniem, un 
dariet to patiesi, no sirds.

•	 Uzdāviniet kaut ko sev un paši 
par to papriecājieties.  

•	 Iededziet sveces, tās pievilks 
jums gaismu un siltumu visu 
gadu.

Un vēl Ziemassvētkos ... 
•	 Gruži, kas palikuši pāri pēc Zie-

massvētkiem, ir jāsadedzina 
pagalmā. Tas pasargās māju 
pret ļauniem gariem.

•	 Svētku mielastam ir jāsākas līdz 
ar pirmo zvaigžņu parādīšanos 
pie debesīm.

•	 Ziemassvētkos ļaunie gari ne-
kad neparādās ļaudīm, tādēļ 
vēlu naktī varat mierīgi pastai-
gāties. 

•	 Pirms sēžaties pie galda atve-
riet mājas durvis, tad no mājas 
izies laukā viss nelabais.

•	 Ziemassvētku rītā ienesiet mājā 
spaini tīra ūdens.  Ir labi, ja tas ir 
smelts dziedinošā avotā. Vese-
lība būs nodrošināta.

•	 Ziemassvētkos uz galda noteikti 
ir jābūt maizei un sarkanvīnam.

www.sarunas.lv

Pirotehniskie izstrādājumi ir 
jāiegādājas tikai uzņēmumos, ku-
riem izsniegta atbilstoša licence, 
bet nekādā gadījumā tos nedrīkst 
pirkt no privātpersonām, kas tirgo 
nezināmas izcelsmes nesertificē-
tus izstrādājumus. Tāpat vajag 
pārliecināties, vai, pērkot piroteh-
niku, līdzi tiek dota tās lietošanas 
instrukcija. «No rokas» vai nele-
gālajās tirdzniecības vietās iegā-
dāta pirotehnika var būt nekvali-
tatīva un izraisīt nelaimi.

Pirms sākt pirotehnikas lieto-
šanu, rūpīgi jāizlasa konkrētā iz-
strādājuma lietošanas instrukcija, 
vēlams - vēl dienas gaismā. Sa-
lūta rīkotājs nedrīkst būt alkoho-
la, narkotisko vai citu apreibinošo 
vielu ietekmē. 

Nekad nedrīkst pārliekties 
pāri aizdedzināmajam piroteh-
nikas izstrādājuma deglim, bet 
aizdedzināšana jāveic ar izstiep-
tu roku. Ja gadījumā 
izstrādājums nav aiz-
dedzies un eksplo-
dējis, kā cerēts, tam 
nevajadzētu tuvoties 
vismaz 15 minūtes.

Aizdedzināšanu 
būtu vēlams veikt ar 
speciāli šādiem mēr-
ķiem paredzētu gā-
zes degli, kas vizuāli 
līdzīgs lodlampai, vai arī izmantot 
vienreizēju aizdedzināmo kociņu, 
kas vairākas minūtes nenodziest 
pat visskarbākajos laika apstāk-
ļos. Šādi aizdedzināmie kociņi ir 
nopērkami pirotehnikas tirdznie-
cības vietās. 

Iedzīvotājiem ir radies mal-
dīgs priekšstats, ka tā sauktās 
raķetes uz kociņa pēc degļa aiz-
dedzināšanas atdalīsies no ska-
la. Šādas raķetes to palaišanas 
brīdī nedrīkst turēt rokā vai 
iespraust zemē, bet tās vajag 
ievietot iepriekš šim mērķim 

noskatītā vai speciāli uzstādītā, 
labi nostiprinātā vertikālā caurulē, 
no kuras raķete ar visu kociņu 
varēs brīvi pacelties gaisā.

Savukārt pirotehnikas bloks 
jeb baterija pirms dedzināšanas 
jānovieto uz gludas virsmas tā, 
lai izstrādājums būtu stabils un 
šaujot neapgāztos. Skatītājiem 
no notikumu epicentra vajadzētu 
atkāpties vismaz 30 metru attālu-
mā, pirmkārt, drošības apsvēru-
mu dēļ, otrkārt, lai gaisā izšautie 
pirotehnikas brīnumi būtu labāk 
pārskatāmi.

Bīstamas var izrādīties arī 
pavisam vienkāršās “debesu la-
ternas”, kas paceļas augšā pēc 
gaisa balona principa. Šādas la-
ternas drīkst izmantot tikai atklā-
tās vietās, kur apkārt nav daudz-
stāvu māju, jo degošie priekšmeti 
var nejauši ielidot kādā balkonā 
vai logā un izraisīt ugunsnelaimi.

Lietojot piroteh-
niku, īpaša uzmanī-
ba jāpievērš arī vēja 
virzienam un stipru-
mam. Aizliegts lietot 
pirotehnikas izstrādā-
jumus, ja attiecīgajā 
vietā vēja stiprums 
pārsniedz deviņus 
metrus sekundē.

Pirotehniku ne-
drīkst lietot vēstures pieminekļu, 
slimnīcu, baznīcu, mācību iestā-
žu un degvielas uzpildes staciju 
tuvumā, kā arī zem elektrolīni-
jām. Iekārtojot uguņošanas vietu 
un uzstādot pirotehnikas izstrā-
dājumus, jāņem vērā ne tikai vēja 
stiprums, bet arī virziens - skatī-
tājiem vējš jājūt no mugurpuses. 
Uguņošanas lietas nedrīkst atstāt 
bez uzraudzības pat labi zināmās 
vietās, jo tās var atrast bērni, bet 
pirotehnikas izstrādājumi nekad 
nedrīkst nonākt bērnu rokās.

Atceries, lietojot pirotehniku!

Ziemassvētku zīmes, ticējumi un paražas

Cik vecs ir Jaunais gads?
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Par tiesībām uzskatīt šo sie-
vieti par „savu” varoni līdz šim 
laikam cīnās vairākas valstis. Ja 
ņem vērā viņas dzimšanas vietu 
- Emīlija ir Vestfālenes dzimtas 
bruņinieku fon der Broelu - Plāte-
ru pēcnācēja, atbilstoši dzīves 

vietai - lietuviešu muižniece, kas 
aizrāvās ar baltkrievu folkloru, sa-
cerēja dzejoļus baltkrievu valodā, 
pēc sirds aicinājuma - dedzīga 
Polijas patriote un vēsturiski – 
Žanna d`Arka no Žečpospoļitas... 
Viņu sauca arī par poļu Valkīru - 
tā ir kareivīga sieviešu dzimuma 
dievība, kura kaujas laikā izvēlas 
drosmīgākos cīnītājus un aizved 
tos uz Valhallu - miera un svētlai-
mes vietu. Slavenākā Valkīra – 
Reginleiva - vētras jātniece. Tas 
viss ir par viņu...

Emīlijas fon der Broeles 
vectēvs ir Jans Ludvigs Plāters, 
kurš 1729.gadā par 14 tūksto-
šiem dālderu nopirka Krāslavas 
muižu, lai pārvērstu šo miestiņu 
par plaukstošāko Inflantijas vai-
vodijas pilsētu. 

Meitenes vecāki izšķīrās, 
tāpēc viņa ar māti ilgāku laiku 
dzīvoja attālu radinieku, Zīber-
gu-Plāteru, Līksnas muižā, netā-
lu no Dinaburgas. Mājās vienmēr 
bija daudz grāmatu, un meitene 
jau agrā bērnībā aizrāvās ar la-
sīšanu. Viņas iemīļotie varoņi bi-
juši Žanna d`Arka un Laskarina 
Bubulina. Ja par pirmo sievieti 

viss ir labi zināms, tad par otro 
plašākai auditorijai mūsdienās 
praktiski nav nekādas informā-
cijas. 

Laskarina Bubulina - viena 
no grieķu brīvības cīņu (1821-
1829) varonēm. Būdama visai 

turīga dāma, viņa būvēja kuģus 
nemiernieku vajadzībām, ap-
gādāja viņus ar ieročiem un at-
balstīja savas dzimtenes centie-
nus iegūt neatkarību no Osmaņu 
impērijas.

Emīlija ne tikai lasīja un pār-
lasīja savas mīļākās grāmatas, 
viņa apzināti gatavojās cīņai par 
Polijas brīvību un neatkarību... 

Jaunava braši jāja, mācēja pau-
kot, šāva ar pistoli, veica ilgsto-
šas pastaigas un mācījās iztikt 
bez ērtībām...

Emīlija izcili zināja Polijas 
un Lietuvas vēsturi, lasīja ievēro-
jamu cilvēku memuārus un bio-
grāfijas, dievināja Ādama Mickē-
viča dzeju, bet virs viņas gultas 
varēja redzēt Tadeuša Kostjuško 
portretu.

1831.gada novembra sacel-
šanās izplatījās Polijā, bet Lietu-
vā un citās „poļu” zemēs Krievi-
jas teritorijā bija klusums... Ar to 

nevarēja samierināties Emīlija 
Plātere. Viņa devās pie saviem 
radiem, kuri mācījās kara skolā 
Dinaburgas cietokšņa teritorijā. 

Turpmākās grāfienes Plāte-
res dzīves gaitas ļoti atgādina 
piedzīvojumu filmu, grāvēju, 
blokbasteri... Īstenībā tas notiek 
reti, bet šajā gadījumā viss bija 
tieši tā... 

Tikšanās ar radiem Dina-
burgā pagāja veiksmīgi. Emīlijas 
ideja guva atbalstu, viņas tuvi-
nieki solīja kļūt par viņas pirma-
jiem līdzgaitniekiem. Atvadoties 
Plāteri organizēja īpašu ceremo-
niju, kad jaunava dod zvērestu 
un atbilstoši visiem likumiem un 
tradīcijām viņai tiek piešķirts bru-
ņinieka tituls, kā tas ir aprakstīts 
bruņinieku romānos... 

Diemžēl pēc dažām dienām 
Emīlija uzzināja par pirmo ne-
veiksmi - kara skolu slēdza ciet, 
bet visus kursantus nosūtīja uz 
dažādām Krievijas guberņām. 
Taču neveiksmes tikai norūda... 
Emīlija devās uz Viļņu, lai at-
rastu tos cilvēkus, kuri darbojās 
dumpinieku komitejā Lietuvas 
teritorijā. 

Nodrošinoties ar komitejas 
atbalstu, Emīlija uzsāka aktīvu 
darbību. Viņa brauca uz lau-
kiem, apmeklēja ikvienu viensē-
tu, visas mazpilsētas un lielākās 
pilsētas. Agri no rīta viņa „ar zo-

benu pie sāniem un vaļējiem ma-
tiem” sagaidīja iedzīvotājus pie 
baznīcām. Viņas runas bija ļoti 
emocionālas un iedvesmojošas, 
cilvēkus viņa apbūra, mobilizē-
ja un motivēja. Īsā laikā Emīlijai 
izdevās izveidot savu karaspēka 
vienību, kas bija labi apbruņota 
(daži vēstures avoti liecina par to, 
ka Dusetas miestiņā 15 minūšu 
laikā viņas vienībai pievienojās 
ap 300 cilvēku). Līdzīgi savam 
elkam Žannai d`Arkai viņa ieka-
roja pilsētas, cīnījās ar regulārās 
armijas formējumiem. Viņa ātri 

ieguva autoritāti, Emīlijas Plāte-
res labā slava zibenīgi izplatījās 
pa visu Eiropu. Pat pieredzējušie 
komandieri, kuri piedalījās karā 
ar Napoleonu, centās izvairīties 
no tikšanās ar Emīlijas Plāteres 
vadīto karaspēku!

Viņa esot nogriezusi ma-
tus, uzšuvusi sev uniformu un 
sapulcinājusi 60 jātnieku, 280 
kājnieku un vairākus simtus ar 
izkaptīm bruņojušos zemnie-
ku. 1831. gada aprīlī Plāteres 
vadītie patrioti ieņēma Zara-
su miestu Lietuvā, netālu no 
tagadējās Latvijas robežas, un 
gatavojās uzbrukt Daugavpils 
cietoksnim, tomēr pēc izlūkoša-
nas nolēma šo nodomu atmest 
un doties uz Lietuvu, kur apvie-
nojās ar pārējiem nemiernieku 
spēkiem. Viņa piedalījās kaujās 
ar krievu karaspēku pie Ukmer-
ģes, Šauļiem un Kauņas, kļuva 
par 1. Lietuvas kājnieku pulka 
komandieri un tika paaugstināta 
par kapteini. 

Pēc sacelšanās dalībnieku 
sakāves Lietuvas dienvidos Emī-
lija Plātere, neskatoties uz līdz-
gaitnieku piedāvājumu,  atteicās 
bēgt uz Prūsiju, bet tā vietā cauri 
mežiem devās uz Poliju, lai turpi-
nātu cīņu. Aukstums, badošanās 
un arī vilšanās noveda Emīliju 
Plāteri līdz spēku izsīkumam.  
Lai viņu nesarūgtinātu, grāfienei 
ilgi neko nestāstīja par sacelša-
nās dalībnieku sakāvi. Kamēr 
Emīlija slimoja, viņu slēpa da-
žādās vietās… Emīlijas Plāteres 
sirds apstājās 1831.gada 23.de-
cembrī. Viņai bija 25 gadi...

Grāfienes-dumpinieces dzī-
vesstāsts ir zināms visā pasau-
lē. Emīlijai veltījis savu dzejoli arī 
viņas elks – Ādams Mickēvičs, 
viņas portretus gleznoja labākie 
mākslinieki, lugas, kas bija veltī-
tas Emīlijas liktenim, tika uzves-
tas labākajos Eiropas teātros, 
viņas vārdā ir nosaukts laukums 
Varšavā. Līdz šim laikam par sa-
vas valsts varoni viņu uzskata 
vairākas valstis - Polija, Baltkrie-
vija, Lietuva un Latvija... 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Emīlijas Plāteres, 1831. gada poļu sacelšanās dalībnieces, piemiņas diena

23. decembrī Ir iemesls!

TREŠDIENA, 24. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Es skaistu vietu zinu
7.05 Avārijas Brigāde
7.20 Petsons un Finduss
8.35 Mīlas viesulis 
9.35 Niko un ceļš uz zvaig-
znēm
11.05 Dzīvnieki - profesionāļi
12.05 Kas var būt labāks 
par šo?
12.35 V.I.P. - Veiksme. In-
tuīcija. Prāts
13.20 Latvija var! 
13.35 Mf. Magorija kunga 
brīnumu veikals
15.20 Mf. Vēstules Ziemas-
svētku vecītim
17.30 Ziņas
18.15 Ziemassvētku diev-
kalpojums
19.50 Latvijas kristīgo kon-
fesiju vadītāju apsveikums 
20.10 Priecīgus Ziemas-
svētkus!
20.30 Panorāma
21.08 Latloto. Viking Lotto
21.15 Ziemassvētku kon-
certs
23.00 Ganu sv. Mise
1.10 Lauku muzikanti
2.00 Vīnes filharmoniķu 
koncerts Sarajevā 
3.35 Es skaistu vietu zinu
4.35 Ziemassvētku salūts

5.00 1000 jūdzes Gruzijā
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Londonas Olimpisko 
spēļu atklāšana
8.40, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30, 18.35 Šefpavārs lī-
dzņemšanai
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Aktualitātes
12.30 Darbs. Izglītība. Kar-
jera
12.50, 2.10 LTV - 60
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 5.30 Globalizācija 
3000
18.00 Šodien
19.30 Mūzika Ziemassvēt-
kos
20.30 Mf. Ziemassvētki... 
bez manis, mīļais!
22.10 Lielais pārgājiens
23.00 Eiropas vainags
0.45 Rūpēties, lai izdzīvotu
1.40 Ekstrēmie kadri 

LNT
6.05, 4.35 Boba burgeri 

6.25 Karamba!
7.15 Mf. Sagaidot un pava-
dot
9.00, 1.10 Dzīvīte
9.30 Televeikala skatlogs
9.45 Mf. Mīlestība Ziemas-
svētkos
11.40 Mf. Puisis uz Ziemas-
svētkiem
13.40 Mf. Nomoda sapnis
15.35, 1.30 Mf. Asterikss un 
Obelikss Kleopatras uzde-
vumā
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Skaistākās latviešu 
komponistu Ziemassvētku 
dziesmas
20.35 Mf. Brīvdienas
23.20 Mf. Mīlestība atnāk 
Ziemassvētkos
3.15 Mf. Nomoda sapnis
5.00 Amerikāņi
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.20 Tētuka meitiņas
6.45 Pērtiķu karalis
7.15 Bīdemeni krustugunīs
7.40 Varenais Zirnekļcilvēks
8.00 Mf. Bārbija rozā kurpēs
9.20 Mf. Sofija pirmā. stāsts 
par princesi
10.25 Amerikas smieklīgā-
kie videokuriozi 
11.20 Mf. Brīnuma kundze 
13.10 Mf. 12 Ziemassvētku 
randiņi
15.00 Mf. Īstais Santa-

klauss
16.30 Mf. Aizbēgsim 
no Ziemassvētkiem
18.40 Mf. Ledus laikmets. 
Mamuta Ziemassvētki
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
20.20 Laura Reinika Zie-
massvētki
23.20 Grupa Instrumenti 
1.05 Mf. Brīnuma kundze 2
2.45, 5.00 Medikopters 
3.30 Betija Vaita un vecie 
ērmi

TV3+
7.55 Multfilmas
9.35 Smieklīgākie Ameri-
kas video
10.00 Mf. 12 Ziemassvētku 
randiņi
11.40 Mf. Viens pats mājās 
2
13.50 Mf. Melu izgudroša-
na
15.40 Mākslas filma
17.20 Mf. Princese Ziemas-
svētkos
19.00 Mf. Viens pats mājās 
3
20.50 Mf. Izmisīgi meklējot 
Ziemassvētku vecīti
22.35 Mf. Ziemassvētki Ri-
vierā
0.20 Comedy Club

TV5
8.10 Mf. Pinča Florizeļa pie-

Televīzijas programma
dzīvojumi
9.25, 12.40 Top-shop
9.40 Cilvēks: tiesības uz 
mūžīgu dzīvi
10.45 Mf. Kaprāļa Zbrueva 
septiņas līgavas
12.55 Ģimenes drāmas
13.50 Hokejs
16.30 Jaungada joki
17.45 Mf. Slēgto durvju 
nakts
19.40 Ziņas
19.50 Viss būs labi
22.00 Vakars@22
22.25 Smieties atļauts
0.30 Mūzika

PBK
6.00, 23.40 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 0.20 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00 Labrīt!!
9.35 Dzīvo vesels!
11.30 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 3.05 Moderns sprie-
dums
17.55 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.37 Eiropas balss
20.50 Zem papēža. Seriāls
23.05 Vakars ar I.Urgantu
0.35 Politika

1.30 Mf. Mirdzošā pasaule
5.10 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.55, 13.55 Belka un Strel-
ka
7.04 Laika prognoze
7.05 Skatīties visiem!
7.35 112
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 18.30 Saviesīgas va-
kariņas
10.20 Izmeklēšanu veic 
ekstrasensi-detektīvi
12.20, 17.25 Drošs līdzeklis
13.25 Jūrmala
14.15 Ģimenes drāmas
15.20 Nemelo man!
19.40 Jūrmala
21.30 Ģimene
23.35 Bagātību mednieki
0.30 Ziņas 24

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Diktors Ivanovičs. TV 
zaldāts
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums

Šaha un dambretes 
laukumos 

15. novembrī un 20. decem-
brī Krāslavā sacentās labā-
kie prāta spēlēs.

Vispirms, 15. novembrī, sa-
centās šaha spēles meistari. 
Sieviešu grupā Katrīna Šidlovska 
uzvarēja Lidiju Ignatjevu un kļuva 
par Krāslavas čempioni šahā. Li-
dijai Ignatjevai - sudraba medaļa. 
Jauniešu konkurencē sacensties 
bija ieradušies 5 dalībnieki, un 
labākais izrādījās Daniels Pavlo-
vičs, kurš uzvarēja visās partijās. 
Otrajā vietā - Timofejs Kniksts, 
bet trešais - Māris Dorofejevs. 
Vīriešu konkurencē (7), kā vien-
mēr, galvenā cīņa izvērsās starp 
Antonu Cimoško, Genrihu Evartu 
un Jāni Oļehno. Tieši tādā secībā 
šaha vecmeistari ierindojās gala-
rezultātā.

20. decembrī, jau Ziemas-
svētku gaidās, norisinājās dam-
bretes čempionāts. Sieviešu 
grupā ieradās tikai Katrīna Šid-
lovska, kura secentās jauniešu 
turnīrā. Kopā ar Katrīnu šajā gru-
pā bija 14 dalībnieki, kuri izspēlē-
ja apļa turnīru, spēlēdami katrs ar 
katru vienu partiju. Katrīna jaunie-
šu konkurencē ierindojās 6.vietā, 
bet tika apsveikta ar zelta me-
daļu par uzvaru sieviešu turnīrā. 
Jauniešiem, samērā pārliecinoši, 
uzvarēja Krāslavas sporta skolas 
basketbola nodaļas audzēknis - 
Edvīns Blaževičs ar 11 punktiem 
no 13 iespējamajiem. Otrajā vie-
tā - ierindojās Jevgēnijs Antipovs, 
bet trešais - Daniels Cimmer-
mans. Ceturtajā vietā - šaha čem-
pions - Daniels Pavlovičs. Vīrie-
šiem, 8 dambretistu konkurencē, 
1.vietu izcīnīja Genādijs Gurskis 
- 6 punkti no 7 iespējamajiem. Ot-
rajā un trešajā vietā - Jānis Oļeh-
no un Antons Cimoško.

Prāta spēļu cienītājiem no-
vēlam trenēties un apgūt jaunas 
kombinācijas un tiekamies jau nā-
košajā gadā, kā parasti, novembrī 
un decembrī.

Raitis TIMMA

Pat pieredzējušie komandieri, kuri piedalījās karā ar Napo-
leonu, centās izvairīties no tikšanās ar Emīlijas Plāteres vadīto 
karaspēku!

Sports
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PIEKTDIENA, 26. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Ziemassvētku kon-
certs 
7.05 Avārijas Brigāde
7.10 Mf. Ceļojums uz Zie-
massvētku zvaigzni
8.35 Sirds likums
9.30 Mf. Sniega karaliene
11.05 Mf. Magorija kunga 
brīnumu veikals
12.50, 0.55 Mūsu Čārlijs
13.40 Vides fakti
14.10 Kas var būt labāks 
par šo? 
14.45 Brīnumskapja skola
15.15 Kraukšķītis
15.30 Kas te? Es te! 
16.05 Dzīvnieki - profesio-
nāļi
17.05 Sirds likums
18.00 Ziņas
18.40 Skanošie gadalaiki
19.10 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.10 Vella kalpi. Filmas 
arheoloģija
22.15 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
0.00 Latvijas šlāgeraptauja 
2014
1.45 Tilts 
2.45 Aculiecinieks
3.00 Ziemassvētki Maltā
3.30 Klēts
3.45 Vai Rīga jau gatava? 
4.00 Alternatīva izgāztuvei
4.10 Province

4.40 Sporta studija
5.20 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Labākais no Euro-
maxx
7.00 Mf. Mazā lēdija Faunt-
leroja
8.40, 17.05 Muhtars atgrie-
žas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30, 19.05 Šefpavārs lī-
dzņemšanai
11.30 Rūpes par tevi
11.50 Aktualitātes
12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
12.50 Lielais cirks 
14.30 Latvijas sporta va-
roņi
15.45, 5.30 Pie stūres
18.00 Šodien
18.35 Personīgas lietas
20.00 Pasaules stāsti
20.30 Anekdošu šovs 
21.05 Eiropa koncertos
22.00 Mf. Citu dzīves
0.30 Lielais pārgājiens
1.20 Manas tautas dziesmas
3.05 LTV - 60
4.30 Spots

LNT
6.10, 4.15 Boba burgeri 
6.30 Karamba!

7.10 Mf. Jukas Ziemas-
svētkos
9.00, 0.45 Dzīvīte
9.30 Basketbols TV
9.35, 13.05 Televeikala 
skatlogs
9.50 Skaistākās latviešu 
komponistu Ziemassvētku 
dziesmas
12.05 Dīvainie Ginesa re-
kordi
13.20 Mf. Lampiņu drudzis
15.20, 1.05 Mf. Asterikss 
Olimpiskajās spēlēs
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Mf. Kāda liktenīga 
satikšanās
20.35 Mf. Tas būs ziņās!
22.30 Mf. Elizabete. Zelta 
laikmets
3.00 Mf. Lampiņu drudzis
4.45 Bernards
5.00 Vilfreds 
5.40 Briklberija

TV3
6.20 Tētuka meitiņas
6.45 Pērtiķu karalis
7.15 Aģents Dadlijs 
8.10 Mf. Elfs – bērnu 
draugs
8.40 Mf. Ledus laikmets. 
Mamuta Ziemassvētki
9.00 Amerikas smieklīgā-
kie videokuriozi 
9.30, 0.40 Mf. ”Mistle-To-
nes”
11.20 Mf. Kā Grinčs noza-
ga Ziemassvētkus
13.25 Mf. Izmisīgi meklējot 
Ziemassvētku vecīti
15.10 Mf. Flaberis

17.05 Mf. Santa Klauss-3. 
glābiņa nosacījums
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
20.20 Latvijas Lepnums 
2014
22.20 Mf. Pamesti sniegos
2.15, 5.00 Medikopters 
5.45 Luī 

TV3+
7.55 Multfilmas
10.00 Smieklīgākie Ameri-
kas video
10.30 Mf. Princese Zie-
massvētkiem
12.05 Mf. Viens pats mājās 
13.40 6 kadri
14.05 Mf. 12 Ziemassvētku 
vīrieši
15.50 Mf. Ziemassvētkos 
būšu mājās
17.20, 0.30 Mf. Enni Klau-
sa dodas uz mazpilsētu
19.00 Mf. Niko 2
20.20 Mf. Kā Grinčs noza-
ga Ziemassvētkus
22.15 Mf. Stingrā režīma 
brīvlaiks

TV5
8.10 Mf. Prinča Florizeļa 
piedzīvojumi
9.25, 12.45 Top-shop
9.40, 16.55 Jaungada joki
10.30 Mf. Likteņa ironija. 
Turpinājums
13.00, 0.35 Mf. Pavedinā-
šanas stunda
15.00 Viss būs labi!
17.55 Mf. Līgava

19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
22.25 Smieties atļauts
2.20 Mūzika

PBK
6.00, 0.40 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00 Ziņas
6.40 Multfilmas
6.55 Labrīt!
9.35 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.45, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 3.25 Moderns sprie-
dums
17.50 Jūrmala
18.45 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
20.37 Eiropas balss
20.50 Balss
23.40 Vakars ar I.Urgantu
1.10 Mf. Romance par 
tiem, kas iemīlējušies
4.25 Mf. Sarkanās buras
5.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.10 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.55, 13.55 Belka un Strel-
ka
7.09 Laika prognoze
7.10 Skatīties visiem!
7.35 112
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 18.30 Saviesīgas va-
kariņas
10.20 Mf. Vaņka

12.25, 17.25 Drošs līdzek-
lis
13.30, 19.40 Jūrmala
14.15 Ģimenes drāmas
15.20 Nemelo man!
23.30 Slepenās teritorijas
0.25 Ziņas 24

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Krimas sapņu fabrika
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M
11.00 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems 
guļ
16.30 Uz karstām pēdām
17.30 Tiešais ēteris
20.00 Speciālais korespon-
dents
22.00 Mf. Asinis ar pienu
0.00 Mf. Zilonis un mopsis
1.40 Mākslas filma

ONT
6.00 Mūsu rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30, 
0.40 Ziņas
8.05 Mf. Grāfs Monte Kristo
11.25 Mf. Mīlestības for-
mula
13.05 Mf. Ziemassvētku 
eņģelis
15.15, 19.00 Sports
15.20 Gada dziesma 2014 
20.05 Melnbalts
21.10 Balss 

14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Uz karstām pēdām
17.30, 2.15 Tiešais ēteris
20.00 Brāļi maiņas ceļā
22.00 Mērķa izvēle
22.55 Sava zeme
0.00 Kamenskaja
0.55 Cilvēki un manekeni

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 

15.00, 17.00, 19.30, 0.05 
Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Dzimtsarakstu nodaļa

17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Mf. Zaķis bez ausīm
22.15 Mf. Ziemassvētku eņ-
ģelis

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas zi-
ņas

6.10, 7.10, 18.40, 23.10 
Zona X
8.10 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 se-
kundes
10.05, 19.00 Veiksminieks 
Paška
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Ceļā uz sirdi
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25, 23.45 Radu būšana

16.30 Baltkrievijas Laiks
18.20 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Ziemassvētku mise 
Minskā
22.45 Ziemassvētku diev-
kalpojums Vatikānā

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 20.35 TV barometrs
8.05, 15.40 Saška
9.10 Baltkrievu virtuve

9.45, 23.10 Mītu mednieki
11.00 Virtuozi
12.05 Augstāk par jumtu
12.40, 17.50 Universitāte
13.50, 18.55 Tautu sadrau-
dzība
14.50 Reportieris
16.50, 22.40 Taxi
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 Sportloto 5 no 36
20.30 KENO
20.40 Mf. Meklēju līgava 
bez pūra
22.35 Gribu nokļūt televīzijā!!

CETURTDIENA, 25. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Sirsnīgie Ziemassvētki
7.05 Avārijas Brigāde
7.10 Niko un ceļš uz zvaig-
znēm
8.35 Mīlas viesulis 
9.35 Mf. Ceļojums uz Zie-
massvētku zvaigzni
11.00 Dzīvnieki - profesionāļi
12.00 Bīstamā robeža Zie-
massvētku salūts
12.25 Province
13.00 Romas pāvesta uzru-
na Ziemassvētkos
13.35 Kas var būt labāks 
par šo?
14.10 Ziemassvētku kon-
certs 
15.15 Ziemassvētki brī-
numskapī
16.15 Mf. Mazā lēdija 
Fauntleroja
18.00 Ziņas
18.35 Momentuzņēmums
18.50 Mf. Palīdze svētkos
20.30 Panorāma
21.10 Dona koncerts 
22.55 Tilts 
0.00 LTV - 60
1.45 Ziemas skaņas
3.15 Pieci tenori Ziemas-
svētkos
4.10 Ziemassvētku salūts
4.30 Vai Rīga jau gatava? 
5.00 1000 jūdzes Gruzijā
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03 1000 jūdzes Ķīnā

6.30 Pie stūres
7.00 Radio SWH 20 gadu 
jubilejas koncerts
8.40, 17.05 Muhtars atgrie-
žas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris
10.30, 18.35 Šefpavārs lī-
dzņemšanai
11.30 Darbs. Izglītība. Kar-
jera
11.50 Reģionālā attīstība 
Latvijā
12.10 Vārds uzņēmējiem
12.30 Attīstības kods
12.50 Mf. Ziemassvētki... 
bez manis, mīļais!
14.25 Latvijas sporta varoņi
15.30 Vai Rīga jau gatava? 
15.45, 5.00 Projekts Nākot-
ne
18.00 Šodien
19.30 1000 jūdzes Persijā
20.35 Dakteris Rafto
21.35, 5.30 Ātruma cilts
22.05 Uz meža takas
22.35 Lielais cirks 
0.20 Andrim Ērglim - 30
2.05 1000 jūdzes Persijā
4.00 Autosporta program-
ma 
4.30 Tavs auto

LNT
6.05, 4.15 Boba burgeri 
6.25, 4.35 Karamba!
7.10 Mf. Mīlestība atnāk 
Ziemassvētkos
9.00, 0.40 Dzīvīte
9.25, 12.15 Televeikala 
skatlogs
9.40, 2.45 Mf. Tādi ir Zie-
massvētki
11.40 Trakie Ginesa rekordi
12.35 Mf. Brīvdienas

15.25, 1.00 Mf. Asterikss un 
Obelikss pret Cēzaru
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Mf. Jukas Ziemas-
svētkos
20.35 Basketbols TV
20.40 Inese Galante un 
draugi
22.40 Mf. Ziemassvētku 
brīnums Dubaijā
5.00 Amerikāņi
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.20 Tētuka meitiņas
6.45 Pērtiķu karalis
7.15 Spēka reindžeri
8.00 Mf. Sofija pirmā
9.00 Mf. Ziemassvētki ar 
Holliju
11.15 Rēzijas Kalniņas un 
Ulda Marhileviča Ziemas-
svētku koncerts 
13.15 Mf. Liktenīgie Zie-
massvētki
15.05 Mf. Ziemassvētki pilī
16.55 Mf. Kā Grinčs nozaga 
Ziemassvētkus
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.30, 4.25 Bez Tabu
20.20 Mf. Popera kunga 
pingvīni
22.20 Mf. Ziemassvētku vē-
lēšanās
0.10 Kinomānija
0.40 Overtime TV
1.40 Mf. Dejosim
3.10 Medikopters

TV3+
8.10 Multfilmas
9.45 Smieklīgākie Amerikas 
video.
10.15 Mākslas filma
11.55 Mf. Viens pats mājās 3
13.50 Mf. Izmisīgi meklējot 
Ziemassvētku vecīti

15.40 Mf. Santa Klauss 3
17.20 Mf. Ziemassvētku vē-
lēšanās
19.00 Mf. Viens pats mājās 
4
20.40 Mf. 12 Ziemassvētku 
vīrieši
22.15 Mf. Nemirstīgie
0.20 Pokers 

TV5
8.10 Mf. Pinča Florizeļa pie-
dzīvojumi
9.25, 12.40 Top-shop
9.40, 16.55 Jaungada joki
10.40 Mf. Tas notika Peņ-
kovā
12.55, 0.35 Mf. Pelnrušķīte.
ru
15.00 Viss būs labi
17.55 Mf. Mana mamma 
Sniegbaltīte
19.40 Ziņas
19.50 Mf. Likteņa ironija. 
Turpinājums
22.00 Vakars@22
22.25 Smieties atļauts
2.25 Mūzika

PBK
6.00, 23.50 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 0.25 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00 Labrīt!
9.35 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.50, 3.35 Moderns sprie-
dums
17.55 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.37 Eiropas balss
20.50 Zem papēža. Seriāls
23.15 Vakars ar I.Urgantu

0.40 Pirms tumsas iestāša-
nās
1.25 Zvaigžņu lietus
2.15 Mf. Dzīve limitā
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.30 Multfilma
6.55, 13.55 Belka un Strel-
ka
7.04 Laika prognoze
7.05 Skatīties visiem!
7.35 112
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 18.30 Saviesīgas va-
kariņas

10.20 Mf. Ģimene. 
12.30, 17.25 Drošs līdzeklis
13.30 Jūrmala
14.15 Ģimenes drāmas
15.15 Nemelo man!
19.40 Jūrmala
21.35 Mf. Vaņka
23.35 Mf. Zemūdens vi-
sums
0.30 Ziņas 24

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Trofeju Vācija
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Uz karstām pēdām
17.30, 2.05 Tiešais ēteris
20.00 Brāļi maiņas ceļā
22.00 Vakars 
23.40 Kamenskaja
0.30 Cilvēki un manekeni

ONT
6.00 Mūsu rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Zi-
ņas
8.05 Olivjē šovs
13.25 Mākslas filma
15.15, 19.55 Sports
15.20 Gada dziesma 2014
20.00 Mf. Mans puisis - Eņ-
ģelis
21.50 Koncerts Felicita
23.10 Mf. Septima kunga 
restorāns

Baltkrievija 1
6.10 Mf. Vakara pasaciņas
7.50 Vārds mācītājam 
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Mf. Viens pats mājās
10.00 Mf. Pamāte
12.35 Mf. Tante Klāva fon 
Getten
14.15 Reģionālās ziņas
15.00 Mf. Nelabojams melis
16.25 Viss būs labi
20.00 Panorāma
20.40 Mf. Uz āķa
22.30 Mf. Kamēr tu gulēji
0.25 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 20.35 TV barometrs
8.05 Baltkrievu virtuve
8.45 Mf. Trīs rieksti Pelnru-
šķītei
10.10 Mf. Dartanjans un trīs 
musketieri
15.20 Mf. Tiesības uz laimi
17.35 Mf. Sūtījums no Marsa
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 Sportloto 6 no 49
20.30 KENO
20.40 Mf. Avatars
23.30 Mf. Meklēju līgava 

bez pūra
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SVĒTDIENA, 28. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 2020
7.05 Džeronīmo Stiltons 
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari 
8.30 Sniegavīrs un sniega suns
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Gārfīlda šovs
10.00 Mārvijs Hemmers
11.00 Itālija, mana mīla
12.00 Dievkalpojums
13.00 Vertikāle
13.26 Daudz laimes!
14.15 Latvijas šlāgeraptau-
ja 2014
15.10 Kas var būt labāks 
par šo? 
15.40 Ķepa uz sirds
16.15, 4.35 100 g kultūras
17.00 Melu laboratorija
18.00 Ziņas
18.20 Labdarības koncerts 
Nāc līdzās Ziemassvētkos!
20.30 Panorāma
21.15 Mf. Likteņdzirnas
23.10 Spiegs delfīnu barā
0.10 Aktieru balle uz Čaka 
ielas
2.10 Mūžīgais pērļu zvej-
nieks - Jānis Poruks
3.05 Zvaigžņu kari LTV
4.15 Bīstamā robeža 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.05, 13.40, 3.55 LTV - 60
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Jūrā un krastā

8.50 Attīstības kods
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Darbs. Izglītība. Karjera
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.30 Tavs auto
11.00 Uz meža takas
11.30 Autosporta programma 
12.00 Mf. Ziemassvētku 
vēlēšanās
14.05 Mf. Būt kopā - un 
viss
15.45 VTB Vienotā līga
18.05 Uz ziemeļiem no 
saules
19.00 Pasaules stāsti
19.30 Mežonīgās sirdis 
21.10 Eiropa koncertos
22.00 Noziegums
23.10 Lučāno Pavaroti
0.15 Raimonds Pauls Due-
ti - Veronika Plotņikova un 
Marts Kristiāns Kalniņš
2.00 Mf. Tads Blinda. Le-
ģendas sākums

LNT
6.00 4.35 Karamba!
6.35 Nedēļa novados
7.00 Mf. Kāda liktenīga sa-
tikšanās
9.00, 2.20 LNT Brokastis
10.00 Īpaši smags gadī-
jums
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Mf. Pāri Visumam
14.10 Greizais spogulis
16.15 Dzintara dziesmas
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dallasa 
20.10 Kurts Seits un Šura
22.15 Mf. Karalis Artūrs
0.45 Mf. Ziemassvētku brī-
nums Dubaijā

3.00 Kādas slimības vēs-
ture
3.50 Amerikāņi

TV3
6.20 Pērtiķu karalis
7.35 Aģents Dadlijs 
8.30 Kinomānija 
9.00 Māmiņu Klubs
9.35, 1.35 Amerikas smiek-
līgākie videokuriozi
10.00 SuperBingo
11.00, 2.00 Betija Vaita un 
vecie ērmi
12.10 Mf. Ziemassvētki pilī
14.00 Mf. Laipni lūgta ģi-
menītē
16.05 Mf. Veiksmīgie Zie-
massvētki
18.00, 2.25 Dullās sacen-
sības 
19.00 Nekā personīga
20.00 Mf. Burvja māceklis
22.05 Mf. 12 Ziemassvētku 
vīrieši
23.55 Mf. Veiksmīgie Zie-
massvētki
3.10 Medikopters 
4.00 Tētuka meitiņas

TV3+
7.30 Multfilmas
8.30 Skapis 
9.20 Nereālais stāsts
9.50 Jauniņā
10.40 Skūpstamies
12.30 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
13.35 Mf. Laimīgu jauno 
gadu, mammas
15.10 Mf. Mūza
17.00 Mākslas filma
18.30 Intuīcija
19.35 Randiņš ar zvaigzni
20.50 Mf. Džons Kārters
23.20 Galvenais aizdomās 

turamais
0.15 Pokers 

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Es ārstēju
9.00, 14.15 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Gribu mājās
10.45, 23.35 Izmailova 
parks
12.35 Jaungada joki
13.15 Personīgās lietas
14.30 Mf. Sniegbaltītes iz-
saucāt?
15.55 Mākslas filma
18.55 Uz nažiem
20.00 Tālbraucēji
22.10 Koncerts «BI-2»
1.20 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00 Ziņas
6.30 Spēlējiet, harmonikas!
7.10 Amerikāņu veikals
7.40 Multfilma
7.55 Veselība
9.25 D.Krilova piezīmes 
10.00 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda
12.10 Sazvērestības teorija
13.25 Melnbalts
14.30 Balss
18.25, 21.55 Zelta grama-
fons
20.00 Laiks
0.00 Republikas īpašums
2.05 Euronews
2.35 Mākslas filma
4.55 Jūrmala
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 9.05 Skatīties visiem!
7.10 Afromaskavietis

8.05 Dievu ēdiens
10.00 Mihaila Zadornova 
koncerts
12.15 Cīnītājs. Seriāls

RTR Krievija
5.10 Vājā sieviete
8.30 Pats sev režisors
9.20, 13.20 Ziņas-M
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.15 Smieklu panorāma 
10.45 Rīta pasts
11.25 Dzīvnieku pasaulē
12.00 Kulinārā zvaigzne
13.30 Mf. Trīs plus divi
15.15 Smieties atļauts
17.00 Mf. Laimīgas sievas 
vīrs
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Mf. Tarifs “Laimīgā 
ģimene”

ONT
6.00 Svētdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00 Ziņas
8.05 Svētdienas dievkalpo-
jums
8.20 Multfilma
8.35 D.Krilova piezīmes
8.55 Kamēr visi mājās
9.45 Fazenda
10.20 TV-taxi
10.45 Brain-ring
12.10 Mākslas filma
13.25 Mf. Baltās rozes
15.15 Sports
15.20 Tautas marka
17.00 Mf. Baltās rozes. At-
griešanās
19.00 Kontūras
20.05 Ledus laikmets 
22.50 Kas? Kur? Kad? 
0.00 Leģendas Live

Baltkrievija 1

6.05 Mf. Zelta šķēres
7.50 Vārds mācītājam 
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Arsenāls
8.40, 23.20 Brīnums
9.45 Par ēdienu! 
10.20 Sieviešu žurnāls
11.10 Centrālais reģions
11.35 Zona X 
12.10 Izmeklēšanas noslēpumi
12.50 Pārnesumkārba
13.30 Eurovision
13.50, 21.15 Lielā televīzija
14.15 Tava pilsēta
14.30 Apkārt planētai
15.20 Lielā reportāža
15.55 Mf. Īrniece
17.45 Mf. Viens pats mājās 2
20.00 Galvenais ēteris
20.55 Laika ziņas
21.25 Mf. Ziemassvētki ar 
neveiksminiekiem

Baltkrievija 2
6.00 Augstāk par jumtu
6.25 Mf. Santa Klauss 2
8.15 Avatars. Leģenda par 
Aange
9.05, 19.25 TV barometrs
9.10 Fitnews
9.50 Saprast un neitralizēt
10.25, 20.20 Interni
12.05 Mf. Es gribu to re-
dzēt!
12.40 Маmma - detektīvs
14.45 Mf. Pērsijs Džeksons 
un Olimpieši: Zibens nolau-
pīt
16.50 Comedy Batls
18.15 Superloto
19.05 Karsts ūdens
20.00 Sportloto 5 no 36
20.05 KENO
22.00 Pārlādēšana
22.45 Tikšanās ar ...
23.15 Hokejs visiem

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02, 18.35 Ielas garumā
6.30 2020
7.05 Džeronīmo Stiltons 
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari 
8.30 Sniegavīrs
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zili brīnumi!
10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Kas var būt labāks 
par šo?
11.00 Mf. Palīdze svētkos
12.35 Teātris.zip 
13.35 Man visu šo dzīvi 
nāk eņģelis līdz
14.10 Sniega karaliene
15.45 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Spiegs delfīnu barā
18.00 Ziņas
18.20 Aculiecinieks
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptau-
ja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Teātris.zip
21.45 A. Volodins. Pieci 
vakari
0.10 Inspektors Džordžs 
Džentlijs 
1.55 Čikāgas piecīšu sa-
dziedāšanās koncerts 
2.55, 4.25 LTV - 60
3.25 Vella kalpi. Filmas ar-
heoloģija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.05 LTV - 60
7.50 Skats rītdienā
8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase

8.50 Automoto raidījums 
9.10 Vide, veselība un mēs
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30, 5.00 Ātruma cilts
11.00 Sporta studija
11.45 Pasaules stāsti
12.15 V.I.P. - Veiksme. In-
tuīcija. Prāts
13.00 Mf. Būt kopā - un 
viss
14.45 Lielais pārgājiens
15.35 Dakteris Rafto
16.30 Anekdošu šovs
17.00 MHL spēle
19.25 Lučāno Pavaroti
20.35 Midsomeras slepka-
vības
22.25 Mf. Tads Blinda. Le-
ģendas sākums
0.20 SOKO Vismāra
1.15 Eiropa koncertos
2.10 Mf. Citu dzīves
4.30 Tavs auto
5.30 Autosporta program-
ma 

LNT
6.00 Kādas slimības vēs-
ture
7.00 Mf. Puisis uz Ziemas-
svētkiem
9.00, 2.25 LNT Brokastis
11.00 Laimīgs un vesels
11.30 Mf. Tas būs ziņās!
13.15 Mf. Elizabete. Zelta 
laikmets
15.30 Mf. Asteriks un Obe-
liks. Dievs, sargi Britāniju
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Atgriezties mājās
19.00 Īpaši smags gadī-
jums
20.35 Dzintara dziesmas
22.10 Mf. Pāri Visumam
0.50 Greizais spogulis

3.55 Amerikāņi
4.35 Karamba!
5.00 Vilfreds 
5.40 Briklberija 

TV3
6.10 Luī 
6.55 Pērtiķu karalis
7.25 Aģents Dadlijs 
8.15 Denijs spoks
9.15 Bruņurupuči nindzjas 
10.00 Autoziņas
10.35 Latvijas Lepnums 
2014
12.35 Amerikas smieklīgā-
kie videokuriozi 
13.20 Mf. Ziemassvētki ne-
kurienes vidū
15.10 Mf. Popera kunga 
pingvīni
17.05 Mf. Ziemassvētku 
konsultants
19.00, 4.15 TV3 Ziņas
19.35 Mf. Trīs spēkavīri tā-
los krastos
21.00 Mf. Laipni lūgta ģi-
menītē
23.05 Mf. D´Artanjans un 
trīs musketieri-1
1.00 Mf. D´Artanjans un 
trīs musketieri-2
2.40, 5.00 Medikopters 
3.30 Tētuka meitiņas
5.55 Betija Vaita un vecie 
ērmi

TV3+
7.40 Multfilmas
9.10 Kino detaļās
10.10 Skapis 
11.00 Dežūreņģelis 
12.50, 0.00 Mf. Bēthovena 
Ziemassvētku piedzīvo-
jums
14.30 Mf. Jaungada egles 
svētki
15.45 Mf. Kā Grinčs noza-
ga Ziemassvētkus
17.30 Mf. Niko 2

19.00 Mf. Laimīgu jauno 
gadu, mammas
20.35 Mākslas filma
22.10 Mf. Mūza

TV5
7.55 Es ārstēju
8.55, 14.00 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10, 1.35 Biznesa pieeja
10.45, 23.50 Izmailova 
parks
12.50 Uz nažiem
14.15 Iemāciet man dzīvot
15.15 Jaungada joki
16.00 Mf. Neparastie Zie-
massvētki
17.55 Greizais spogulis
20.00 Mf. Kāds zaudē, 
kāds atrod
2.05 Mūzika

PBK
6.30, 2.15 Euronews
7.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Ziņas
7.10 Kontrolpirkums
7.35 Multfilmas
8.15 Gudrinieces un gudri-
nieki
9.25 Vārds mācītājam
9.50 D.Krilova piezīmes 
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 Mf. Mana otrā pusīte
15.30 Kas grib kļūt par mil-
jonāru?
16.35, 17.20 Ledus laik-
mets
20.00 Laiks
20.30 Eiropas balss
20.35 Ekstrasensu cīņas
22.55 Kas? Kur? Kad?
0.45 Šovakar
2.45 Mf. Rudens maratons
4.20 Mf. Mašeņka
5.30 Mūzika

RenTV Baltic

6.00, 11.00 Skatīties vi-
siem!
6.50 Tūristi
8.35 Tīrs darbs
9.30 Plānotās vakariņas
10.00 Slepenās teritorijas
12.15 Pasaules noslēpumi 
13.20 Dīvaina lieta
14.25 Maldu teritorija 
16.30 Jums pat sapņos 
nav rādījies
19.35 Mf. Mājas pārvald-
nieks
21.30 Jūrmala
0.00 Mihaila Zadornova 
koncerts. 

RTR Krievija
5.20, 7.15 Mf. Zāles vec-
māmiņai
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Ziņas
8.40 Suņu pasaule
9.15 Sestdienas talka
10.25, 13.25 Ziņas-M
10.35 Mana planēta
11.00 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.35 Krievijas brīnumi
14.05 Tas ir smieklīgi
16.55, 1.25 Mf. Kāzas nebūs
19.35 Mf. Vājā sieviete
23.25 Petrovičs
3.15 Krimas sapņu fabrika
4.00 Smieklu istaba

ONT
6.00 Svētdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 
Ziņas
8.05 Multfilma 
8.25 Veselība
9.25 Kulinārijas raidījums
10.10 Ideālais remonts
11.15 Gudrinieces un gud-
rinieki
12.00 Republikas īpašums 
14.00 Sasmīdini komiķi
15.15, 20.00 Sports
15.20 Mf. Tarzāns

16.45 Brīnumu lauks 
17.55 Lira
20.05 Šovakar
21.50 Mf. Hercogiene
23.50 Sveika, egle - Jau-
nais gads!

Baltkrievija 1
5.45 Būtība
6.10 Mf. Tante Klāva fon 
Getten
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Redaktoru klubs
8.50, 22.45 Brīnums
9.50 Par ēdienu! 
10.25 Kulinārā diplomātija
11.10 Remonta stāsts
11.50 Veselība 
12.30 BaltkrievijaLIFE
12.55 Zvaigžņu dzīve 
14.15 Reģionālās ziņas
14.30, 23.50 Liela starpība
16.00 Mf. Zelta šķēres
18.00 Mf. Viens pats mājās
20.00 Panorāma
20.40 Mf. Mana vīra labā-
kais draugs
23.40 Sports

Baltkrievija 2
6.05 Mf. Holle kundze
7.05 Tikai pieaugušajiem
7.25 Avatars. Leģenda par 
Aange
8.45 Baltkrievu virtuve
9.30, 20.15 TV barometrs
9.35, 20.20 Interni
11.10 Kapeika kapeikā
11.45 Ekstrasensu cīņas
13.20 Ir nu gan!
13.55 Bafija pret vampīriem
16.20 Comedy woman
17.25 Ikri 18.15 Jūsu loto
18.55 Loterija Piecinieks
19.05 Tikšanās ar ...
19.40 Karsts ūdens
20.00 Sportloto 6 no 49
20.05 KENO
22.00 Mf. Tiesības uz laimi

SESTDIENA, 27. decembris

23.35 Vakars Minskā

Baltkrievija 1
6.40 Mf. Nelabojams melis
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Mf. Viens pats mājās 

10.15 Viss būs labi
14.15 Reģionālās ziņas
14.45 Mf. Uz āķa
16.30 Mf. Ziemas tango
20.00 Panorāma
21.00 Eirovīzijas 2015 na-

cionālā atlase
23.00 Mf. X cilvēki. Pēdējā 
kauja
0.50 Sports

Baltkrievija 2

6.00 Rīts
8.00, 20.30 TV barometrs
8.05 Baltkrievu virtuve
8.40 Mf. Sūtījums no Marsa
11.25 Mf. Es gribu to redzēt
11.50 Kapeika kapeikā

12.00 Universitāte
13.10 Tautu sadraudzība
14.15 Ir nu gan!
14.50 Mf. Avatars
17.45 Mf. Pērsijs Džeksons 
un Olimpieši: Zibens nolau-

pītājs
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 KENO
20.35 Ekstrasensu cīņas
22.10 Reportieris
23.05 Vilks. Seriāls
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SIA “AIBI” iepērk liello
pus,jaunlopus,aitas,ka
zas,zirgus,cūkas.Labas
cenas.
Samaksatūlītēja.Svari.

Tālr.26142514,20238990.

Reklāma un sludinājumi

Izsakām patiesu patiesību 
dekānam Pāvelam Odiņam, 
dziedātājām, Dagdas vi-
dusskolas kolektīvam, Alek-
sandrovas skolai, Konstan-
tinovas pagasta pārvaldei, 
mednieku kolektīviem, ra-
diem, kaimiņiem, atpūtas bā-
zes “Lejasmalas” kolektīvam, 
visiem labajiem cilvēkiem’, 
kuri mūs atbalstīja smagajā 
brīdī, pavadot pēdējā dzīves 
ceļā mūsu dārgo vīru, tēvu, 
vectēvu Jāzepu Zariņu.

Ģimene, piederīgie

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 
Svari. Tālr. 20207132.

Ir pēdējais mūža cēliens 
beidzies,  
Ar dzērvju kāsi uz debesīm 
steidzies.

Visdziļāko līdzjūtību iz-
sakām Aivaram Melderam 
brāli mūžībā pavadot.

Izvaltas vidusskolas 
klasesbiedri un audzinātāja.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari.
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

Reklāma un sludinājumi

“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.

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

Izdevēja - 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 Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs

Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
29389143, juris.roga@apollo.lv
26065838

26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

SIA “IVI gāze” sveic savus 
klientus Ziemassvētkos un Jau-
najā gadā. Piedāvā autogāzi ar 
0.035EUR atlaidi no norādītās 
cenas par litru. Realizē 50 l gā-
zes balonus - 22.70EUR.
Klientiem,uzrādotatlaižu

karti,pensionāriemuninva
līdiem 10 % atlaide.

Vasarnieku 9, Krāslava. Tālr. 
29575471, 65625222

ZviedrijasfirmaPĒRK 
zemes īpašumus, 

mežus, daļēji izcirstus mežus. 
Tālr. 26645115.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

SIA„RENEMP”
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997, 29485520, 

29996309, 26373728, 
26393921.

Uzņēmums pērk augošu 
mežu.Tālr. 25960091

Ziemassvētku vakars 
vienmēr nāk ar īpašu noskaņu, 
kuru nevar aprakstīt vārdos 
– mūs pārņem siltums un 
iekšējais miers. Lūkojoties uz 
aizdegtajām svecēm, dziedot 
dziesmas, skaitot lūgšanas, 
sastopoties ar mirdzošajām 
un prieka pilnajām acīm, cauri 
sirdij iziet netveramas izjūtas – 
Kristus ir piedzimis!

Mēs atceramies savu 
bērnību, kad 
svinējām šos 
svētkus, un 
mums ir tik 
labi un jauki. 
Un, kaut tagad 
mēs nākam pie 
Kristus ar savām 
p r o b l ē m ā m , 
grūtībām un 
sāpēm, Kristus 
d z i m š a n a s 
svētku vakars 
ir tas brīdis, 
kad mēs 
a i z m i r s t a m 
savu ikdienu un 
savas domas un 
skatus virzām 
uz Dievu. Jēzus 
ir dzimis!

Kristus cilvēku 
vidū nonāca piemīlīgā bērna 
izskatā, lai tādā veidā iegūtu 
cilvēku cieņu, uzticību un 
mīlestību, lai remdinātu mūsu 
sāpes: „Nāciet pie manis visi, 
kas strādājat un ciešat grūtības, 
un Es jūs atspirdzināšu” (Mt 
11,28).

Ar pilnām tiesībām lielu 
vīru katedras tur lielā godā un 
skatītāji tās aplūko ar bijību, jo 
no tām kādreiz ir atskanējuši 
mācīto un slaveno vīru vārdi.

Daudz slavenāka par 
visām šīm katedrām ir Jēzus 
Bērna katedra – kancele, tā 
ir Betlēmes stallīša silīte. No 
vienkāršās un neizskatīgās 
silītes cilvēktapušais Dieva 
Dēls sludina sava Debesu 
Tēva bezgalīgo mīlestību 
un žēlsirdību: „Dievs tā 
mīlēja pasauli, ka deva savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, 
kas uz Viņu tic, nepazūd, bet 
iegūst mūžīgo dzīvību” (Jņ 3, 
16).

Ar Kristus dzimšanu cilvēku 

dvēselē ieplūst jauna dzīve, 
miera un drošības sajūta. Tas 
mums ir tik nepieciešams! Bieži 
mums sirdī valda bailes un 
šaubas, nespēks un nedrošība. 
Lūkojoties nākotnē, rodas 
bažas: kā dzīvosim tālāk, jo 
tepat netālu, Ukrainā, notiek 
karš, Āzijā cilvēki cieš no 
dabas stihijām. Kādam smagi 

mājas apstākļi, citam ir 
nopietnas veselības 

problēmas. Kur 
meklēt palīdzību 
un mieru? 
Meklēsim to pie 

Jēzus.
Kurš no 

mums nav 
piedzīvojis šo 

svētīgo iespaidu, 
kas plūst no Betlēmes 

silītes? Atcerēsimies tos 
brīžus, kad mūsu sirds 
bija ievainota, sasāpējusi, 
kad mūs pievīla dzīve vai 
draugu labvēlība - mēs 
bijām steigušies pie Kunga, 
lai Viņš mūs dziedinātu 
un mums palīdzētu. Un 
kāds saldums aizskāra 
mūsu sirdi, kad Jēzus mūs 
uzklausīja un nomierināja.

Dārgie brāļi un māsas 
Kristū!

Pestītājs ir dzimis, un visiem 
Viņš grib dot prieku sirdīs, un 
visiem ir atspīdējusi žēlastība. 
Dievs nevienu neatstāj 
neapdāvinātu, un mums vajag 
tikai atvērt dvēseli Viņam, lai to 
saņemtu.

Ja būsim vienoti ar Jēzu, 
mums nav jābaidās, jo Viņam 
pakļautas visas varas, kas mūs 
varētu apdraudēt, un Viņš mums 
dāvās gaismu un spēku droši iet 
uz priekšu.

Novēlu Jums visiem izturību, 
veselību, ticību!
Lai Jēzus atņem bailes un 
bažas, nespēku un šaubas, 
nedrošību un svārstības!
Priecīgus Kristus dzimšanas 
svētkus!

Eduards VOROŅECKIS, 
Krāslavas Sv. Ludvika Romas 

katoļu draudzes prāvests

Dārgie brāļi 
un māsas Kristū!

Esam no sirds pateicīgi Prei-
ļu Valsts ģimnāzijas kolektī-
vam, SIA “Preiļu Santehniķis” 
kolektīvam, RTRIT Preiļu fi-
liāles kolektīvam, Krāslavas 
vecticībnieku baznīcas mācī-
tājam Andrejam Sokolovam, 
bijušajiem Dagdas vidussko-
las klasesbiedriem un audzi-
nātājam, bijušajiem audzēk-
ņiem, kaimiņiem, draugiem, 
tuviniekiem un visiem, kuri 
dalīja ar mums sāpju smagu-
mu un aizvadīja pēdējā gaitā 
mūsu mīļo mammu, vecmam-
mu un māsu Annu Ļeonovu.

Piederīgie

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību JeļenasIvanovas tuvi-
niekiem, izvadot viņu pēdējā 
gaitā.

Indras pagasta pārvalde

SI A “Rē zek nes ve se lī bas ap-
rū pes centrs” (po li klī ni kā) 18. 
no vem bra ie lā 41, Rē zek nē, 
Sertificētā zobu protezēšanas 
nodaļā iz ga ta vo iz ņe ma mās 
un ne iz ņe ma mās zo bu pro tē-
zes, kā arī pro tē zes no elas tī-
gās plast ma sas. Iz ga ta vo ša-
nas laiks mi ni māls, zem ākās 
ce nas Lat ga les re ģi onā. 

Tālr. 64622473.

Mīliet, cieniet, cīnieties par 
to, pēc kā jūs kārojat. 

Laime, veselība, veiksme. 
Ārstē no alkoholisma. 

Neizdevās? Vērsieties pie 
cilvēka, kurš jums palīdzēs.

Viņa atrisinās JEBKURAS 
jūsu problēmas. 

Tālr. 26282904.

Izdevīgas Jaungada cenas 
polikarbonātam, Kwazar pro-
dukcijai, akumulatoriem, žo-
giem, SAKRET līmēm. Mūsu 
veikalā jūs varat iegādāties 
brīnišķīgas dāvanas saviem 
mīļajiem.

Ar mums vienmēr 
izdevīgāk!

mežu ar zemi. Tālr.26533615;
māju ar saimniecības ēkām un 
zemi (1135 m2)Krāslavas cen-
trā. Ir ZG. Cena pēc vienošanās. 
Tālr. 29723750;
medu; gaļas maļamo mašīnu. 
Tālr. 26363427;
bērzu slotas ielu uzkopšanai, 
0.80 €/gab. Tālr. 29408481, 
27472200;
cūkas dzīvsvarā gaļai. Tālr. 
26622593;
sivēnus. Tālr. 29129873;
sivēnus. Tālr. 26174487, 
26450677;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Tālr. 27131681; 
lietotus pamatu blokus un lie-
totus pārseguma paneļus. Tālr. 
28301849;
dēļus (skujkoku, sausi) 35 mm x 
220 mm x 2 m - 110 €/ m3; sau-
su, skaldītu malku; upes akme-
ņus (granīts, Ø 200x300 mm); 
dīvānus, skapjus, galdus, krēs-
lus. Rokas un elektroinstrumen-
tus, utt. Tālr. 29293276; 
malku, dēļus, nomaļus. Tālr. 
29728133.

zemi ar jebkādu mežu (var
daļēji izcirstu). Visaugstākās
cenas.Tālr. 29417548;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam ro-
bežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
malkas cirsmas. Malku 3 m. 
Tālr. 29499451;
izstrādātas cirsmas. Mal
kascirsmas,malku3m. Tālr. 
28765396; 
zemi, mežu cirsmas. Palīdzē-
sim noformēt dokumentus. Tālr. 
26395187;
traktoru T-40 un MTZ priekšējās 
un aizmugurējās riepas. Tālr. 
28658540;
Senlaicīgas dzintara krelles un 
rotaslietas, dzintara gabalus. 
Tālr. 28282963.

Meliorācijas grāvju un meža sa-
nitārā tīrīšana. Tālr. 28991955;
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
VAJADZĪGS matemātikas pri-
vātskolotājs Krāslavā (vidussko-
la, 12. klase). Tālr. 29986130.
Nozaudēts zelta auskars (Krā-
slavā). Atlīdzība garantēta. Tālr. 
28480915.
Atdošu labās rokās kucēnus (2 
“puikas”), iespējama piegāde. 
Tālr. 26524609.

•	 Krāslavas novada dome aicina 
arī šogad visus pilsētas iedzī-
votājus, uzņēmumu un iestāžu 

vadītājus iesaistīties mūsu pil-
sētas izrotāšanā Ziemassvēt-
kiem. Skaistāk un interesantāk 
noformēto māju, balkonu, lodži-
ju, skatlogu un fasāžu īpašnieki 
tiks aicināti uz domi un saņems 
balvas.

•	 Priedaines Romas katoļu baz-
nīcā Vigilijas Sv. Mise notiks 
24. decembrī plkst. 18.00.

•	 27. decembrī plkst. 19.00 Dag-
das novada TN - Ziemassvētku 
groziņu balle ar vokālo grupu 
“Solversija”. Muzicēs Romāns 
Ivanovs no Rēzeknes. Ieeja – 
2,5 EUR. Iespējams rezervēt 
galdiņu pa t. 65653265.

Svinēsim kopā!
LAIKA ZIŅAS

24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12.
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